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Przedstawiamy Państwu
następny numer Informa-
tora Miejskiego. Chcemy 
w nim przypomnieć wyda-
rzenia minione i podzielić 
się planami na przyszłość. 
Zgodnie ze zobowiązaniami 
staramy się zmieniać nasze 
miasto, aby żyło nam się 
tutaj coraz lepiej. 
Poprawia się stan dróg 
w mieście, powstają nowe 
miejsca parkingowe. Na 

ukończeniu jest modernizacja ulicy Jordana, ulicy 
Spacerowej oraz ulic na osiedlu Zygmunta Augusta wraz 
z utworzeniem nowych miejsc parkingowych. Oddana 
została do użytku ulica Zygmunta Augusta, realizowana 
przez Powiat przy znacznym współudziale fi nansowym 
Miasta. Nasz wkład w tą inwestycję to ponad 600 000 
zł oraz działki pod rozbudowę skrzyżowań. W wyniku 
wykonania tych inwestycji poprawiła się przepustowość 
skrzyżowań i ulic, zwiększyła się dostępność do szkoły, 
przedszkola i żłobka dla rodziców i nie tylko. Poza 
korzyściami czysto praktycznymi nie można pominąć 
względów estetycznych, które w pełni zaprezentują 
się na wiosnę, kiedy w przygotowanych miejscach 
pojawią się kwiaty, krzewy i zieleń. Finalizuje się remont 
mostu w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, który polegał na 
wzmocnieniu fi larów, przyczółków i konstrukcji mostu. 
Ponadto poszerzona została jezdnia i chodniki. Dzięki 
temu korzystanie z niego będzie bezpieczniejsze. Na 
nowy etap wkroczyła przebudowa ulicy Piłsudskiego 
– realizowana jest przebudowa skrzyżowania ulic 
Piłsudskiego, Witosa, Krakowskiej z nowym włączeniem 
do ulicy Lipowej. Dzięki naszym usilnym staraniom 
powstaje tam rondo czterowylotowe. Jeszcze w tym 
roku zostanie wykonany remont ulicy Harcerskiej w 80% 
fi nansowany z tzw. środków powodziowych. 
Intensywne prace remontowe są prowadzone w budynku 
przy ulicy Spacerowej w związku z realizacją programu 
Senior-Wigor. Celem tych działań jest stworzenie miejsca 
pobytu dziennego osób w wieku 60+, które nie są 
czynne zawodowo. Pozwoli to na integrację środowiska, 
wymianę doświadczeń oraz rozwijanie zainteresowań. 
Miejsce to będzie wyposażone w salę spotkań, kuchnię, 
gabinety do fi zykoterapii, miejsca do wypoczynku. 
Planowo przebiega realizacja rozbudowy sieci 
kanalizacji. Po zakończeniu tego etapu miasto będzie 
skanalizowane w 96%. W najbliższych dniach na stacji 
uzdatniania wody montowane będą nowe szybkie 
fi ltry oraz stacja dezynfekcji wody dwutlenkiem 
chloru. Poprawi to w znacznym stopniu jakość wody 
w naszych kranach. Największym naszym wyzwaniem 
jest taki rozwój miasta, aby panujące tu warunki 
pozwalały na wzrost ilości miejsc pracy. Na atrakcyjność 

pod tym względem wpływa wszystko. Tak drogi jak 
i szkoły, miejsca wypoczynkowe oraz rozrywka. Ogólną 
atrakcyjnością miasta możemy zachęcić zewnętrznych 
inwestorów do osiedlania się tutaj i zakładania swoich 
fi rm. Przyjazny klimat na pewno doprowadzi do rozwoju 
przedsiębiorstw miejscowych i zewnętrznych. Jednak 
zakłady nie będą się pojawiać ani rozwijać w powietrzu, 
potrzebne są tereny inwestycyjne. Chcemy rozpocząć 
zakupy terenów pod działalność gospodarczą, aby 
wykorzystując środki unijne przygotować tereny pod 
inwestycje. Wykonać drogi dojazdowe, doprowadzić 
wodę i sieć kanalizacyjną. Celem tego działania jest 
stworzenie sytuacji, w której na pytanie: ”Czy macie 
teren pod inwestycje, bo mi się tu podoba i chciałbym 
stworzyć tutaj fi rmę i nowe miejsca pracy?” możemy 
odpowiedzieć tak, mamy taki teren. Na dowód tego, że 
jest to skuteczne niech będzie przykład Dobczyc i Zatoru, 
gdzie tak zaczynano, a w chwili obecnej powstały strefy 
gospodarcze, gdzie pracę z powodzeniem znajdują nie 
tylko miejscowi, ale i dojeżdżający z okolic. Pierwszym 
krokiem jest zakup terenów, na których mogą powstać 
zakłady pracy. Jakie to tereny? W miarę równe, położone 
blisko drogi, najlepiej przy samej drodze. Są takie 
tereny wokół nas, ale ich właściciele muszą się zgodzić, 
aby nie stały puste. Często są opuszczone i nawet nie 
ma kto wykosić tam trawy, bo właściciel pojechał za 
granicę do pracy. Gdyby zgodził się teren udostępnić, 
to może praca z zagranicy przyjechałaby tu do niego. 
Będziemy proponować właścicielom zakup terenu dla 
miasta, bo tylko wtedy gdy będzie on miejski możemy 
dostać pieniądze na przygotowanie pod inwestycje. 
Ktoś może stwierdzić, że sam może sprzedać teren bez 
pośrednictwa miasta, lecz musi wziąć pod uwagę, że 
teren musi być odpowiednio duży, najczęściej od kilku 
właścicieli sąsiadujących działek, a przedsiębiorca może 
obawiać się ryzyka, że któryś z właścicieli nie będzie 
chciał sprzedać lub zażąda wygórowanej ceny. Ponadto 
na terenie uzbrojonym może w znacznie krótszym czasie 
powstać zakład i dlatego jest to wybór bardziej korzystny. 
Po przygotowaniu teren zostanie wydzierżawiony lub 
sprzedany z przeznaczeniem na zakład nieuciążliwy dla 
otoczenia. Wsparcie to będzie realizowane w ramach 
programu Co-Working, który zamierzamy realizować 
z gminą Dobrą i miastami: Mszana Dolna oraz Stary 
Sącz. Nie da się go jednak zrealizować bez mieszkańców, 
właścicieli terenów. Problem ten jest kluczowy dla 
naszego miasta i powinniśmy potraktować go z należytą 
powagą i odpowiedzialnością. Jest to dla nas wielka 
szansa i wszyscy możemy na tym zyskać.

Z poważaniem 
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Limanowej!
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LIMANOWA NAJLEPSZA!
Po raz siódmy Fundacja
Sądecka wspólnie z Wyż-
szą Szkołą Zawodową 
w Nowym Sączu ocenia-
ła aktywność gmin 
Subregionu Sądeckiego - 
w sumie ocenie poddano 
aż 39 gmin. Tym razem 
oceniano wyniki za 2014 
rok. Przeanalizowano 
pięć kategorii: genero-
wanie dochodów, poza-
inwestycyjną działalność 
gospodarczą, aktywność 

inwestycyjną gminy, efekty polityki społecznej 
i dynamikę rozwoju. W każdej z nich wyróżniono po 
trzy gminy, ale dopiero suma wszystkich wskaźników 
dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznego 
zwycięzcę – MIASTO LIMANOWA! W Kategorii Głównej 
„Uogólniona ocena aktywności gmin subregionu 
sądeckiego za rok 2014” najlepsza była Limanowa. 
II miejsca przypadło Staremu Sączowi, a III miejsce 
Muszynie. Na czwartym miejscu znalazło się największe 
miasto regionu: Nowy Sącz. Limanowa jest najlepszą, 
tzn. najaktywniejszą jednostką samorządową 
w subregionie sądeckim! Miasto Limanowa zajęło 
pierwsze miejsce w rankingu „Ocena Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego 2014 r.”, opracowanym 
przez ekonomistów z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. 20 czerwca br.  podczas uroczystej gali 
w siedzibie Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ Burmistrz 

Miasta Limanowa Władysław Bieda w towarzystwie 
przedstawicieli Rady Miasta: Przewodniczącej 
Jolanty Juszkiewicz i Z-cy Przewodniczącego Jana 
Winiewskiego, odebrał dyplom i nagrodę. Limanowa 
zajęła pierwsze miejsca w kategoriach: generowania 
dochodów, dynamiki i pozainwestycyjnej działalności 
gospodarczej.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Generowanie dochodów: 1. Limanowa, 2. Chełmiec, 
3. Gorlice, 4. Stary Sącz, 5. Muszyna
Aktywność inwestycyjna: 1. Stary Sącz, 2. Ropa, 
3. Sękowa, 4. gmina Grybów, 5. Podegrodzie
Efekt polityki społecznej: 1. Nowy Sącz, 2. Uście 
Gorlickie, 3. Rytro, 4. Krynica Zdrój, 5. Kamionka Wielka
Dynamika: 1. Limanowa, 2. Nowy Sącz, 3. Dobra, 
4. Łabowa, 5. Gmina Mszana Dolna
Pozainwestycyjna działalność gospodarcza: 
1. Limanowa, 2. Muszyna, 3. Krynica, 4. Łososina Dolna, 
5. Podegrodzie
Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem 
popularności. Decydują obiektywne, matematyczne 
wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do 
przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy 
z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam 
ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii 
pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza, 
dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym 
Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według 
którego oceniane są poszczególne gminy. Suma 
wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która 
wskazała tegorocznego zwycięzcę.
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UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ

