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Szanowni Państwo! Mieszkańcy Limanowej!

Koniec roku kalendarzowego i początek nowego roku to 
czas refleksji nad tym co było oraz czas zastanowienia się 
nad przyszłością. Przywołując w pamięci zakończony tak nie 
dawno 2014 rok, chciałem złożyć serdeczne podziękowania 
mieszkańcom Limanowej za poparcie w minionych wyborach 
samorządowych.
Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że w wyborach na Burmi-
strza Miasta obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem. To 
z Państwa wyboru uzyskałem tak wielkie poparcie. Dziękuję 
za każdy oddany głos. Państwa głosy odbieram jako dowód 
zaufania do mojej osoby, a także jako ocenę i uznanie dotych-
czasowej pracy mojej i całego zespołu ludzi, którzy ze mną 
współpracowali. 
Jestem dumny, że przez kolejną kadencję dane mi będzie  
z woli wyborców, mieszkańców Limanowej, pełnić najwyższy 
urząd w mieście. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiąz-
ki jako Burmistrza Miasta Limanowa, wykonywać sumiennie  
i należycie. Zapewniam Państwa, że nie zwolnię tempa pra-
cy.  Jestem przekonany, że kolejne cztery lata będą okresem 
równie dynamicznego rozwoju miasta. W naszych działaniach 
będziemy otwarci na szeroką współpracę z każdym.

Szanowni Państwo,
Minęły już prawie dwa miesiące 2015 roku. W tym okresie zimowym prowadzimy przygotowania do realizacji inwe-
stycji oraz przygotowujemy koncepcje i projekty, aby gdy zostaną ogłoszone nabory wniosków na środki unijne sku-
tecznie się o nie ubiegać. Z nastaniem wiosny ruszą roboty na drodze krajowej ul. Piłsudskiego i na jej początku (przy 
banku PKO SA) i końcu (Sowliny). Powstaną skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz nowe miejsca parkingowe. Dokoń-
czona zostanie przebudowa ul. Tarnowskiej, która obejmie pas dla lewoskrętu przed stacją paliw, chodnik, zatoki przy-
stankowe, przejście dla pieszych i oświetlenie. Już ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Jordana, ul. Spacerowej  
i ulic na osiedlu Z. Augusta, gdzie powstanie nowa nawierzchnia drogowa, chodniki, miejsca parkingowe i oświetlenie. 
Wspólnie z Powiatem przeprowadzony zostanie remont ul. Z. Augusta, na której przebudowane będą skrzyżowania na 
ruch okrężny - ul. Z. Augusta z ul. Józefa Marka oraz ul. Z. Augusta z ul. Żwirki i Wigury. Przebudowane zostaną również 
chodniki i oświetlenie. Do końca 2015 roku będziemy realizować II etap programu POIiŚ o wartości ok. 13 mln złotych.  
W ramach tego etapu zmodernizowana  zostanie stacja uzdatniania wody na ul. Starodworskiej i przepompownia 
ścieków w Limanowej-Sowlinach, a także główna nitka kanału ściekowego: od ul. Szwedzkiej do przepompowni  
w Sowlinach. Rozbudowany zostanie wodociąg przy ul. Krakowskiej oraz wybudowana nowa przepom-
pownia wody przy ul Fabrycznej. Powstanie kanalizacja przy ul. M.B.Bolesnej na odcinku od skrzyżowania  
z ruchem okrężnym do mostu na potoku Mordarka. To są zadania duże, które wiemy, że na pewno będą  
zrealizowane w tym roku. Oprócz dużych inwestycji planujemy też te mniejsze, które równie są potrzebne  
np. place zabaw, miejsca fitness, podłączenia budynków do kanalizacji. Nie zabraknie również środków na bie-
żące remonty dróg oraz ich modernizację. Prowadzimy usilne starania o środki zewnętrzne na inne zadania tak  
w zakresie poprawy komunikacji w mieście, jak i w zakresie oświaty i kultury, sportu.  O szczegółach będziemy 
Państwa informować w miarę uzyskiwania dofinansowania na ich realizację. Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym  
450-lecia lokacji Naszego Miasta w związku z tym planujemy uroczyste obchody tego wydarzenia, które rozpoczną 
się 10 – 12 kwietnia. W bieżącym roku będziemy mogli uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach kulturalnych  
i rozrywkowych. 
Na zakończenie życzę Państwu, aby ten niedawno rozpoczęty rok, był rokiem pomyślnym, aby w nim spełniały się 
nasze plany i marzenia. Aby w tym roku żyło nam się lepiej, w naszej małej ojczyźnie - Limanowej.

Władysław Bieda
Burmistrz Miasta Limanowa
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Szanowni Państwo,
 
W ostatnich wyborach samorządowych dokonaliście wyboru spośród wielu proponowanych programów oraz  
osób kandydujących do Rady Miasta. 
To dla mnie wielki zaszczyt, że znalazłam się w gronie ludzi obdarzonych zaufaniem. Wybierając mój program, 
tożsamy z programem burmistrza Władysława Biedy, daliście Państwo wyraźny sygnał, że chcecie, aby miasto 
było nadal tak zarządzane i rozwijało się w zaproponowanym przez nas kierunku. Bardzo dziękuję za pozytywną 
ocenę mojej dotychczasowej pracy i zaufanie, które zobowiązują mnie do dalszych i bardziej intensywnych 
działań na rzecz rozwoju naszego miasta. Zobowiązanie to potęguje  fakt, że zostałam przez radnych obdarzona 
przywilejem kierowania pracami Rady Miasta Limanowa. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i jestem  
w pełni świadoma, że funkcja moja jest przede wszystkim służbą na rzecz naszej społeczności. Zapewniam, że 
będę pracować najlepiej jak potrafię. Gwarantuję też współpracę z całą Radą Miasta oraz uważne wsłuchiwanie 
się w głosy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów i sympatii.
Nie zawsze byłam radną i pamiętam, jak szkodliwe może być ignorowanie opinii i spostrzeżeń innych. Prawdą 
jest, że wszystko można  zrobić sprawniej i jeszcze lepiej, ale do tego potrzebny jest dialog. Jestem przekonana, 
że wspólny wysiłek, zgodna współpraca i Boża pomoc pozwolą zrealizować wszystkie planowane inwestycje  
i zamierzenia, służące rozwojowi naszej małej ojczyzny, w której mam nadzieję będzie się lepiej żyło nam,  
naszym dzieciom i naszym wnukom. 

Jolanta Juszkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta

RADA MIASTA LIMANOWA
2014-2018

Od lewej: Janusz Kądziołka, Adam Król, Wiesław Sędzik, Walenty Rusin, Piotr Musiał, Adam Dębski, Leszek Woźniak, Antoni Dyląg, 
Jolanta Juszkiewicz, Stanisław Orzechowski, Jan Winiewski, Mieczysław Sukiennik, Irena Grosicka, Wojciech Struzik, Mateusz Wroński
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RADA MIASTA LIMANOWA VII KADENCJI

Adam Michał DĘBSKI - Okręg Wyborczy Nr 7
Bp Piotra Bednarczyka, Józefa Beka, Franciszka Ceglarza, Jana Cepielika, dr Józefa Bugaja, 
Walentego Gawrona, Zdzisława Mączeńskiego, Tadeusza Ociepki, Władysława Orkana, 
Partyzantów, Józefa Piłsudskiego /od ul. Ceglarskiej do potoku bez nazwy/, Słoneczna, Widok, 
Jerzego Żuławskiego.

Irena Zofia GROSICKA - Okręg Wyborczy Nr 13
Beskidzka, Dworska, Władysława Dunarowskiego, Działkowców, Władysława Gębika, Antoniego 
Górszczyka, Józefa Marka nr 40, 42, 42a, 44, 46, 67, 69,71, Jeżynowa, Lotnicza, Marsów, 
Maksymiliana Marszałkowicza, Podhalańska, Józefa Staniszewskiego, Braci Słupskich, Wilhelma 
Tabora, Tęczowa, Topolowa, Ustronie, Żwirki i Wigury.

Janusz Antoni KĄDZIOŁKA - Okręg Wyborczy Nr 12
Jabłoniecka, Tadeusza Kościuszki / od ul. Adama Mickiewicza do ul.  Zygmunta Berlinga  / Tadeusza 
Kościuszki /od ul. Zygmunta Berlinga do granic miasta prawa strona/, Jana Kochanowskiego /od 
ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Zygmunta Berlinga /, Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, 
Nowa, Walecznych, Wiejska, Zygmunta Augusta /od mostu na potoku Jabłonieckim do  
ul. Tadeusza Kościuszki /, Stefana Żeromskiego.

Piotr Tomasz MUSIAŁ - Okręg Wyborczy Nr 6
Błękitna, Franciszka Bujaka, Ceglarska /od toru kolejowego do końca/ Darniowa, Fabryczna, 
Graniczna, /od toru kolejowego do końca/, Lisia, Metalowców, Miła, Myconia, Pod Górą, 
Wierzbowa, Władysława Wójtowicza, Wincentego Witosa /od skrzyżowania z ul. Krakowską  
i Józefa Piłsudskiego do ul. Willowej/, Zacisze.  

Antoni Jan DYLĄG - Okręg Wyborczy Nr 10
Chmielnik, Gajowa, Harcerska, Mordarska, M.B.Bolesnej /od mostu na potoku Mordarka do 
granicy miasta/, Polna, Łąkowa, Różana, Strażacka.  

Jolanta Stanisława JUSZKIEWICZ - Okręg Wyborczy Nr 15
Przewodnicząca Rady Miasta
Jana Andrusikiewicza, Sebastiana Flizaka, Stanisława Jordana, Stanisława Mytki 
Ilmanowity, Józefa Marka blok 1, 2, 3, 19a, budynki nr od 23 do 39, 43, 45, 47, 
49, 49a, 55, 55a, 65, Sportowa, Spacerowa, Zygmunta Augusta blok 1, blok 1a,  
blok 2, blok 2a, Zygmunta Augusta / od skrzyżowania z ul. Józefa Marka do 
wjazdu do bloku Nr 3 /.

Adam Stanisław KRÓL - Okręg Wyborczy Nr 4
Ciasna, Dębowa, Kamienna /od ul. Krakowskiej do II potoku bez nazwy/, Krakowska, kwiatowa, 
Lipowa /od ul. Ciasnej do ul. Józefa Piłsudskiego/, Władysława Łokietka, Moczarki, Rzeczna, 
Skrudlak, Sucha, Stroma, Tarnowska, /od ul. Wincentego Witosa  do mostu na potoku bez nazwy/, 
Willowa, Wincentego Witosa /od ul. Willowej do ul. Tarnowskiej/, Leopolda Węgrzynowicza, 
Zadziele.
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Stanisław ORZECHOWSKI - Okręg Wyborczy Nr 8
Jana Pawła II /od mostu na potoku Mordarka do ul. Józefa Piłsudskiego/, Ks.płk Jońca, Kolejowa, 
Ignacego Paderewskiego /od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kolejowej/, Józefa Piłsudskiego  
/od Jana Pawła II do potoku bez nazwy/, Potok, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana, Eugeniusza 
Romera, Wojska Polskiego.

Wiesław Bogdan SĘDZIK - Okręg Wyborczy Nr 5
Adama Asnyka, Bednarzy, Jana Drożdża, Drzewna, Michała Dudka, Dzielec, Kamienna /od 
II potoku bez nazwy do ul. Zarębki/, Koszarska, Ks. Stanisława Musiała, Łososińska, Heleny 
Modrzejewskiej, Młyńska, Elizy Orzeszkowej, Bronisława Prusa, Władysława Reymonta, Rolnicza,  
Łukasza Rupniowskiego, Starodworska, Szkolna, Tarnowska  /od  mostu na potoku bez nazwy 
do granicy miasta/, Stanisława Wyspiańskiego, Zarębki.

Mieczysław SUKIENNIK - Okręg Wyborczy Nr 2
Stefana Batorego, Józefa Bema, Jana Biedronia,  Bronisława Czecha,  Grunwaldzka,  
Lipowa /od ul. Jana Biedronia do ul. Ciasnej /, Stanisława Małachowskiego, Owocowa,  
Piastowska, Podlipowe, Władysława Sikorskiego,  Starowiejska.

Leszek Piotr WOŹNIAK - Okręg Wyborczy Nr 11
Franciszka Armińskiego, Agrestowa, Zygmunta Berlinga, Maksymiliana  Brożka,  Tytusa 
Czyżewskiego, Tadeusza Kościuszki / od ul. Ogrodowej do ul. Adama Mickiewicza /, Tadeusza 
Kościuszki / od ul. Zygmunta Berlinga do granicy miasta lewa  strona/,  Jana Kochanowskiego /
od ul. Zygmunta Berlinga  do końca /, Stanisława Moniuszki, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza, 
19 Stycznia, Szopena.

Walenty RUSIN - Okręg Wyborczy Nr 9
Akacjowa, Armii Krajowej, Bystra, Mieczysława Karłowicza, Klonowa, Jana  Kasprowicza, Mikołaja 
Kopernika, Ludwika Kubali, Ks. Rachwała, Leśna, Łowiecka, Ignacego Paderewskiego /od ul. 
Kolejowej do końca/, Achacego Przyłęckiego, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Tetmajera, 
Stanisława Witkacego, Wąska, Franciszka Zięby, Źródlana.

Wojciech Maciej STRUZIK - Okręg Wyborczy Nr 1
Boczna, Bulwary, Cicha, Jana Pawła II /do mostu na potoku Mordarka/, Jana Kilińskiego, 
Marii Konopnickiej, Ks. Kowalskiego, Tadeusz Kościuszki /od Rynku do ul. Ogrodowej/, Krótka, 
Ks. Łazarskiego, Józefa Marka /od Rynku do ronda Józefa Becka/, Mieczysława Mordarskiego, 
Mały Rynek, M.B.Bolesnej /od rynku do mostu na potoku Mordarka/, Rynek, Szwedzka, Targowa, 
Zielona.

Jan Stanisław WINIEWSKI - Okręg Wyborczy Nr 3
Ceglarska /do ul. Józefa Piłsudskiego od przejazdu kolejowego/, Graniczna /od ul. Józefa 
Piłsudskiego do toru kolejowego/. Józefa Piłsudskiego /od ul. Ceglarskiej do ul. Krakowskiej/.