Miasto Limanowa od dwóch lat realizuje Projekt  
pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie miasta Limanowa”, w aglomeracji powyżej 
15 tys. RLM w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
W roku 2014 realizowany był I etap tego programu. 
Wartość robót realizowanych w pierwszym etapie 
wynosiła 11,5 mln złotych. Obejmowało to dokończenie 
modernizacji oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 
8,5 mln złotych i obecnie nasza oczyszczalnia spełnia 
wszystkie wymagania i normy, tak krajowe jak i unijne. 
Ponadto za pozostałą kwotę wykonaliśmy ponad  
7 km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w rejonie 
ulic Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej  
i Krakowskiej, a także na osiedlu Chmielnik. Koszt tego 
zadania to blisko 3 mln zł. Do tego projektu udało nam 
się również włączyć  wykonany w 2011 roku odcinek 
sieci kanalizacyjnej w ul. M.B.Bolesnej  za kwotę ponad 
200 tys. zł, dzięki czemu uzyskaliśmy refundację 58% 
poniesionych wcześniej kosztów.
Kontrakty, o których wyżej mowa zostały zakończone 
i odebrane. Mieszkańcy terenów, gdzie powstała 
kanalizacja mogą, więc już od jakiegoś czasu przyłączać 
swoje domy do sieci kanalizacyjnej, skąd ścieki trafiają 
do zmodernizowanej oczyszczalni.
Zakończenie powyższych Kontraktów to jednak nie 
koniec realizacji całego Projektu, ponieważ w maju br. 
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda podpisał 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie aneks do umowy  
o dofinansowanie, w ramach którego przyznane 
zostało Miastu Limanowa dodatkowe dofinansowanie 
na realizację kolejnych Kontraktów czyli tzw etap II. 
I tak łączny koszt Projektu po rozszerzeniu opiewa  
na kwotę ponad 27 mln zł, z tego dofinansowanie Unii 
Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wyniesie 
prawie 12 mln zł. W ramach nowych kontraktów 
zostanie zmodernizowana pompownia ścieków 
przy ul. Lipowej, wprowadzona nowa technologia 
dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody oraz nowa 
stacja filtrów, a także zostanie poddana renowacji 
stara nieszczelna sieć kanalizacyjna i wodociągowa. 

Dodatkowo powstaną dwie hydrofornie wraz  
z nowymi wodociągami o długości ponad 3 km oraz  
1 km sieci kanalizacyjnej.
Roboty trwać będą do końca października, a potem 
do końca roku pozostanie czas na odbiory i rozliczenie 
Projektu. Wykonane inwestycje pozwolą na włączenie 
do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
budynków, w których mieszka ponad 830 osób,  
a możliwość korzystania z miejskiej wody otrzyma 
ponad 270 osób. Jednakże z uwagi na fakt, że Projekt 
obejmuje swoim zakresem modernizację miejskiej 
oczyszczalni i stacji uzdatniania wody należy uznać, 
iż Beneficjentem Projektu będą wszyscy mieszkańcy 
korzystający z systemu kanalizacji i wodociągów na 
terenie miasta Limanowa.
Teraz Miasto Limanowa przygotowuje się do 
złożenia następnego wniosku do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020, aby w nim ująć dokończenie sieci kanalizacji  
w obrębie aglomeracji miasta, dokończyć modernizację 
stacji uzdatniania wody oraz rozbudować sieć 
wodociągową na wszystkie skanalizowane obszary. 
Będzie to duży projekt, ale po jego realizacji będziemy 
mieli rozwiązany problem zarówno wodociągowy, jak  
i kanalizacyjny na obszarze zaliczonym do aglomeracji.



6 MIASTO SIĘ ZMIENIA

Stara konstrukcja, zniszczona nawierzchnia i pobocza, 
to stan który przemówił za decyzją wyremontowania 
kolejnego mostu w Limanowej na potoku Starowiejskim. 
W sierpniu miasto przystąpiło do remontu 
mostu drogowego w ciągu ullicy Grunwaldzkiej. 
Prace przechodzą dość sprawnie, stąd jest duże 
prawdopodobieństwo, że ruch zostanie przywrócony 
wcześniej niż pierwotnie zakładano.  Roboty związane 
z odbudową mostu dotyczyły płyty ustroju nośnego 
i były podyktowane koniecznością odbudowy 
wyposażenia mostu oraz rozwiązań konstrukcyjnych 
obiektu. Umożliwią one powstrzymanie degra-
dacji obiektu powstałej w wyniku eksploatacji 
i oddziaływania czynników atmosferycznych oraz 
kolejnych powodzi. Zakres prac obejmował m.in. 
częściową rozbiórkę mostu, odbudowę elementów 
jego konstrukcji, remont przyczółków, wymianę 

nawierzchni asfaltowej, montaż bariero-poręczy 
i barier drogowych oraz odbudowę chodników po 
obu stronach obiektu o szerokości użytkowej równej 
1,5 metra każdy. Ponadto wyłoniony w drodze 
przetargu wykonawca tj. spółka Zakład Budowy 
Mostów Bartosz Gryglak, Andrzej Czachurski s.c. 
z Klęczan, musiał tymczasowo przełożyć i zabezpieczyć 
sieć energetyczną, teletechniczną i wodociągową na 
czas prowadzenia robót. Wartość inwestycji wynosi
ponad 446 tys. zł, w tym: środki własne z budżetu miasta 
to kwota ponad 304 tys. zł. Różnicę tj. ok. 141 tys. zł
miasto pozyskało z dotacji budżetu państwa przezna-
czonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Chcielibyśmy, aby ruch na moście został przywrócony 
przed pierwszym listopada, bo wówczas jest bardzo 
nasilony ruch samochodów. Za obecne utrudnienia 
związane z remontem mostu przepraszamy. 

KOLEJNY MOST WYREMONTOWANY
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Korzystający z ulicy oraz chodników przy ul. Jordana,  
a zwłaszcza rodzice dzieci ze żłobka, przedszkola  
i szkoły, zgodnie stwierdzą, że ulica Jordana zawsze 
była ciasna, wąska i mało drożna. Stan ten zmienił 
się diametralnie po zrealizowaniu inwestycji 
drogowej pn: „Poprawa warunków komunikacyjnych  
i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej  
nr K340292 ul. Jordana oraz osiedlu Z. Augusta  
w Limanowej”. Wartość zadania wyniosła ponad 
4 mln zł, w tym 50% to dotacja z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a drugie 50%   
tj. 2 mln zł wyasygnowało miasto z własnego  budżetu. 
W inwestycję włączył się też finansowo powiat  
z kwotą 50 tys. zł. Przebudowa dróg oraz przebudowa 
skrzyżowań dróg pozwoliły usprawnić ruch  
i poprawić jego bezpieczeństwo w obrębie centrum 
oświatowego (szkoła podstawowa, gimnazjum, 

przedszkole, żłobek), dwóch osiedli mieszkaniowych 
oraz terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
sportowych i kulturalnych miasta /park miejski, hala 
sportowa, basen, plac zabaw, boisko sportowe, kort 
tenisowy, muzeum, muszla koncertowa/ w połączeniu  
z drogami powiatowymi nr 1631K ul. Z. Augusta  
i nr 1609K Limanowa – Kamienica. W ramach inwestycji 
ujednolicono szerokość jezdni na ulicy Jordana 
do 6 m na pozostałych drogach do 5 m wykonano 
nową nawierzchnię bitumiczną oraz poszerzenie 
jezdni. Ogólny zakres robót obejmował: wykonanie 
konstrukcji nawierzchni jezdni, parkingów i chodników, 
ułożenie krawężników betonowych i kamiennych, 
ułożenie obrzeży betonowych, remont i przebudowa 
oświetlenia, wykonanie elementów bezpieczeństwa 
ruchu – progi zwalniające, oznakowanie pionowe  
i poziome, bariery zabezpieczające.