Mateusz Mieczysław WROŃSKI - Okręg Wyborczy Nr 14
Zygmunta Augusta blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok nr 10, blok  
nr 29, nr 10 hala sportowa, Zygmunta Augusta /od wjazdu do bloku Nr 3 do mostu na potoku 
Jabłonieckim/.
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Rada Miasta Limanowa na trzeciej sesji tej kadencji 
jednogłośnie podjęła uchwałę określającą budżet 
miasta na 2015 rok. Dochody budżetu ogółem 
wyniosą 60 mln 291 tys. zł,  w tym główne pozycje to: 
wpływy z podatków 23 mln 600 tys., subwencje ogólne  
z budżetu państwa ponad 21 mln, środki pochodzące 
programów i innych źródeł zewnętrznych  
6 mln 300 tys. Pozostałe dochody pochodzą  
z czynszów, wpłat z tytułu nabycia prawa własności 
oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, 
kredytów, różnych opłat, odsetek i innych.
Ogółem wydatki wyniosą 58 mln 365  tys. zł, z tego 
wydatki bieżące 49 mln 248 tys.zł., a na inwestycje  
w 2015 roku przeznaczono 9 mln 116 tys. zł. Ustalono 
limit kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia 
na kwotę 6 mln 236 tys. zł. Nieco większą kwotę   
6 mln 362 tys. zł. przeznaczono na spłatę zaciągniętych 
wcześniej zobowiązań, na co przeznaczona jest 
również osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie  
1 mln 926 tys. zł.  
Rezerwa ogólna wyniesie  395 tys. zł. 
Wśród wydatków bieżących tradycyjnie najpoważniej-
sze pozycje stanowią: 
- oświata i wychowanie 22 mln 782 tys.zł.
- pomoc społeczna 7 mln 651 tys. zł. 
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

4 mln 624 tys.zł.
- administracja realizująca zadania rządowe  

i samorządowe 4 mln 449 tys.zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

2 mln 14 tys. zł.
- kultura fizyczna 802 tys.zł.
Na inwestycje przeznaczono 9 mln 116 tys. zł.
W tym prawie 5,5 mln zł pochłonie realizowany 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, projekt pn.: „Poprawa warunków 
komunikacyjnych i bezpieczeństwa na ulicach:  
Jordana, Spacerowej oraz na os. Zygmunta Augusta”. 

Ponadto miasto wraz z powiatem limanowskim będzie 
uczestniczyć jeszcze w jednym  przedsięwzięciu  
w ramach NPPDL. Będzie to modernizacja ul. Zygmunta 
Augusta oraz przebudowa dwóch skrzyżowań –  
ul. Z. Augusta z ul. J. Marka oraz Z. Augusta z ul. Żwirki 
i Wigury – na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. 
Powstanie nowa nawierzchnia, a także chodnik  
i uliczne oświetlenie.   Wykonanie lewoskrętów oraz 
budowa chodnika i przystanków na ulicy Tarnowskiej 
kosztować będzie 478 tys. zł., a odbudowa ulicy 
Dębowej ponad 200 tys. zł. Ponadto 200 tys. zł 
przeznaczono na modernizację i budowę nowych  
placów zabaw  i zewnętrznych siłowni w różnych 
miejscach miasta. Ponad 700 tys. zł przeznaczono na 
prace dokumentacyjne. To potrzeba chwili - wkrótce 
ruszą nowe programy z dofinansowaniem ze środków 
unijnych i trzeba być gotowym do udziału w nich. 
W budżecie nie zapisano II etapu  programu gospo-
darki wodno-ściekowej gdyż w momencie uchwala-
nia budżetu nie mieliśmy jeszcze ostatecznej decyzji  
o przyznaniu środków. Teraz decyzja jest już podpisa-
na przez ministra i do końca 2015 roku będziemy reali-
zować II etap o wartości ok. 13 mln. złotych. W ramach 
tego etapu zmodernizowana  zostanie stacja uzdatnia-
nia wody na ul. Starodworskiej i przepompownia ście-
ków w Limanowej-Sowlinach, a także główna nitka ka-
nału ściekowego, od ul. Szwedzkiej do przepompowni  
w Sowlinach. Rozbudowany zostanie wodociąg przy  
ul. Krakowskiej oraz wybudowana nowa przepom-
pownia wody przy ul. Fabrycznej. Powstanie kanaliza-
cja przy ul. M.B.Bolesnej na odcinku od skrzyżowania  
z ruchem okrężnym do mostu na potoku Mordarka. 
Jak co roku, na samym początku wydatki na zadania 
inwestycyjne planowane są bardzo ostrożnie, 
natomiast w ciągu roku jak pojawiają się środki 
zewnętrzne,  zadania są rozszerzane. Śmiało można 
stwierdzić, że budżet ten wpisuje się w dobrą tendencję 
intensywnego rozwoju miasta.

CO NAJMNIEJ 9 MILIONÓW NA INWESTYCJE 
W 2015 ROKU
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ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

CENA WODY W 2015 ROKU NA TYM SAMYM POZIOMIE, 
MINIMALNY WZROST OPŁAT ZA ŚCIEKI

W wyniku przetargu rozstrzygniętego w grudniu 2014 
wykonawcą odpowiedzialnym za odbiór śmieci na 
terenie miasta Limanowa zostało Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „Empol”. Zasady zbiórki i utylizacji 
odpadów komunalnych oraz rozliczania należności 
za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości  
w mieście Limanowa pozostają bez zmian. Zmieniają się 
natomiast stawki opłat, które aktualnie wynoszą: 11 zł – 
odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 
1os/miesiąc) oraz 7 zł – odpady gromadzone w sposób 
selektywny (opłata za 1os/miesiąc). 
Opłata pokrywa odbiór śmieci (bez limitu ilościowego)  
z następującą częstotliwością:
1. odpady zmieszane: z domów jednorodzinnych nie 
rzadziej niż 2 razy w miesiącu: czerwiec, lipiec, sierpień oraz 
1 raz w pozostałe miesiące, z budynków wielolokalowych 
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (chyba, że porozumienie 
stanowi inaczej) . 
2. odpady zbierane w sposób selektywny: z domów 
jednorodzinnych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,  
z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż 1 raz  
w tygodniu 

3. wielogabarytowe odpady będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości 4 razy w roku
Dodatkowo Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów przy ul. Moczarki, który czynny jest 6 dni 
w tygodniu, nieodpłatnie przyjmuje posegregowane 
odpady wytworzone przez właścicieli nieruchomości  
i dostarczone przez nich do punktu we własnym zakresie, 
tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, 
odpady wielkogabarytowe, meble, gruz budowlany, 
materiały rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 
opakowaniowe ulęgające biodegradacji. 
Nie ma obowiązku składania kolejnej deklaracji w związku  
z wprowadzeniem nowych stawek. Jeśli liczba mieszkańców 
ani sposób gromadzenia odpadów nie ulegają zmianie, 
właściciele nie składają kolejnej deklaracji. Opłaty powinny 
być wnoszone terminowo na konto wskazane w informacji, 
które będą dostarczone do mieszkańców w najbliższym 
czasie wraz z deklaracjami podatkowymi. Terminy opłat za 
poszczególne kwartały: I kwartał – 15.03.2015, II kwartał – 
15.05.2015, III kwartał – 15.09.2015, IV kwartał – 15.11.2015.
Uwaga! Mieszkańcy są również zobowiązani do złożenia 
kolejnej deklaracji każdorazowo w przypadku zaistnienia 
zmiany, tj. innej liczby mieszkańców lub sposobu 
gromadzenia odpadów. Na bieżąco będzie prowadzona 
weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz 
egzekwowanie należnych opłat.
Harmonogram odbioru odpadów, wzór deklaracji oraz 
szczegółowe zasady gromadzenia odpadów są dostępne 
na stronie Urzędu Miasta Limanowa (www.miasto.
limanowa.pl w zakładce „Terminy wywozu odpadów”).

Rada Miasta Limanowa nie podniosła ceny za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane w 2015 
roku przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Limanowej.  Natomiast nieznacznie, 
bo o 2 % wzrosła  opłata za ścieki. Gospodarstwa domowe 

za metr sześcienny wody zapłacą 3,17 zł, a za odbiór 
ścieków 4,89 zł za metr sześcienny. Pozostałych odbiorców 
obowiązują stawki w wysokości 4,29 zł za wodę  i 6,23 zł 
za odprowadzenie ścieków.

fot. Tomasz Wajda
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WKRÓTCE PRZETARGI NA MIEJSCA HANDLOWE 
NA MAŚLANYM RYNKU

W połowie listopada 2014 r. zakończono prace bu-
dowlane przy targowisku o nazwie „Mój rynek”. In-
westycja przeszła już procedurę odbioru techniczne-
go i w tej chwili oczekuje na wydanie pozwolenia na 
użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Limanowej. Po zakończeniu wszyst-
kich procedur targowisko zostanie oficjalnie otwarte  
i oddane okolicznym handlowcom. 
Jak pamiętamy budowa przeciągała się na skutek 
niedotrzymywania terminów przez firmę Budoim-
pex ze Straszęcina, z którą miasto rozwiązano umowę  
w lutym ubiegłego roku. Należności zostały uregulo-
wane, przy czym część pieniędzy otrzymali niektórzy 
podwykonawcy, a ponadto Miasto zatrzymało ponad 
350 tys. zł – zapłaty firmie na poczet kary umownej, na-
leżnej z uwagi na niedotrzymanie terminu. Kara umow-
na wynosiła 13  000 zł miesięcznie i była liczona od  
20 stycznia 2014 r. do wypowiedzenia umowy. I na tym 
nie koniec, bo miasto nie rezygnuje z dochodzenia 
wszystkich swoich roszczeń. Inwestycję ostatecznie do-
kończył miejscowy wykonawca – firma „Gurgul”.  
Na targowisku podniesionym teraz  do poziomu uli-
cy Matki Boskiej Bolesnej znajduje się 30 stanowisk  
w zamkniętych straganach oraz stoły handlowe pod 
wiatą. Stragany będą udostępniane w ogłoszonym 
wkrótce przetargu, w drodze licytacji ustnej, a umowy 
będą zawierane na okres jednego roku. Licytacja roz-
pocznie się więc od ceny 24,60 zł brutto za metr kwa-
dratowy na miesiąc i jest ona o połowę niższa stawką, 
niż stawka obowiązująca  przed przebudową. Można 
będzie również wynająć pomieszczenia magazynowe, 
zlokalizowane na dolnych poziomach i tu cena wywo-
ławcza wyniesie 6,15 zł brutto za metr kwadratowy.  
Na stołach obowiązywać będzie zwykła opłata  targowa 
w wysokości 5 zł za metr kwadratowy dziennie. Przewi-
dziana jest też rezerwacja stoiska - na stole za dodatko-
wą opłatą 5 zł na tydzień.
Pod płytą znajduje się dwupoziomowy parking na  
70 samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
ogólnodostępne toalety płatne 1 zł  za wejście. Pierw-

sze pół godziny parkować będziemy za darmo, za ko-
lejnych 30 minut trzeba będzie zapłacić złotówkę,  
a za każdą następną godzinę postoju, aż 3 zł. Ma to za-
pobiec długotrwałemu przetrzymywaniu pojazdów na 
parkingu stworzonym z myślą o osobach, które przyja-
dą tam na zakupy.
Regulamin korzystania z targowiska ustala czas han-
dlowania w godz. 6.00-17.00 od poniedziałku do piątku 
oraz w godz. 6.00-14.00 w soboty. W niedziele i święta 
obowiązuje zakaz handlu, z wyłączeniem tzw. niedziel 
i świąt handlowych. Targowisko podzielono na dwie 
sekcje, sekcje A i sekcje B w sposób przedstawiony na 
rys. 1. Sekcje A przeznacza się do sprzedaży produk-
tów rolno – spożywczych i produktów żywnościowych.  
W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towa-
rów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość za-
gospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez 
sprzedaż pozostałych towarów.
Sekcje B przeznacza się do sprzedaży produktów rolno-
-spożywczych, rolno przemysłowych i innych. Upraw-
nionymi do prowadzenia handlu na targowisku są oso-
by fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestni-
czyć w obrocie towarowym. Na targowisku mogą być 
sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem: napo-
jów alkoholowych, nafty, benzyny, spirytusu, smarów, 
środków farmakologicznych, materiałów medycznych, 
broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych (nie do-
tyczy fajerwerków oraz broni dla której nie jest wyma-
gane pozwolenie na posiadanie broni), zagranicznych 
banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów 
wartościowych, mięsa i wędlin oraz przetworów ryb-
nych, sprzedawanych poza pawilonami handlowymi, 
grzybów świeżych i suszonych nie posiadających ate-
stów określonych przez odrębne przepisy.
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KARTA DUŻEJ RODZINY ZA ROK 2014
27 maja 2014r. przyjęta została uchwała przez Radę 
Ministrów w sprawie rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych w ramach którego została 
wprowadzona Karta Dużej Rodziny, umożliwiająca 
korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty 
publiczne i niepubliczne mające zasięg ogólnopolski. 
Faktyczna realizacja zadania możliwa jest od dnia  
16 czerwca 2014r. za pośrednictwem Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych, gdzie po wprowadzeniu 
danych rodzin wielodzietnych następuje produkcja KDR 
oraz wysłanie do organu właściwego prowadzącego 
postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny.
Na terenie Miasta Limanowa  realizacja powyższego 
zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Limanowej, gdzie na dzień 
31.12.2014r. wnioski złożyło 90 zainteresowanych 
rodzin wielodzietnych.
Kryteria do uzyskania Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej 
KDR): Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi 
rodziny wielodzietnej, w której rodzic(rodzice) lub 
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci. Karta Dużej Rodziny  przyznawana jest:
rodzicowi oraz małżonkowi bezterminowo, dziecku  
w wieku do ukończenia 18 roku życia, dziecku  
w wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko 
uczy się w szkole do dnia 30 września następującego 
po końcu roku szkolnego lub szkole wyższej do końca 
roku akademickiego, dziecku legitymującemu się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia na 
okres ważności orzeczenia, dziecku umieszczonemu 
w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia  
w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka, osobie przebywającej w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,  
o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
odpowiednio do dnia 30 września następującego 
po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane 
ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak 
niż do 25 roku życia.
W przypadku, gdy rodzicowi posiadającemu Kartę 
urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko 
w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 
dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania KDR 
mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci  
z danej rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie KDR, należy 
przedstawić oryginały lub kserokopie dokumentów 
potwierdzających prawo do przyznania karty,  
w szczególności:
1) w przypadku rodziców – dokument potwierdzający 
tożsamość,