NOWE OBLICZE ULICY JORDANA

fot. Tomasz Wajda

fot. Tomasz Wajda
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PRZEBUDOWA ULICY ZYGMUNTA AUGUSTA
Ulica Zygmunta Augusta to droga powiatowa, ale jest 
bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym dla miasta 
i dlatego włączyliśmy się w jej przebudowę. 
Miasto Limanowa w partnerstwie z Powiatem 
Limanowskim uczestniczy w projekcie realizowanym 
przez powiat, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1631K w Limanowej – ul. Zygmunta Augusta 
w km 0+000-1+135”. Efektem udziału w projekcie 
jest przebudowa całego ciągu drogowego (1,3 km)
z dostosowaniem do ruchu ciężkiego poprzez 
wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową oraz 
położenia nowych warstw nawierzchni bitumicznej, 
przebudowa skrzyżowań ul. Zygmunta Augusta 
z ul. Józefa Marka (droga powiatowa nr 1609K 

Limanowa - Kamienica) i ul. Żwirki i Wigury (droga powia-
towa nr 1610K Świdnik - Limanowa) na tzw. RONDA. 
Ponadto wyremontowano obustronne chodniki, wyko-
nano uregulowania odwodnienia całej ul. Z. Augusta,
przeprowadzono remont oświetlenia ulicznego (nowe 
oświetlenie całego ciągu drogowego oraz wykonano
przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe oraz 
oznakowania drogowe pionowe i poziome. Wartość 
inwestycji wyniosła 4,6 mln zł. A montaż fi nansowy to 
ok. 2,3 mln zł dotacji z NPPDL, ok. 1,7 mln z budżetu 
powiatu i ok. 0,6 mln z budżetu miasta. Dodatkowo, 
aby inwestycja mogła być zrealizowana miasto 
bezpłatnie przekazało jeszcze na rzecz powiatu działki 
pod budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym.

fot. Tomasz Wajda

fot. Tomasz Wajda
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MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY 
PRZY UL. STARODWORSKIEJ

Stacja uzdatniania wody i zastosowana tam technologia 
to lata 60–te poprzedniego wieku. Od tamtego czasu 
praktycznie nie było tam istotnych zmian i w związku 
z tym, niektóre parametry naszej wody miejskiej 
były na granicy dopuszczalności. Dawało to znać 
o sobie szczególnie przy niskich stanach wody w rzece 
Łososina z równoczesnym występowaniem wysokich 
temperatur. Modernizacja stacji uzdatniania wody 
jest rzeczą bardzo kosztowną. Przed rokiem 2009 
program POIŚ pozwalał na dofi nansowanie zadań 
z zakresu uzdatniania wody, jednak wówczas miasto nie 
podjęło tego tematu. Później nie było takiej możliwości 
i dopiero, gdy po naszych usilnych zabiegach 
w 2014 roku zostało przywrócone dofi nansowanie 
takich zadań, natychmiast ujęliśmy to w programie. 
Modernizację stacji uzdatniania wody podzieliliśmy na 
etapy, mając na uwadze z jednej strony to, że wysokie 
koszty trzeba rozłożyć w czasie, a z drugiej strony to, 
że w przyszłość konieczne będzie znalezienie innego 
źródła wody niż rzeka, a to może wymagać innej 
technologii uzdatniania. Rozpoczęliśmy od rzeczy 
najbardziej pilnych i takich, które niezależnie od rodzaju 
źródła wody będą wykorzystywane. Najpilniejszymi 
sprawami były fi ltry i dezynfekcja wody. Modernizacja 
stacji uzdatniania wody (SUW) realizowana jest od 
czerwca br. przez Firmę GUTKOWSKI z Leszna. Pierwszy 
etap zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji 
projektowej, na podstawie której Wykonawca od 
września realizuje roboty budowlane. 
Wartość zawartej umowy to ponad 2,5 mln zł, 
z czego ok. 60% kosztów kwalifi kowanych zostanie 
zrefundowane przez Unię Europejską ze Środków 
Funduszu Spójności za pośrednictwem WFOŚiGW 
w Krakowie w ramach realizacji Projektu pn. 
“Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie miasta Limanowa”. Modernizacja stacji 
uzdatniania wody obejmuje przede wszystkim: 
modernizację układu fi ltracji pospiesznej 
ciśnieniowej w istniejącym budynku fi ltrów wraz 
z modernizacją pompowni wody po koagulacji, 

a w tym między innymi wymianę fi ltrów poziomych 
I i II stopnia fi ltracji na pionowe, wymianę rurociągów 
zasilających fi ltry, wymianę pomp, wykonanie 
systemów AKPiA. 
Zmiana sposobu fi ltrowania i fi ltrów doprowadzi 
do obniżenia mętności wody, a ten wskaźnik dla 
naszej wody był ciągle na granicy dopuszczalności. 
Ponadto modernizacja objęła zmianę technologii 
dezynfekcji wody. Dotychczas dezynfekcja 
wykonywana była z użyciem chloru w stanie 
gazowym, a po modernizacji woda będzie 
dezynfekowana  roztworem dwutlenku chloru. 
W ramach modernizacji nastąpi zakup i zabudowa 
generatora dwutlenku chloru w budynku chlorowni 
wraz z dostawą i montażem węzła do magazynowania 
i dozowania reagentów i roztworu dwutlenku chloru, 
a następnie stopniowa zmiana dezynfektanta 
podawanego do sieci. Dwutlenek chloru używany jest 
do dezynfekcji wody jako metoda alternatywna do 
dezynfekcji chlorem gazowym. Jest to substancja silnie 
dezynfekująca i skutecznie usuwająca odory. Dwutlenek 
chloru wykazuje dużo lepsze właściwości utleniające 
niż chlor i niszczy także te substancje organiczne, 
wirusy i przetrwalniki bakterii, które nie są niszczone 
przez chlor. Jego zdolność do unieszkodliwiania 
wirusów i przetrwalników jest o wiele wyższa niż 
chloru o tym samym stężeniu. Dodatkową zaletą 
dwutlenku jest to, że nie powoduje on powstawania 
niepożądanych i szkodliwych trihalo-metanów 
i absorbowalnych związków chloro-organicznych 
(AOX). Utlenia i neutralizuje przeszkadzające oraz 
powodujące niemiłe zapachy związki i substancje takie 
jak fenole, algi czy produkty ich rozkładu.  
W przeciwieństwie do chloru szybkość dezynfekcji 
dwutlenkiem chloru wzrasta wraz z pH. Aktywna 
pozostałość dwutlenku chloru utrzymuje się 
dłużej niż chloru. Stabilność tego związku pozwala 
na zabezpieczenie odległych odcinków systemu 
wodociągowego i na zapobieganie ponownemu 
wzrostowi bakterii.
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MÓJ RYNEK – NOWY PLAC HANDLOWY
Nowoczesność i estetyka to największe atuty nowego 
placu targowego w Limanowej. Najważniejszymi 
elementami tego placu jest hala z zadaszonymi  
stanowiskami (stołami) na płody rolne (owoce, 
warzywa) i inne artykuły spożywcze, zamykane stoiska 
handlowe, zaplecze socjalne, sanitariaty i parking. 
Plac targowy MÓJ RYNEK, to zupełnie nowa jakość dla 
handlujących i kupujących. Nowe targowisko, które 
zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 
Bulwary w Limanowej, powoli otwiera swoje podwoje. 
Inwestycję zrealizował samorząd Miasta Limanowa, 
przy dofi nansowaniu ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Targowisko stałe „Mój Rynek” w Limanowej będzie 
czynne w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku 
do piątku oraz w godzinach od 6.00 do 14.00 w soboty. 
W niedziele i święta obowiązywać będzie zakaz handlu, 
z wyłączeniem tzw. niedziel i świąt handlowych, 
wyznaczonych przez administratora targowiska.
Ponad połowa zamykanych stoisk  handlowych znalazła 
już najemców. Otwierane są wciąż nowe stanowiska 
handlowe. Kupujący nabierając przekonania, że 
można kupować w należytych warunkach przy 
schludnym i czystym stanowisku, zaczynają częściej 
odwiedzać nowe miejsce handlu. Już otwarte są 
stoiska z ekologiczną żywnością: sokami naturalnymi, 
domowymi przetworami, miodem. Na stoisku 
„U Jakuba” serwowane są świeże, domowe naleśniki 
z serem lub dżemem, łazanki, krokiety w dwóch smakach 

z mięsem lub szpinakowym nadzieniem. Zasma-
kować można barszczu przygotowanego na naturalnym 
zakwasie. Czynne jest też stoisko z odzieżą. W trakcie 
adaptacji są już kolejne stoiska m.in.: z pamiątkami 
regionalnymi, dewocjonaliami, pieczywem z Męciny. 
Powoli użytkownicy nowego placu targowego nabierają 
przekonania do nowoczesnego miejsca.
Zasadniczym założeniem budowy targowiska „Mój 
Rynek” było stworzenie warunków do rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i uporządkowanie strefy handlu 
płodami rolnymi w mieście. Władze miasta pragną, 
by w godziwych warunkach w czystości i schludności 
oraz estetyce otoczenia, mieszkańcy mogli się zaopa-
trzyć w płody ziemi sprzedawane przez miejscowych 
rolników: warzywa i owoce, ale też pieczywo i mięso, 
w towary świeże, ekologiczne i przede wszystkim 
zdrowe. Podkreślenia wymaga to, że na placu są 
niskie ceny za wynajęcie stoiska zamykanego, 
którego powierzchnia wynosi od 6 do 8 m2. Stoiska te 
wynajmowane są w drodze przetargu na okres do 3 lat  
i najczęściej całe stoisko kosztuje ok. 8 zł w przeliczeniu 
za jeden dzień. Niska jest też opłata targowa na stołach. 
Aby przekonać zarówno kupujących, jak i sprzedających 
do korzystania z nowego placu targowego na najbliższe 
miesiące przewidziano ulgi i akcje promocyjne. 
Do końca roku 2015 korzystanie ze stołów będzie 
bezpłatne. O szczegółach promocyjnych limanowski 
magistrat będzie sukcesywnie informował 
użytkowników placu targowego oraz mieszkańców.