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia  
18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwier-
dzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia -  
dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadcze-
nie lub zaświadczenie o planowanym zakończeniu nauki  
w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowie-
nie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka,
6)w przypadku osób przebywających w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,  
o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Dane liczbowe dotyczące mieszkańców Miasta Limanowa 
posiadających KDR (dane dotyczą 2014r.)
Od 25.06.2014r. do 31.12.2014r. w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Limanowej złożono 93 wnioski  
o KDR w tym 3 wnioski o przedłużenie karty dla  
członków rodziny wielodzietnej karty. Wszystkich 
wydanych kart było 496 w tym 3 przedłużone karty. 
Rodziny wnioskujące o Kartę Dużej Rodziny zamieszkujące 
na terenie Miasta Limanowa to osoby posiadające od  
3 do 6 dzieci tak więc: Liczba rodzin posiadających: trójkę 
dzieci 48 rodzin, czwórkę dzieci – 34 rodziny, piątkę dzieci 
– 7 rodzin, sześcioro dzieci – 1 rodzina.
Zainteresowanie rodzin na posiadanie Karty Dużej 
Rodziny było różnorodne w zależności od miesiąca 
tak więc: czerwiec - 8 wniosków, lipiec - 27 wniosków, 
sierpień - 11 wniosków, wrzesień - 23 wnioski w tym  
1 o przedłużenie, październik - 16 wniosków, listopad 
- 3 wnioski w tym jeden o przedłużenie oraz grudzień -  
5 wniosków w tym jeden o przedłużenie.



10 INFORMATOR MIEJSKI, luty 2015

KULTURA

RUSZAJĄ ZEBRANIA OSIEDLOWE
W marcu rozpoczynają się zebrania osiedlowe wyborcze władz miasta z mieszkańcami osiedli. Przedmiotem spotkań 
są wybory do władz zarządów osiedli oraz założenia programowe, plany inwestycyjne, finansowe oraz społeczno-
gospodarcze Limanowej na 2015 rok. Do ważności zebrania wyborczego wymagana jest obecność co najmniej 
1/20   uprawnionych do głosowania, o którym mowa w § 6 Statutu Osiedla. W przypadku braku quorum, o którym 
mowa w ust.1, kolejny termin zebrania ustala się po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W myśl zarządzenia 
Burmistrza Miasta Limanowa przewodniczącymi zebrań osiedlowych będą następujący radni Rady Miasta:
Osiedle nr 1 - radny Wojciech Struzik, Osiedle nr 2 - radny Mieczysław Sukiennik, Osiedle nr 3 - radna Jolanta 
Juszkiewicz, Osiedle Nr 4 - radny Jan Winiewski, Osiedle Nr 5 - radny Wiesław Sędzik, Osiedle Nr 6 - radny Leszek 
Woźniak, Osiedle Nr 7 - radny  Antoni  Dyląg, Osiedle Nr 8 - radny Stanisław Orzechowski

Miasto Limanowa inauguruje swoją platformę informacyjną w serwisie 
YouTube oraz na stronie www.filmy.miasto.limanowa.pl, gdzie regularnie 
zamieszczane są filmy i informacje o działaniach realizowanych przez Urząd 
Miasta, jak i niezależne od Miasta podmioty. Limanowa obecna jest na 
portalach społecznościowych już od dłuższego czasu. Od 2013 roku Wydział 
Promocji Miasta prowadzi oficjalny Fanpage Miasta Limanowa na Facebooku 

– pod adresem (www.facebook.com/MiastoLimanowa). Umieszczane są na nim informacje o najważniejszych 
wydarzeniach w  mieście w obszarach: kulturalnym, turystycznym i sportowym. Teraz do grona oficjalnych witryn 
Limanowej w mediach społecznościowych dołączył kanał na portalu YouTube oraz podstrona z filmami. Zapraszamy 
zatem do złożenia wizyty na video kanałach miasta. Na obydwu można obejrzeć filmy promocyjne przygotowane 
przez Urząd Miasta, jak i udostępniane filmy promocyjne przez niezależne od Miasta podmioty. Na podstronie FILMY 
MIASTA oprócz wideorelacji z najważniejszych wydarzeń miejskich w ciągu roku znaleźć można zakupione przez 
miasto unikatowe, archiwalne materiały filmowe z lat 1987-2005 r. Poprzez nowe internetowe kanały filmowe miasto 
będzie regularnie informować o działaniach realizowanych przez Urząd Miasta, jak i niezależne od Miasta podmioty. 
W serwisach pokazywane będą materiały przygotowywane w kontekście odbywających się w mieście wydarzeń: 
koncertów, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Zapraszamy na stronę www.miasto.limanowa.pl  
do zakładek: GALERIA FILMOWA MIASTA oraz FILMY.

Harmonogram osiedlowych zebrań wyborczych

Osiedle
nr

Data
zebrania Miejsce zebrania

Godzina 
zebrania
I termin

Godzina 
zebrania
II termin

1/20
 z uprawnionych 
do głosowania

1 9 marca
2015

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 
ul. M.Konopnickiej 17.00 17.15 47

2 10 marca
2015

Limanowski Dom Kultury 
ul. Br. Czecha 4 17.00 17.15 40

3 3 marca
2015

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3
ul. St. Jordana 3 17.00 17.15 128

4 5 marca
2015

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2
ul. J. Piłsudskiego 91 17.00 17.15 119

5 4 marca 
2015

Remiza OSP Łososina 
ul. Łososińska 17.00 17.15 43

6 12 marca
2015

Remiza OSP Limanowa
ul. Z.Augusta 17.00 17.15 77

7 11 marca
2015

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1
ul. M.Konopnickiej 17.00 17.15 70

8 6 marca
2015

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 
ul. M.Konopnickiej 17.00 17.15 75

NOWA VIDEO PROMOCJA MIASTA
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TO BYŁA PRAWDZIWA UCZTA DUCHOWA 
– JABŁONIEC 2014

W dniach 11-14 grudnia 2014 r. Limanowa 
świętowała Jubileusz 100-lecia Bitwy pod 
Limanową, jaką armia austro-węgierska 
oraz Legiony pod dowództwem Józefa 
Piłsudskiego stoczyły z wojskami rosyjskimi. 
Międzynarodowa konferencja naukowa, 
konkursy plastyczny i recytatorski, wystawy 
historyczne, koncerty orkiestr wojskowych, 
przygotowanie do bitwy – obozowisko na 
rynku, rekonstrukcja Bitwy pod Limanową 
w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych 
oraz główne uroczystości na cmentarzu 
jabłoneckim, to skrót jubileuszowych wydarzeń. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 14 grudnia 2014  
o godz. 12.00 na cmentarzu na Jabłońcu. W uroczystościach wzięli udział Minister Obrony Węgier Csaba Hende 
oraz Podsekretarz Stanu MON Polski Maciej Jankowski. W swoim przemówieniu Minister Obrony Węgier Csaba 
Hende powiedział: „Honwedzi, Husarzy! Przybyliśmy do Was z kraju, by złożyć Wam hołd. … Przybyliśmy, by pochylić 
głowy przed Wami, którzy w burzy Wielkiej Wojny oddaliście swoje życie w obcej ziemi za ojczyznę.
Szanowni Państwo! Najwięcej, co możemy przyrzec nad grobami poległych bohaterów limanowskich, to iż będziemy 
godni tego, za co Oni oddali swoje życie. … Nie zapominamy, nasze losy tu, w Europie Środkowej od tysiąca lat 
są wspólne. Oba nasze narody wiedzą już o tym, bo przeżyły. Dużo mocniej i głębiej, niż ktokolwiek z zewnątrz 
mógłby to sobie wyobrazić. Nasza historia dobrze pokazuje: nie może być wolny jeden naród bez wolności drugiego 
narodu…”. Organizatorem wydarzenia był Wydział Promocji Urzędu Miasta wsparty pomocą: Limanowskiego 
Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Limanowa, 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Duży wkład pracy włożyły miejskie jednostki kultury tj. Muzeum Regionalne 
Ziemi Limanowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Limanowski Dom Kultury. Pomoc w przeprowadzeniu 
uroczystości udzielili: Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Za pomoc i współorganizację imprezy serdecznie 
dziękujemy.