TAK NIE MUSI BYĆ!
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NOWY PARKING POD PLACEM TARGOWYM 
Większa przestrzeń, zadaszenie, bezpieczeństwo, 
budynek socjalny z sanitariatami oraz pierwsze 30 minut 
GRATIS, to argumenty, które przyciągają coraz więcej 
kierowców na dwupoziomowy parking pod nowym 
placem targowym przy ul. Bulwary. Na kierowców czeka 
70 miejsc postojowych na dwóch poziomach: poziomie 
żółtym - 02 oraz poziomie różowym - 01. Parking czynny 
jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00 oraz 
w soboty od 6.00 do 14.00. Opłaty są równie przyjazne dla 
kierowców. Pierwsze 30 minut gratis, pierwsza godzina 
1 zł, dopiero kolejne godziny 3 zł. Na każdym poziomie 
rozstawione są bramki, a opłaty parkingowe uiszcza się 
w parkomacie na płycie placu. W tym miejscu opiszemy 
całą procedurę  automatycznej obsługi  na parkingu:
1. Po podjechaniu do szlabanu wjazdowego należy 
nacisnąć przycisk na konsoli i wówczas zostanie 
wydrukowany bilet wjazdowy. 2. Po pobraniu biletu 
przez kierowcę szlaban się podniesie i można wjechać 
na parking. 3. Po dokonaniu zakupów na placu jak 
wejdziemy na klatkę schodową zobaczymy parkomat 
– kasę. Do tej kasy należy włożyć bilet wjazdowy. Kasa  
sprawdzi czas postoju i jeżeli postój był nie dłuższy niż 
0,5 godz. to  kasa wyda nam bilet wyjazdowy. Jeżeli czas 
był dłuższy to na ekranie zobaczymy kwotę, którą trzeba 
wpłacić wrzucając monety. Kasa przyjmuje monety 
5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr oraz 10 gr. Kasa wydaje resztę. 
Po wpłaceniu kasa wyda nam bilet wyjazdowy. 4. Na 
parkingu wsiadamy do samochodu i podjeżdżamy 
do szlabanu wyjazdowego. 5. Obok szlabanu znajduje 
się konsola z czytnikiem kodu kreskowego z biletu 
wyjazdowego i do tego czytnika należy zbliżyć bilet 

miejscem z kodem kreskowym. 6. Czytnik odczyta bilet 
wyjazdowy, otworzy się szlaban i możemy wyjechać. 
Opis ten podajemy, aby każdy zobaczył, że cała 
procedura jest bardzo prosta. Dodatkowym atutem 
nowego parkingu są nowoczesne, przystosowane do 
potrzeb niepełnosprawnych sanitariaty, umieszczone 
na każdym poziomie parkingu. Korzystający z nowego 
parkingu chwalą estetykę inwestycji,  większą przestrzeń, 
dostępność toalet.
„Kiedyś, chcąc pójść na targ, trzeba było samochód 
zostawiać w centrum, bo sukcesem było znaleźć miejsce 
postojowe – mówi jeden z mieszkańców Limanowej, 
a teraz kultura – piętrowy parking, toalety 
i nowoczesność”. Parking służyć ma użytkownikom 
nowego placu targowego, jaki wybudował samorząd 
Miasta Limanowa. Koszt całej  inwestycji ( plac targowy 
parkingi) wyniósł 6,5 mln zł, ale z budżetu miasta 
wydaliśmy niecałe 4,3mln złotych bo odzyskaliśmy 
podatek VAT w wysokości ok.  1,2 mln zł oraz uzyskaliśmy 
dotację 1 mln zł ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nowe targowisko powoli otwiera swoje podwoje. 
Otwierane są wciąż nowe stanowiska handlowe. 
Kupujący nabierając przekonania, zaczynają częściej 
odwiedzać nowe miejsce handlu. Plac targowy MÓJ 
RYNEK wraz z nowoczesnym parkingiem, to zupełnie 
nowa jakość dla handlujących i kupujących. Mój Rynek 
to kolejna inwestycja limanowskiego samorządu, która 
sprawia, że Limanowa jest postrzegana jako miasto 
nowoczesne, rozwijające się, korzystające z unijnych 
pieniędzy i przyjazne mieszkańcom i naszym gościom. 
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WIELKI REMONT W „JEDYNCE”

NOWE FOTELE W LDK

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej 
doczekał się remontu części suteren pod segmentem „A” 
budynku szkoły. Ta część szkoły gdzie dawniej odbywały 
się zajęcia w 1997 roku, została zalana w czasie powodzi 
i do tego czasu nie było to wyremontowane. Obecnie   

dzięki sfi nansowaniu zadania z budżetu Miasta 
zostały wyremontowane i przygotowane do użytku 
pomieszczenia: szatnia dla oddziałów przedszkolnych, 
sala teatralno-fi lmowa, harcówka dla zuchów i harcerzy, 
sale na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
magazyny oraz toalety. Całość powierzchni liczy prawie 
400 m2 . Prace polegały na izolacji poziomej posadzek, 
wylaniu na nich betonu, płytkowaniu podłóg, położeniu 
tynków, malowaniu ścian, wymianie okien i grzejników 
c.o., zainstalowaniu drzwi wewnętrznych, zainstalo-
waniu sieci internetowej i elektrycznej. Wykonano także 
nowe schody. Remont odbywał się podczas wakacji 
i przebiegał bardzo sprawnie, dzięki czemu 31 sierpnia 
br. zgodnie z umową nastąpił odbiór prac i przekazanie 
wyremontowanych pomieszczeń do użytku. Dostęp 
do Internetu w tych salach pozwoli dzieciom i młodzieży 
realizować różne przedsięwzięcia i projekty. Trzy koła 
teatralne działające w „Jedynce” i wystawiające swoje 
spektakle w Limanowskim Domu Kultury wreszcie mają 
profesjonalne miejsce prób. Gromada zuchowa i drużyna 
harcerska cieszą się harcówką i planują jej wyposażenie.

Prowadzimy starania, aby kompleksowo zmodernizować 
Limanowski Dom Kultury, jednak zanim ruszą kolejne 
programy ze środków unijnych konieczne było podjęcie 
działań, które do czasu rozwiązań kompleksowych 
poprawią wygląd i komfort korzystania z sali 
widowiskowej. Od 3 sierpnia 2015 w sali widowiskowej 
Limanowskiego Domu Kultury trwały prace związane 
z wymianą foteli. Wykonawcą prac była fi rma CAVEA 
DESIGN Sp. z o.o., która została wyłoniona do tego 
zadania na drodze przetargu. Zostały wymienione 
wszystkie stare fotele i aktualnie sala widowiskowa 

posiada 320 miejsc siedzących. Całość inwestycji 
opiewała na kwotę 193.280 zł, z czego 73.952 zł 
pochodziło z budżetu miasta Limanowa, 19.328 zł ze 
środków Limanowskiego Domu Kultury oraz 100.000 zł 
z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ pozyskane 
przez LDK. Nazwa programu: Rozwój kin – Modernizacja 
kin operacyjnych.  Sama wymiana foteli  i naprawa 
posadzki nie spowodowała pełnego odnowienia sali, 
ale o wiele przyjemniej jest teraz tam przyjść, usiąść 
i skorzystać z kulturalnej ciekawej oferty Limanowskiego 
Domu Kultury.
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MIASTO CHCE NEGOCJACJI UMOWY DOTYCZĄCEJ 
UTRZYMANIA BASENU