Uroczystość jubileuszu uświetnili:
Grupy: Rekonstrukcji Historycznej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, Huzarów 
Sekesfehervar, Huzarów Sopronia, Huzarów z Siedmiogrodu, Rekonstrukcji Historycznych z Gorlic, Rekonstrukcji 
Historycznych 9 Rota z Krakowa, Rekonstrukcji Historycznych Krakowskie Dzieci, Rekonstrukcji Historycznych 
Strzelcy 31 Pułku Piechoty z Mszczonowa, Rekonstrukcji Historycznych Artyleria z Krakowa, Rekonstrukcji 
Historycznych II Brygada Legionów Polskich z Bochni, Rekonstrukcji Historycznych „Poznańczycy” z Poznania;   
Związek Strzelecki „Strzelec”, Polskie Towarzystwo Historycznego o/Limanowa, V Batalion Dowodzenia im. 
gen. Broni Stanisława Hallera Kraków – Rząska, 32-ga Jednostka Gwardii Honorowej Węgierskich Sił Zbrojnych, 
Centralna Orkiestra Wojskowa z Budapesztu, Orkiestra Wojskowa z Krakowa, Limanowska Orkiestra Echo 
Podhala, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Limanowianie, Senior Limanowskich Fryzjerów Pan Zdzisław Twaróg, 
Stowarzyszenie Fehérvári Huszárok z  Székesfehérváru, Waldemar Kriger z Polskiego Towarzystwa Historycznego 
Nowy Sącz. 

JABŁONIEC 2014 - uroczystość uwieczniona na filmach
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii oraz pamiątkowych filmów z przebiegu uroczystości obchodów 100-lecia 
Bitwy pod Limanową. Najpiękniejsze wspomnienia z tego wydarzenia uwiecznione zostały przez profesjonalistów 
z firm: ELKOMP Jacka Kądziołki oraz VISIONSKY Tomasza Wajdy. Filmy niech będą wspaniałą pamiątką  
i wspomnieniem wydarzeń dla osób, które w nich uczestniczyły oraz reklamą wśród oglądających. Filmy dostępne 
są pod adresem: www.filmy.miasto.limanowa.pl oraz na oficjalnym kanale Miasta Limanowa na You Tube.
Przebieg uroczystości, ich treść i forma zostały wysoko ocenione przez Ministerstwa Obrony Polski i Węgier. 
Również wysokie oceny otrzymaliśmy od wszystkich uczestników uroczystości.
Uroczystość ta była na żywo transmitowana przez internet na cały świat i niewątpliwie była dużą promocją 
naszego miasta nie tylko w kraju ale i za jego granicami.
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KULTURA

100-LECIE BITWY POD LIMANOWĄ - FOTORELACJA

fot. Tomasz Wajda
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KULTURA

100-LECIE BITWY POD LIMANOWĄ - FOTORELACJA

fot. Tomasz Wajda
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KULTURA

KONKURS SZOPEK I GRUP KOLĘDNICZYCH 2014
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KULTURA

KONKURS SZOPEK I GRUP KOLĘDNICZYCH 2014
Tradycyjnie jak co roku w ostatnią niedzielę adwen-
tu odbył się w limanowskiej Bazylice Konkurs Szopek  
i Grup Kolędniczych. Celem konkursu było pielęgno-
wanie tradycji bożonarodzeniowej - podkreślenie  
i propagowanie pięknej tradycji szopki polskiej oraz 
kolędowania z uwzględnieniem akcentów regional-
nych. Organizatorami konkursu byli: parafia pw. Mat-
ki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz Urząd Miasta 
Limanowa. Cele, jakie przyświecały konkursowi to: 
kultywowanie i upowszechnianie tradycji kolędowa-
nia, zachowanie tradycji budowania szopek bożona-
rodzeniowych, prezentacja zwyczajów i obrzędów 
bożonarodzeniowych Limanowszczyzny, rozwijanie 
wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych 
dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie aktywnej 
i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz 
tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bo-
żego Narodzenia.
Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach:  
1) szopek bożonarodzeniowych – zadaniem uczest-
nika konkursu było wykonanie przestrzennej pracy 
plastycznej (szopki bożonarodzeniowej, statycznej lub 
ruchomej). Koniecznie należało uwzględnić wyraźne 
elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane były: 
nawiązanie do tradycji, architektura (najlepiej zwią-
zana z regionem limanowskim), figurki, elementy ru-
chome, kolorystyka, dekoracyjność i ogólne wrażenie 
estetyczne. 2) grup kolędniczych – zadaniem grupy 
było zaprezentowanie tradycji kolędowania. Przez 
grupę kolędniczą rozumieć należy: grupę z gwiaz-
dą, pastuszków (bez atrybutów kolędniczych), grupę  
z turoniem lub koniem, „herodów” czy szopkę lalkar-
ską. Przedstawiony program i ewentualnie towarzy-
sząca muzyka miały zawierać tradycje kolędowania 
z Limanowej i okolic (mogły być dawne kolędy lub 
pastorałki oraz powinszowania). Komisja w składzie: 
ks. Daniel Świątek, Jolanta Szyler, Monika Kempny, 
Stanisław Strug oceniała w kategorii szopek: szop-
ki wykonane przez dzieci oraz młodzież i dorosłych. 
Podobnie było z grupami kolędniczymi, tutaj też wy-
różniono dwie podkategorie: grupy kolędnicze dzieci 
oraz młodzieżowe grupy kolędnicze. Zadawalającym 
jest fakt, że co roku powiększa się liczba uczestników 

konkursu. W tym roku przygotowano aż 21 pięknych 
tradycyjnych szopek bożonarodzeniowych i wystąpiło 
10 grup kolędniczych. Cieszy również, że wciąż żywa 
jest tradycja kolędowania. Do konkursu zgłaszają się 
wciąż młodsi mieszkańcy naszego miasta i sięgają do 
starego repertuaru kolęd i pastorałek, które śpiewali 
nasi pradziadkowie. Muzyka zawsze była i będzie nie-
odzownym elementem wszelkiego świętowania. I tak 
kolędy i pastorałki które wykonywane były na konkur-
sie, symbolizowały radość i uświetniły czas oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie w ostatnią niedzielę adwentu 
Anno Domini 2014.
 

WYNIKI KONKURSU SZOPEK I GRUP 
KOLĘDNICZYCH - LIMANOWA 2014 R.

KATEGORIA SZOPEK (dzieci) : I m – Żłobek „Beztroski 
Maluch”, II m – Emilia Wojtowicz, II m – Niepubliczne 
Przedszkole im. bp. Piotra Bednarczyka, III m – Klaudia, 
Dariusz, Sebastian i Karol Kruczek, III m – Zuzanna,  
Łucja, Maksymilian Ryndak
WYRÓŻNIENIA: Mateusz i Natalia Michura, Maciej  
Sukiennik, Nikola Smorgońska, Zofia Szkarłat, Natalia 
Dutka i Patrycja Twaróg, Michał Pietryga, Magdalena  
i Julia Dziadom, Klaudiusz i Oliwier Baran, Amelia  
Baran, Kamila i Hubert Bukowiec
KATEGORIA SZOPEK (młodzież i dorośli) Pierwszych 
miejsc nie przyznano
WYRÓŻNIENIA: Witalis Bugajski, Irena Wątroba, Tomasz 
Michalik, Tomasz Pietryga, Anna Dziadoń

KATEGORIA GRUP KOLĘDNICZYCH (dzieci): I m – Grupa 
Kolędnicza Z TURONIEM klasa 2 „a” z Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 3, II m – MALI GÓRALE z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1, III m – MALI KOLĘDNICY z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1
WYRÓŻNIENIA: Amelia, Sebastian Seruga i Dorota 
Bugajska, Emilia, Kamil, Szymon, Ewelina Pałka, 
ODWAŻNI KOLĘDNICY z Miejskiego Przedszkola Nr 1, 
MALI KOLĘDNICY z Przyszowem, MALI KOLĘDNICY - 
Twarogowie
KATEGORIA GRUP KOLĘDNICZYCH (młodzież i dorośli): 
I m – Grupa SAMI SWOI
WYRÓŻNIENIA: Grupa ŚWIECĄCE GWIAZDKI

fot. Tomasz Wajda
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KULTURA

POWITANIE NOWEGO ROKU 2015
Tradycją w naszym mieście stało się witanie Nowego Roku w plenerze. Tegoroczna impreza pod Limanowskim 
Domem Kultury zgromadziła uczestników przy ogniskach w pięknej zimowej scenerii. Chwile oczekiwania na 
pierwsze minuty Nowego Roku umilały rytmy gorącej muzyki lat 80 – tych i 90-tych. 
O północy zgromadzonym życzenia dobrego i zdrowego Nowego Roku złożył Burmistrz Władysław Bieda, po 
czym niebo nad Limanową rozświetliło się barwną tęczą sztucznych ogni.
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KULTURA

NA KONCERCIE NOWOROCZNYM PEŁNA SALA!
Nowy Rok miasto powitało wytworną muzyką, jaką zaserwowali artyści filharmonii i opery lwowskiej. Koncert 
Noworoczny 2015, którego gospodarzem był Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, zgromadził liczną 
publiczność. Nie zabrakło życzeń noworocznych oraz fotograficznego podsumowania minionego 2014 r. 
Program „Viva Wiedeń, Viva Brodway – Wojciech Mrozek Show” umilił styczniowy wieczór malowniczym 
widowiskiem muzycznym ubarwionym występami tancerzy baletu Opery Lwowskiej oraz wokalnymi popisami  
w najpiękniejszych ariach operowych i operetkowych świata w znakomitym wykonaniu gwiazd Opery 
Lwowskiej. 
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KULTURA

MIĘDZY CZYTANIEM, SŁUCHANIEM A ŚPIEWANIEM

28 stycznia w limanowskiej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się podsumowanie konkursu 
na Czytelnika Roku 2014, objętego honorowym  
patronatem Burmistrza Miasta Władysława Biedy. 

Ewaluacja i wręczenie nagród połączone było z no-
worocznym spotkaniem Klubu Seniora, który dzia-
ła przy książnicy. Na początek wszystkich obecnych 
muzycznie i śpiewnie powitała Grupa Kolędnicza  
„Z Turoniem” pod kierownictwem pani Bożeny Zoń. 
Tworzą ją uczniowie klasy „II a” limanowskiego Zespo-
łu Szkół Samorządowych nr 3. Dali znakomity koncert, 
za który otrzymali rzęsiste brawa. Po występie mło-
dych kolędników, wszystkich zebranych gości: przed-
stawicieli władz, seniorów, laureatów konkursu oraz 
innych powitała Joanna Michalik. Opowiedziała o idei 
i organizacyjnych sprawach związanych z konkursem, 
po czym nadszedł czas wręczenia nagród zwycięzcom  
i wyróżnionym w pierwszej z kategorii (konkurs był po-
dzielony na trzy: dzieci, młodzież i dorośli). Wręczał je 
Burmistrz Miasta Władysław Bieda, honorowy patron 
konkursu oraz Jolanta Juszkiewicz Przewodnicząca 
Rady Miasta i Jan Winiewski Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta. Pomiędzy nagradzaniem w poszczególnych 
kategoriach następowały kolejne występy. Najpierw 
swoje duże umiejętności zaprezentowała uczennica 
limanowskiego I LO Aleksandra Semerda. Wykonała 
trzy znane kolędy, nadając im mocne autorskie pięt-
no. Trzecim punktem muzycznym – po odczytaniu  
i wręczeniu nagród w kolejnej kategorii – był krót-
ki ale znakomity występ Zespołu Regionalnego 
„Limanowianie”. Nie tylko w orkiestrach dętych, 
ale i zespołach regionalnych jest „jakaś siła”. Stric-
te czytelniczym akcentem był krótki, ale ciekawy 
wykład dr Wandy Matras-Mastalerz poświęcony  
(i promujący) wartość wynikającą z czytania ksią-
żek. Na koniec głos zabrał Władysław Bieda. Po-
gratulował wszystkim konkursowiczom, odwo-
łał się też do własnych doświadczeń związanych  

z czytaniem książek oraz zachęcił do tego, żeby cały 
czas utrzymywać z nimi aktywną „relację”. Ostatnim 
akordem części oficjalnej było wspólne kolędowanie 
wszystkich zebranych. 
Nagrodzeni w konkursie ”Honorowi Czytelnicy roku 
2014”:
Kategoria – Dzieci:
1.Weronika Matras – 530 wypożyczonych książek
2.Natalia Kuchta – 428 wypożyczonych książek
Kategoria – Młodzież:
1.Patrycja Kęska – 149 wypożyczonych książek
2.Agnieszka Lis – 115 wypożyczonych książek
Kategoria – Dorośli:
1.Bożena Dębska – 396 wypożyczonych książek
2.Małgorzata Zelek – 365 wypożyczonych książek

Wyróżnienia:
Kategoria – Dzieci:
1.Jakub Lis – 309 wypożyczonych książek
2.Joanna Czachurska – 217 wypożyczonych książek
3.Mateusz Matras – 169 wypożyczonych książek
4.Szymon Bulanda – 164 wypożyczonych książek
5.Anna Ranosz – 160 wypożyczonych książek
6.Aleksandra Zapała – 144 wypożyczonych książek
7.Jakub Zając – 132 wypożyczonych książek
8.Karolina Bulanda – 132 wypożyczonych książek
9.Kornelia Dara – 132 wypożyczonych książek 

Kategoria – Młodzież:
1.Karolina Juszczak – 71 wypożyczonych książek
2.Karolina Obajtek – 92 wypożyczonych książek
3.Rafał Franczak – 59 wypożyczonych książek

Kategoria – Dorośli:
1.Beata Kaczmarczyk – 234 wypożyczonych książek
2.Ireneusz Kuźma – 232 wypożyczonych książek
3.Agata Stypuła – 223 wypożyczonych książek
4.Dorota Daniel – 219 wypożyczonych książek
5.Krystyna Czyrnek – 211 wypożyczonych książek
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HISTORIA LIMANOWSKIEJ FOTOGRAFII I NOWA 
KOLEKCJA - CIEMNIA FOTOGRAFICZNA W MUZEUM