Jak wiemy basen kryty w Limanowej został ukończony 
w 2010 roku i jego oddanie do użytku nastąpiło pod 
koniec upływającej wówczas kadencji samorządu. 
Została wówczas podpisana umowa o współpracy 
pomiędzy miastem a powiatem, z której wynikało,  
że w przypadku gdy przychody basenu będą 
mniejsze niż koszty utrzymania to deficyt zostanie 
pokryty po połowie przez powiat i miasto. Umowa 
nie dawała miastu żadnego wpływu na organizację i 
funkcjonowanie basenu, a tym samym nie mieliśmy 
wpływu na  jego funkcjonowanie. Podejmowane były 
próby rozmów, aby niektóre sprawy związane z basenem 
rozwiązać inaczej lecz bez skutku. Powiat przekonywał,  
że tak jak jest, jest najlepiej. W tym roku Najwyższa 
Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania 
basenu i z protokołu pokontrolnego widać , że jednak 
nie wszystko jest najlepiej.  Ustawa o samorządzie 
gminnym nakłada obowiązek gospodarnego 
wydawania środków, dlatego Burmistrz Miasta 
Limanowa wypowiedział Starostwu Powiatowemu  
w Limanowej, na zasadzie art. 365(1) kodeksu cywilnego 
umowę na utrzymanie krytej pływalni w Limanowej 
od stycznia 2016 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy 
jest dotychczasowy sposób ustalania istotnych kwestii 
dotyczących bieżącego funkcjonowania limanowskiej 
pływalni. Nie jest dopuszczalnym z punktu widzenia 
zasad gospodarowania finansami publicznymi Miasta 

Limanowa sytuacja, w której Miasto sprowadzone 
zostało wyłącznie do roli płatnika (pokrywającego 
połowę straty generowanej cyklicznie przez pływalnię), 
bez jakiegokolwiek wpływu na zarządzanie tymże 
obiektem, w tym na tak finansowo istotne kwestie jak 
poziom zatrudnienia, poziom płac, czy ceny biletów.
W latach 2011-2014 Miasto Limanowa przekazało na 
pokrycie kosztów generowanych przez Pływalnię środki 
własne w wysokości odpowiednio: 243 tys. zł, 472 tys. 
zł, 454 tys. zł i 369 tys. zł. W roku 2015 do sierpnia udział 
Miasta Limanowa w pokryciu strat pływalni sięgnął 
kwoty ponad 270 tys. zł. Działanie miasta spowodowane 
jest troską o finanse publiczne. Miasto oświadczyło,  
iż gotowe jest przystąpić do rozmów mających na celu 
podpisanie nowego porozumienia dotyczącego zasad 
pokrywania kosztów utrzymania pływalni na zasadzie 
wspólnej odpowiedzialności, ale też i decyzyjności.  
Okres trzech miesięcy do końca roku to wystarczający 
czas, aby takie porozumienie wypracować. Basen  
w Limanowej jest potrzebny i dobrze, że powstał.  
Samorząd Miejski zapewnia, że nie uchyla się od 
współfinansowania basenu ale zasady muszą być zdrowe 
- „ile udziału w decyzjach, tyle udziału w kosztach”. 
Mamy nadzieję, że uda się wypracować taki 
harmonogram rozmów, który pozwoli na szybkie 
uzgodnienie nowych zasad zarządzania obiektem Krytej 
Pływalni na przyszłość.

Urząd Miasta Limanowa informuje, że w numerze 16 z kwietnia 2015r. „Informatora Miejskiego” w dziale  
pt. „Początki Miasta Limanowa” zostało opublikowane polskie tłumaczenie według Pana Adama Wojsa, 
łacińskiego tekstu aktu lokacyjnego miasta Limanowa, w którym doszło do niezamierzonych błędów 
redakcyjnych, mogących prowadzić do nieuzasadnionego przekonania czytelników, że są one efektem 
nieprecyzyjnego tłumaczenia tekstu z języka łacińskiego. Za zaistniałą sytuację przepraszamy autora 
tłumaczenia i czytelników. 
Tekst łaciński przywileju lokacyjnego publikowany był wraz z artykułem Adama Wojsa „Początki Limanowej” 
w „Małopolskich Studiach Historycznych” R.VIII.Z.3/4. (30/31), 1965, Kraków 1966, s. 100-102, natomiast jego 
tłumaczenie z łaciny na język polski w numerze 21, z lata 2005r. „Almanachu Ziemi Limanowskiej
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E-URZĄD: BLISKA PRZYSZŁOŚĆ LIMANOWEJ
Dziś już prawie wszyscy Polacy robią zakupy przez Internet, dokonują 
elektronicznych płatności, rezerwacji, zamówień. Dlaczego więc nie 
załatwiać tą drogą spraw urzędowych? E-ustugi, to oszczędność 
czasu i naszego trudu. Sprawy możemy załatwiać bez wychodzenia 
z domu. Sprawnie i co ważne szybko, bo w dobrze funkcjonującym 
systemie informatycznym obieg informacji jest szybszy, 
a przyjmowanie i wysyłanie korespondencji między urzędem 
i petentem odbywa się natychmiastowo. Zarówno Mieszkańcy, 
jak i Urząd oszczędzają również pieniądze. Elektroniczna obsługa 
jest bowiem tańsza od tej tradycyjnej. Również z wysyłką poczty 
elektronicznej, wiążą się niższe koszty niż w przypadku tradycyjnej, 
a oszczędność papieru będzie niebagatelna.
ŁATWIEJSZY KONTAKT Z URZĘDEM
Dzięki projektowi pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych 
w Gminach i Miastach Polski”, realizowanemu wspólnie przez 
5 gmin: Porąbka (lider projektu), Limanowa, Mszana Dolna, Rabka-
Zdrój i Ropa już wkrótce będzie to dużo łatwiejsze. Jego głównym 
celem jest wzrost dostępności usług publicznych świadczonych 
drogą elektroniczną oraz zwiększenie liczby korespondencji 
wysyłanej drogą elektroniczną. Dzięki uruchamianemu 
właśnie zintegrowanemu systemowi zarządzania i wdrażanym 
rozwiązaniom informatycznym już wkrótce zwiększy się zakres 
spraw, które będzie można załatwić w tutejszych urzędach bez 
wychodzenia z domu, a załatwianie urzędniczych formalności za 
pomocą komputera z dostępem do Internetu będzie łatwiejsze. 
Mieszkańcy tych gmin będą mieli dobrze funkcjonujący e-urząd. 
Warto również podkreślić, że istotnym celem projektu jest też 
promocja e-usług, podnoszenie świadomości mieszkańców 
i urzędników na temat korzyści, jakie niosą z sobą te rozwiązania 
oraz szkolenia, które pomogą urzędnikom i mieszkańcom sprawnie 
korzystać z systemu. 
- Staramy się nie zwalniać tempa, które sobie wyznaczyliśmy, dzięki 
sprawnie pozyskanym środkom zewnętrznym realizujemy kolejny 
projekt unijny. Jego głównym celem jest zwiększenie komfortu, 
interakcji i szybkości wymiany danych między urzędem, a petentami 
w formie elektronicznej - mówi Władysław Bieda, Burmistrz Miasta 
Limanowa - Liczymy, że wzbudzimy zainteresowanie wśród 
naszych mieszkańców właśnie taką metodą załatwiania spraw 
urzędowych. Najistotniejszym założeniem jest uproszczenie 
procedur do maksimum oraz zaoszczędzenie czasu petenta. Czyli 
podsumowując: będzie szybciej, łatwiej i bez wychodzenia z domu, 
dzięki wykorzystaniu współczesnych możliwości informatycznych.
ZAŁÓŻ PROFIL, TO PODSTAWA!
Ponieważ nowy system będzie zintegrowany z funkcjonującą już 
od lat ogólnopolską Elektroniczną Platformą Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP), niezbędne będzie założenie konta na ePUAP 
oraz stworzenie tzw. profi lu zaufanego. To alternatywa dla 
kwalifi kowanych podpisów elektronicznych, pozwalająca większość 
spraw administracyjnych załatwić za pośrednictwem Internetu. 
Warto skorzystać, bowiem ePuap ułatwi nam nie tylko komunikację 
z Urzędem Gminy, czy Miasta, ale również wieloma innymi 

instytucjami, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
czy też Urząd Skarbowy. 