Od 20 lutego br. 
Muzeum Regio-
nalne Ziemi Lima-
nowskiej zaprasza 
w świat dawnej 
limanowskiej sztu-
ki fotograficznej. 
Nowa ekspozycja 
czasowa będzie 
ukazywać rozwój 
fotografii zakłado-
wej, artystycznej 
i reportażowej 
w miasteczku Li-
manowa. Nie za-
braknie na niej 
najstarszych przy-
kładów fotografii 
degerotypowej, 

które choć nie były wytwarzane w naszym mieście, to 
jego dawni mieszkańcy wykonywali je w pobliskich, 
rozkwitających zakładach w Krakowie, Bochni czy No-
wym Sączu, w latach 50-80-tych XIX wieku. Pierwsze 
fotografie limanowskie były wykonywane w czasach la 
belle epoque.  Prekursorem tej sztuki była niewątpli-
wie awangardowa postać Klementyny Zubrzyckiej – 
Bączkowskiej, córki burmistrza Limanowej i aptekarza 
Waleriana Zubrzyckiego, a później właścicielki apteki. 
Historia profesjonalnej fotografii w Limanowej zaczęła 
się rozwijać dopiero po zakończeniu I Wojny Świato-
wej. Nie zabraknie na wystawie m.in. takich limanow-
skich atelier jak Zakład Braci Dworzak, u których swe 
pierwsze pocztówki ukazujące widok miasta wydawali 
m.in. Marceli Bursztyn i Stefan Olszewski. Do innych 
profesjonalnych pracowni fotograficznych należały 
także zakłady foto-
grafii portretowej 
Walerii Janowskiej, 
Janiny Garulowej, 
Franciszka Fijała, czy 
Zygmunta Kupca. 
Losy tych oraz póź-
niejszych zakładów 
zostaną przedsta-
wione w sposób 
anegdotyczny. Zna-
nymi przykładami 
amatorów fotografii 
byli niewątpliwie Jan 
Wójcik, Józef Stani-
szewski, Leon Józef 

Szewczyk, Grzegorz Joniec czy choćby obecnie Robert 
Widzisz i Jan Dutka. Te oraz wiele innych sylwetek fo-
tografów będzie można zobaczyć na wystawie. Pasja 
niejednokrotnie łączyła miłośników fotografii. W  okre-
sie PRL  istniał nawet w Limanowej  Klub Fotograficzny,  
a w czasach nam współczesnych Towarzystwo Foto-
graficzne „ Nova”. Na wystawie będzie można podzi-
wiać dawne aparaty fotograficzne i sprzęty używane 
do wywoływania zdjęć. Szczególnie atrakcyjną częścią 
ekspozycji będzie prezentacja ciemni fotograficznej, 
przekazanej do zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi 
Limanowskiej przez limanowskiego artystę – fotografa 
Jana Dutkę. Osoby zwiedzające wystawę będą miały 

niepowtarzalną okazję obejrzeć ciemnię fotograficzną 
od środką oraz zapoznać się z tajnikami wywoływania 
zdjęć. W trakcie otwarcia wystawy odbędzie się oficjal-
ne nadanie darczyńcy tytułu Mecenasa Muzeum Re-
gionalnego Ziemi Limanowskiej.
Wystawa fotograficzna będzie otwarta dla zwiedza-
jących do 9 maja w godzinach pracy muzeum. Dla 
zorganizowanych grup szkolnych lub dla dorosłych 
będzie możliwość połączenia zwiedzania wystawy  
z przewodnikiem z lekcją muzealną poświęconą nt. 
„Jak narodziła się i rozwijała fotografia?”. Osoby zain-
teresowane taką zorganizowaną formą prosimy o kon-
takt telefoniczny: 18 337 20 42.
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WYPRAWKA SZKOLNA

PROGRAM „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Z  Rządowego Programu pomocy uczniom  w 2014r. 
„Wyprawka szkolna”  w roku 2014 skorzystało  411 
uczniów  w tym: 171 uczniów szkół podstawowych, 
116  uczniów szkół ponadgminazjalnych  i 48  uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. Łączna kwota  dofinansowania do zakupu 
podręczników szkolnych  wyniosła  83.631,78 zł. w tym: 
dla  uczniów  szkół podstawowych  - 43.803,24 zł,  dla  
uczniów szkół ponadgimnazjalnych  - 24.430,91 zł, dla 
uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego - 15.397,63 zł. Wypłaty dofinanso-
wania dla uczniów  szkół podstawowych  i gimnazjów 
dokonywała szkoła, do której uczeń uczęszcza w roku 
szkolnym 2014/2015. Wypłaty dofinansowania do za-
kupu podręczników  dla uczniów  uczęszczających do 
szkół ponadgimnazjalnych, mających siedzibę na te-
renie Miasta Limanowa, dokonywał Urząd Miasta, po 
przedłożeniu przez rodziców/ opiekunów prawnych  
dokumentów potwierdzających zakup podręczników. 

Ruszyła nauka jazdy na nartach dla uczniów klas III limanowskich szkół podstawowych. Miasto po raz trzeci 
realizuje projekt „Jeżdżę z głową”  w ramach małopolskiego zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży . Na  realizacje projektu miasto uzyskało pomoc finansową   z  budżetu  Województwa Małolskiego  
w wysokości 39.900zł. Koszt realizacji całego zadania  wyniesie  81.950,00zł. W projekcie bierze udział 135 
uczniów,  w tym: ZSS Nr 1-  42 uczniów, ZSS Nr 2 - 36 uczniów, ZSS Nr 3 – 24 uczniów ZSS Nr 4- 33 uczniów. Zaję-
cia  nauki  jazdy na nartach prowadzone są  na  Stacji Narciarskiej LIMANOWA– Ski . Uczestnicy projektu mają za-
gwarantowany przewóz, opiekę nauczyciela,  sprzęt  (narty, kijki i kaski ) oraz  20 godzin  nauki jazdy na nartach 
z instruktorem. Dodatkowo  podczas przerwy w zajęciach dzieci mogą liczyć na ciepłą herbatę i  drożdżówką. 
Realizacja projektu rozpoczęła się  w dniu  23 stycznia  i potrwa do końca lutego. Wszystkim uczniom  życzymy  
powodzenia na stoku  i miłej zabawy. 
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ZAPRASZAMY NA MIEJSKIE LODOWISKO!
Już drugi sezon w Limanowej obok Domu Kultury czynne jest sztuczne lodowisko o wymiarach 18 x 34 m. Obiekt 
jest dostępny dla mieszkańców i turystów bezpłatnie w okresie zimowym - codziennie w godzinach od 9.00 – 
22.00. Ponadto obok lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Serdecznie zapraszamy na lodowisko wszyst-
kich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu i świetnej zabawy, dorosłych, a przede wszystkim dzieci 
i młodzież szkolną, na niezapomniane wrażenia z jazdy na łyżwach! Wydział Promocji zaprasza na ICE PARTY NA 
LODOWISKU (19 i 26 lutego br. o godz. 17.00). Na wszystkich uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji: gorące 
przeboje, gorąca zabawa, gorący poczęstunek- kontra zimny lód. Zapraszamy!
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