Jak założyć profi l?
Najpierw należy zarejestrować się (założyć konto) na platformie 
epuap. Możemy to zrobić w domu na własnym komputerze, 
wchodząc na adres www.epuap.gov.pl i dalej klikając opcję 
‚zarejestruj się’ (prawy górny róg ekranu). Aby założyć konto, 
należy wymysłać login i hasło oraz podać podstawowe dane 
adresowe i adres e-mail. To zajmie tylko chwilę. Automatycznie 
zostanie wygenerowany wniosek o profi l zaufany. W zależności od 
dokonanego wyboru na skrzynkę mailową, lub smsem otrzymamy 
kod autoryzacji. Wprowadzamy kod na stronie. Klikamy przycisk 
‚wyślij wniosek’. Teraz pozostaje już tylko potwierdzenie profi lu 
zaufanego. Jak tego dokonać? Składając w ciągu 14 dni osobiście 
wizytę w tzw. „punkcie potwierdzania profi lu zaufanego”. Znajduje 
się on tutejszym Urzędzie Miasta (w ramach niniejszego projektu 
punkty takie utworzono w każdej z pięciu gmin). Ważne: zabieramy 
z sobą dowód osobisty lub paszport!
CO ZAŁATWISZ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU?
Jakie sprawy (e-usługi), będzie można załatwiać internetowo? 
Zakres ich jest różny w każdej z gmin.W Limanowej uruchomione 
zostaną: System informacji podatkowej - Podatnik będzie mógł 
tu sprawdzić swoje zobowiązania względem Urzędu, otrzyma też 
możliwość spłacania rat przez Internet. Będzie mógł też śledzić stan 
realizacji zainicjowanej przez niego sprawy. Portal gospodarki 
odpadami - portal będzie świadczył dla mieszkańców Miasta 
usługi publiczne związane z wywozem odpadów. Właściciele po 
zalogowaniu otrzymają informacje o rozliczeniach z miastem 
z tytułu wywozu odpadów komunalnych z ich nieruchomości. 
Będą mogli zapłacić poprzez Internet swoje zobowiązania, a wpłaty 
zostaną automatycznie zaksięgowane. Właściciele lub zarządcy 
nieruchomości będą mogli tutaj również składać deklaracje na 
wywóz odpadów z posesji. Portal dla fi rm wywozowych - portal 
będzie zapewniał elektroniczną komunikację Urzędu Miasta 
z fi rmą odpowiedzialną za wywóz odpadów. Firma otrzyma 
możliwość pobrania informacji o posesjach, z których powinna 
wywozić odpady, będzie tez mogła, za pomocą elektronicznych 
formularzy złożyć, wymagane w rozporządzeniu MOŚ lub przez 
Urząd Miasta, sprawozdania z gospodarki odpadami. Portal 
dysponenta budżetowego - portal pokazuje kierownikom, 
jednostek, wydziałów bądź komórek budżetowych stan budżetów 
na podstawie złożonych sprawozdań oraz stan dokumentów 
w zakresie zmian planu budżetowego. System powiadamiania 
petenta - system będzie automatycznie generował informacje 
ze skrzynek odbiorczych odbiorców  funkcjonujących w systemie 
ePUAP (mieszkańcy, radni, pracownicy urzędów gminy) o np. 
wydarzeniach, inwestycjach, załatwieniu sprawy, zaległościach, 
obowiązkach, a także informacje dla radnych na sesje, bądź 
posiedzenia komisji. 
eDokument, obieg dokumentów - zakłada integrację systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentów z nowymi aplikacjami. 
Dokumenty opatrzone będą elektronicznymi podpisami, bądź 
profi lem zaufanym co zapewni możliwość w pełni elektronicznej
wymiany informacji na linii Urząd, a jego jednostki organizacyjne.
eEgzekucje - wdrożony zostanie system, który umożliwi integrację 
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz systemu 
poboru opłaty za wywóz odpadów komunalnych i umożliwi 
wystawianie tytułów wykonawczych do procesu egzekucji.

Wszystko powinno być już gotowe w ciągu najbliższych tygodni. 
Zgodnie z wnioskiem szacowany koszt całego projektu to 1 478 690 zł.
85% tej kwoty (1 256 886,50 zł) stanowi dofi nansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 15 % dopłacają 
gminy.
Partnerzy projektu: Gmina Porąbka (lider projektu), Miasto 
Limanowa, Gmina Mszana Dolna, Gmina Rabka-Zdrój, 
Gmina Ropa.
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LIMANOWA MA PONAD 1.000 LAJKÓW

FIRMA WRONA – HANDEL Z TRADYCJAMI

Fanpage Miasta Limanowa w lipcu br. osiągnął 1000 polubień! Dziękujemy 
za to, że jesteście z nami od 10 września 2013 r. Mamy nadzieję, że niedługo 
będzie nas jeszcze więcej. 21 lipca 2015 r. Fanpage miasta polubiła 1000 
osoba Pani Kinga Motyka, która otrzymała gratulację od Burmistrza 
Miasta Limanowa i zestaw gadżetów miejskich. Zapraszamy kolejnych 
użytkowników facebooka do polubienia fanpaga miasta Limanowa 
(https://www.facebook.com/MiastoLimanowa).

W maju br. w poz-
nańskim hotelu 
Sheraton odbyło 
się XVII Wiosenne 
Ogólnopolskie 
Spotkanie Czoło-
wych Postaci 

Świata FMCG i HoReCa. W tym roku był świętowany 
kolejny jubileusz, tym razem związany z dziesięcioleciem 
istnienia szczególnego wyróżnienia przyznawanego 
handlowcom i restauratorom za wybitne osiągnięcia 
w branżach FMCG i HoReCa – Hermesa „Poradnika 
Handlowca” i „Poradnika Restauratora”. Na przestrzeni 
ostatniej dekady statuetki Hermesa „Poradnika 
Handlowca” przyznano ponad 70 przedstawicielom 
branży FMCG zarówno z wielkich międzynarodowych 
sieci jaki i małych sklepów detalicznych, a także licznym 
osobowościom świata FMCG. Równolegle wyróżniano 
również artystów sztuki kulinarnej – Hermesy „Poradnika 
Restauratora” wręczono już 40 osobowościom branży 
HoReCa. Momentem kulminacyjnym Gali było 
wręczenie prestiżowych statuetek Hermesów „Poradnika 
Handlowca” i „Poradnika Restauratora” przyznawanych 
laureatom przez reprezentatywne kapituły. Najpierw 
wyróżnienia z rąk Prezesa Wydawnictwa, Wiesława 
Generalczyka i Redaktora Naczelnego „Poradnika 

Handlowca”, Jacka Ratajczaka odebrali najlepsi 
handlowcy, a w dalszej kolejności uhonorowano 
przedstawicieli środowiska gastronomicznego.
W kategorii HANDEL DETALICZNY Z TRADYCJAMI 
nagrodę otrzymał Jerzy Wrona - właściciel Hurtowni 
Wrona w Limanowej. Gratulujemy!
Firma Wrona działa w naszym mieście od 1983 r.  
W roku 1989 jako pierwsza na terenie województwa 
nowosądeckiego uzyskała z Ministerstwa Gospodarki 
zezwolenie na obrót hurtowy piwa i wina na terenie 
kraju. Została rozszerzona działalność fi rmy o sprzedaż 
hurtową i detaliczną artykułów alkoholowych, napojów 
i produktów spożywczych pod nazwą FGH „CROW” 
Limanowa. W roku 2003 fi rm FGH „CROW” rozdzieliła 
zakres swojej działalności na sprzedaż hurtową 
i detaliczną alkoholi, napoi i artykułów spożywczych 
wraz z działalnością gastronomiczną pod nazwą FGH 
„Wrona” Sp.j. Barbara Wrona, Jerzy Wrona Limanowa 
oraz na działalność hurtową i detaliczną artykułów 
przemysłowych, chemii gospodarczej, opakowań 
jednorazowych itp. pod nazwą FHU „CROW” Jerzy Wrona 
Limanowa. W roku 2013 FHU „CROW” poszerzyła swoją 
działalność o pracownię artystyczną „Eufl oria” Limanowa 
oraz o grafi kę reklamową – usługi. Przez ponad 30 lat 
działalności fi rmy zostało wyszkolonych ok. 50 uczniów 
w zawodach: kucharz i sprzedawca.
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JARMARK HISTORYCZNY 
ŚW.MARII MAGDALENY W LIMANOWEJ

Jarmark Św. Marii Magdaleny zorganizowany został 
w sierpniu w Limanowej w roku jubileuszowym 
450-lecia nadania Limanowej praw miejskich. Jarmark 
w święto Marii Magdaleny jest pamiątką nadania 
w akcie lokacyjnym przywileju organizowania 
pierwszego jarmarku dla miasta Limanowa przez 
króla Zygmunta Augusta w roku 1565. Gospodarzem 
wydarzenia był Burmistrz Miasta Władysław Bieda. 
Organizatorami zaś: Urząd Miasta Limanowa i Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej. Rolę partnerów pełnili: 
Polskie Towarzystwo Historyczne o/Limanowa oraz 
Gwardia Kasztelańska z Mszany Dolnej.
KOROWÓD I WYSTRZAŁY Z ARMATY: Jarmark 
limanowski ofi cjalnie rozpoczął korowód grup 
rekonstrukcyjnych, który przeszedł ulicami miasta 
z rynku do Parku Miejskiego, który zamienił się 
w obozowisko. Rozpoczęcie jarmarku uatrakcyjniły 
wystrzały z ozdobnej armaty wiwatowej, jaką miasto 
Limanowa zakupiło do zbiorów Muzeum Regionalnego 
Ziemi Limanowskiej. Ozdobna armata wiwatowa o jaką 
wzbogaciło się muzeum, wzorowana jest na armacie 
francuskiej z końca XVIII wieku. Armata wykonana jest 
z drewna i stali, metodą kowalską przez metaloplastyków 
i miłośników militariów Mariana i Rafała Ardeckich 
z Pisarzowej. Dane techniczne armaty to: ciężar 
400 kg, długość lawety 3,5 m, długość lufy 2 m. 
Armata będzie uświetniała wszystkie ważne uroczystości 
miejskie.
INSCENIZACJA HISTORYCZNA: Licznie zgromadzeni 
na limanowskim jarmarku, cofnęli się w przeszłość 
do 1565 r. za sprawą widowiska historycznego, tzw. 
„żywego obrazu” przedstawiającego nadanie praw 
miejskich Limanowej. W realia XVI–wiecznego miasta 
Ilmanowa widzowie przenieśli się za sprawą członków 
Związku Strzeleckiego „STRZELEC”, którzy przygotowali  
inscenizację. Na scenę przybył orszak królewski -
delegacja dworzan i dworek króla Zygmunta Augusta, 
na czele z kanclerzem koronnym Walentym Dębińskim 
z Dębiany, kanclerzem Królestwa Polskiego. W rolę 
kanclerza wcielił się Dowódca Jednostki Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” kpt. Stanisław Dębski. Kanclerz 
w obecności wszystkich zebranych odczytał i wręczył 
Burmistrzowi Miasta Akt Lokacyjny Miasta. „Żywa” 
historia Limanowej powstała “na wieczną rzeczy 
pamiątkę”, jako dowód aktywnej postawy mieszkańców 
we wspólnym odtworzeniu historii swojego miasta. 
HISTORYCZNY OBÓZ: Park Miejski w Limanowej 
zamienił się w jedno wielkie obozowisko, które za 
sprawą rekonstruktorów nadało imprezie wyjątkowości 
i przeniosło uczestników w odległe dzieje. Uczestnicy 
na terenie obozu mogli obejrzeć życie dawnych 
wojowników, mieszkańców miast i wsi oraz zbójników 
w okresie od XV do XVII wieku, m.in. namioty 

historyczne, prace rzemieślników, kupców, kobiet 
na żarnach, krosnach, maglu, mogli podziwiać pracę 
kowala. Wszystko to za sprawą grup rekonstrukcyjnych: 
GWARDII KASZTELAŃSKIEJ z Mszany Dolnej, KLUBU 
ORĘŻA DAWNEGO KLINGA z Nowego Targu, BRACTWA 
RYCERSKIEGO KASZTELANII SANDECKIEJ oraz grupy 
ZBÓJNICY ONDRASZKA. Dużą atrakcją imprezy był 
SOKOLNIK, który z 6 ptakami wyszkolonymi do celów 
łowieckich i zapoznawał widzów z tajnikami sokolnictwa.
INSCENIZACJE, WIDOWISKA, POKAZY: Uczestnicy 
limanowskiego jarmarku zachwycali się różnorodnością 
serwowanych atrakcji, pokazów i inscenizacji. Na 
szczególną uwagę zasługiwała ciekawa inscenizacja 
przygotowana przez grupy rekonstrukcyjne tj. „Napad 
zbójników na karawanę kupiecką”, czy inscenizacja 
„Dobijanie targu” – kupno krowy, gdzie w rolę 
sprzedającego i kupującego wcielili się Józef i Wojciech 
Tokarczykowie z Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” 
z Mordarki. Sporo emocji wzbudziły pokazy walk 
rycerskich, jakie zaprezentowało Bractwo Rycerskie 
Kasztelanii Sandeckiej. Zachwyt wśród uczestników 
spowodował pokaz tańca dawnego. W program imprezy 
włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Męciny, które 
zaprezentowało widowisko teatralne „Maglowanie, praca 
na żarnach i tkactwo”. Nie byłoby prawdziwego jarmarku 
bez handlu, dlatego też w miejscu trwania imprezy 
wydzielony został sektor regionalnych producentów. 
GRA MIEJSKA: Dużą popularnością cieszyła się 
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne 
o/Limanowa gra miejska prowadzona w trzech 
kategoriach: „Zostań najlepszym kupcem”, „Zostań 
najlepszym zbójnikiem” oraz „Zostań mistrzem 
cechu”, nawiązującą do XVI- XVII wiecznego szlaku 
kupieckiego. W grze wzięło udział 119 uczestników, 
którzy zmagali się z zadaniami rozplanowanymi 
na specjalnie przygotowanych mapach, uczestniczyli 
w konkurencjach m.in. szukania skarbu, ale i poszerzali 
swoja wiedzę o zwyczajach rolniczych i zwierzętach 
hodowlanych, poznawali tajemnice ziołolecznictwa 
i tajemnice alchemika Sędziwoja. Każdy uczestnik gry 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody. Kolorytu 
imprezie nadała wystawa „NA POLSKO WĘGIERSKIM 
SZLAKU WINA” w Muzeum Regionalnym Ziemi 
Limanowskiej. Zakończeniem jarmarku był koncert 
Zespołu „ŻYWIOŁAK” tworzącego muzykę w stylu folk. 
Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, że impreza 
historyczna zorganizowana w roku jubileuszowym 
450-lecia nadania Limanowej praw miejskich, była dobrą 
promocją miasta, okazją do integracji i oderwania się od 
codzienności, przekonała uczestników do wyjątkowości 
kultury okresu staropolskiego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezapomnianych wrażeń i świetnej 
zabawy.
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ŚWIĘTO MIASTA - DNI LIMANOWEJ 2015
Weekend pełen wrażeń, rodzinna atmosfera, 
a do tego szereg atrakcji oraz występów – tegoroczne 
Dni Limanowej, które odbyły się w lipcu, były 
szczególne, bowiem miasto Limanowa świętowało 
450-lecie istnienia. Dni Limanowej to wydarzenie 
cykliczne, w którym bogaty program artystyczny 
swą różnorodnością pozwala na dotarcie do jak 
najszerszego grona odbiorców. Również i w tym roku 
nie zabrakło atrakcji, a na festyn przybyli nie tylko 
mieszkańcy Limanowej, ale również goście z sąsie-
dnich gmin oraz turyści, którzy przyjechali do nas
odpoczywać. Świętowanie rozpoczęło się w sobotę 
blokiem zabaw i animacji dla najmłodszych z Clownem 
Feliksem oraz występami regionalnych zespołów 
„Mała Brenna” i „Alunelul” z Mołdawii. Multimedialną 
podróż przez muzykę klasyczną i rozrywkową 
zapewniło uczestnikom muzyczne show Mirosława 
Witkowskiego, pn. „Od Mozarta Do Sinatry”.  Następnie 
Burmistrz Miasta Władysław Bieda, w obecności 
zaproszonych gości, m.in. delegacji z zaprzyjaźnionej 
gminy Wathlingen z Burmistrzem Wolfgangiem Grube 
oraz delegacji z Miasta Dolny Kubin z Burmistrzem 
Romanem Matejov, dokonał uroczystego otwarcia Dni 
Limanowej. Licznie zgromadzona pod Limanowskim 
Domem Kultury publiczność z niecierpliwością 
oczekiwała występu gwiazdy wieczoru - Agnieszki 
Chylińskiej. Niedziela była równie pełna atrakcji. 
Na najmłodszych czekały animacje i zabawy 
z nagrodami. Został rozstrzygnięty VI Limanowski 
Talent Show. Zwycięzca Bartłomiej Chrustek 

z Limanowej otrzymał nagrodę w wysokości 1.500 zł. 
Marlena Mazgaj, która zajęła II miejsca wywalczyła 
sobie nagrodę w wysokości 1000 zł, a Diana Król 
za III miejsce – 500 zł. Fundatorem wszystkich nagród 
był Burmistrz Miasta Limanowa. Po wręczeniu nagród 
dla najzdolniejszych, na scenie pojawiła się Orkiestra 
Dęta „Echo Podhala” oraz Asia Leśniak z zespołem. Oba 
koncerty wypełniała muzyka rozrywkowa i najbardziej 
znane utwory muzyki klasycznej i fi lmowej. Gwiazdami 
wieczoru byli: Mateusz Mijal z zespołem oraz zespół 
InoRos tworzący muzykę rozrywkową zainspirowaną 
folklorem podhalańskim, ale także muzyką folkową 
z całego pasma Karpat. Po wieczornych koncertach, 
przyjętych bardzo pozytywnie przez zgromadzoną 
publiczność,  odbyło się ofi cjalne zakończenie Dni 
Limanowej i  tradycyjny pokaz sztucznych ogni. 
Imprezę zakończyła dyskoteka. Imprezę, jak co roku 
wsparli sponsorzy – limanowskie fi rmy: SPAR; Firma 
budowlana GURGUL; Firma GOLD DROP; Firma 
INSTALMET; Firma UCHACZ; Firma WOD-KAN-MEL; 
Firma LIMDROG; Firma ELEKTRET. Dziękujemy. Dni 
Limanowej były okazją do wręczenia odznaczeń 
miejskich, przyznanych przez Radę Miasta Limanowa, 
osobom zasłużonym za działalność dla dobra miasta 
i jego mieszkańców - Senatorowi RP Stanisławowi 
Hodorowiczowi oraz Panu Tadeuszowi Patalicie. 
Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz 
zaprosiła na scenę wyróżnione osoby i wspólnie 
z Burmistrzem Miasta Władysławem Biedą wręczyli 
odznaczenia „Za Zasługi dla Miasta Limanowa”.
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OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
PIOSENKI TURYSTYCZNEJ `2015

12- 13 września 2015 r. odbył się Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Turystycznej Limanowa 2015, 
którego organizatorem był Limanowski Dom 
Kultury. Dwa festiwalowe dni wypełnione muzyką 
i wspólną zabawą przy dźwiękach turystycznych 
piosenek. Do limanowskiego parku zjechali się artyści  
z całej Polski, którzy nie tylko walczyli o miejsca na 
podium, ale mieli również okazję poznać Limanową  
i Beskid Wyspowy. Głównym punktem festiwalu 
były przesłuchania konkursowe, które rozpoczęły się  
w sobotę. Jury w składzie: red. Maria Szabłowska, 
red. Marek Lipiński, mec. Czesław Szynalik i red. 
Ryszard Sikora oceniali 26 uczestników, wśród których 
byli wykonawcy z województw: mazowieckiego, 
lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, podkarpackiego 
i małopolskiego. Razem w przesłuchaniach 
konkursowych na scenie amfiteatru wystąpiło ponad 
70 osób. Po raz pierwszy w tym roku jury oceniało 
występy w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 
roku życia i powyżej 12 lat. Jak podkreśliła Maria 
Szabłowska, przewodnicząca jury, „poziom artystyczny 
występów był bardzo wysoki i podjęcie decyzji  
o przyznaniu głównych nagród było bardzo trudne”.  
W kategorii wiekowej dzieci – główną nagrodę  
otrzymał zespół „O’Yey” z Augustowa, a w kategorii 
starszej wygrała Angelika Jaskuła z Bielan. Wśród 

nagrodzonych byli również Błażej Czarniecki  
z Augustowa i Jakub Połowniak z Rzeszowa w kategorii 
do 12 lat oraz zespół „Augustowska Flota Śpiewająca 
A-QQ” i „Erwin i Leśni Goście” z Augustowa w woj. 
mazowieckim i Biłgoraja w woj. lubelskim w kategorii 
powyżej 12 lat. Podczas festiwalu  zostały również 
wręczone dwie nagrody specjalne ufundowane 
przez Burmistrza Miasta Limanowa i przez Posła na 
Sejm RP Andrzeja Guta-Mostowego. Pierwszą z nich 
w wysokości 2000 zł otrzymał limanowski zespół 
„Confessio”, a drugą Tomasz Kazimierz Lewandowski 
z Tarnowa –pobyt w Hotelu Sabała w Zakopanem. 
Festiwal był także okazją do wręczenia tytułu „Przyjaciel 
Miasta Limanowa”. To zacne miano, w podziękowaniu 
za zasługi dla Limanowej, otrzymali redaktor Ryszard 
Sikora, Dyrektor Artystyczny Festiwalu i Prezes 
Polskiej Izby Turystyki Oddziału Małopolskiego 
oraz Czesław Szynalik, pomysłodawca akcji „Odkryj 
Beskid Wyspowy”. Nagrody wręczył Burmistrz Miasta 
Władysław Bieda razem z Przewodniczącą Rady Miasta 
Jolantą Juszkiewicz. Wśród odznaczonych znalazł się 
również Poseł na Sejm RP Andrzej Gut - Mostowy, 
który otrzymał Honorową Nagrodę Małopolskiej Izby 
Turystyki „Parzenicę”. Atrakcjami festiwalowych dni 
były koncerty:  zespołu „Nocnej Zmiany Bluesa” oraz 
limanowianina Łukasza Jemioły.
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WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

E-BOOKI – NOWE W BIBLIOTECE

Limanowska biblioteka zakwalifi kowała się do kolejnej 
edycji ogólnopolskiego projektu „Link do Przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę”. Dzięki temu kilkudziesięciu 
uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów 
będzie mogło wziąć darmowy udział w warsztatach 
z programowania i robotyki. Celem zajęć jest 
zainteresowanie młodych osób nauką programowania 
i pokazanie im, że jest to nie tylko przyszłościowa 
umiejętność, którą warto zgłębić, ale też źródło 
świetnej zabawy. W trakcie warsztatów uczestnicy 
dowiedzą się od prowadzącego zajęcia profesjonalisty 
m.in. tego, czym jest kodowanie, stworzą pierwsze 
aplikacje układając puzzle oraz rozegrają wyścig 
w labiryncie własnoręcznie zaprogramowanymi 
robotami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz 
kolejny udało nam się zakwalifi kować do projektu „Link 
do przyszłości”. Już wcześniej w bibliotece odbywały 
się zajęcia dla młodych osób związane z elektroniką 

i programowaniem, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W przypadku tych warsztatów, na 
etapie zbierania zgłoszeń, musieliśmy nawet tworzyć 
listę rezerwową potencjalnych uczestników, bo tak 
wielu ich było a ilość miejsc ograniczona. Obecnie 
prowadzimy konsultacje z profesjonalistą, związane 
z terminem i formą przeprowadzenia warsztatów. Ze 
względu na duże zainteresowanie taką tematyką zajęć 
w przyszłości postaramy się, już własnym sumptem, 
zorganizować podobne przedsięwzięcie. – podkreśla 
pełnomocnik burmistrza Joanna Michalik. Celem 
projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych 
miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej 
w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając 
rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

Limanowska Biblioteka informuje o nowej 
funkcjonalności katalogu księgozbioru biblioteki. 
Mianowicie wszystkie dostępne e-booki z serwisu IBUK 
Libra, do których książnica posiada dostęp, zostały 
dodane naszego elektronicznego katalogu WWW. 
Co to oznacza w praktyce? – Katalog serwisu IBUK 
Libra dla wygody naszych Czytelników został scalony 
z katalogiem elektronicznym księgozbioru biblioteki. 
Dzięki temu nie trzeba przeszukiwać obu zasobów, by 
znaleźć interesującą pozycję. Przykładowo, wpisując 
hasło „IBUK Libra” w pole „wydawca” w naszym 
elektronicznym katalogu, możemy sprawdzić pełny, 

na bieżąco aktualizowany księgozbiór e-booków 
naszej książnicy. Ktoś nawet niezarejestrowany 
w serwisie IBUK Libra może bez problemu przeglądać 
jego zbiory. Aktualnie baza liczy prawie dwa tysiące 
pozycji z różnych dziedzin wiedzy. Otrzymujemy 
sygnały, że taka elektroniczna i całkowicie bezpłatna 
forma dostępu do księgozbioru cieszy się coraz 
większą popularnością – informuje Joanna Michalik, 
pełnomocnik burmistrza miasta ds. MBP w Limanowej. 
Dostęp do serwisu IBUK Libra jest dla wszystkich 
czytelników zarejestrowanych w limanowskiej 
bibliotece bezpłatny. – Maksymalnie staramy się też 
realizować na bieżąco zakupy nowości książkowych 
w wersji „klasycznej” i spełniać w tej materii 
oczekiwania naszych Czytelników. W tym roku udało 
się nam uzyskać ponad 30.000 zł na zakup nowości 
wydawniczych z celowego Programu Biblioteki 
Narodowej – dodaje Joanna Michalik.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z serwisem 
IBUK Libra oraz dostępem do niego, można uzyskać 
pod numerem telefonu 18 3372140 lub pisząc na adres 
e-mailowy: mbpl@op.pl,   www.mbp.limanowa.pl
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DELEGACJA WĘGIERSKA 
NA CMENTARZU JABŁONIECKIM

W sierpniu br. delegacja Węgrów wzięła udział  
w uroczystej Mszy Świętej na Cmentarzu Wojennym 
na Jabłońcu, którą celebrowała Ks. László Bíró Biskup 
Polowy Wojska Węgierskiego oraz Ks. Prałat dr Wiesław 
Piotrowski Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej. Węgrzy w Limanowej zakończyli 
kilkudniową pielgrzymkę śladami swoich przodków 
poległych w czasie I wojny światowej na ziemi polskiej.
Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda, a gościem specjalnym 
prof. dr hab. Arienne Körmendi - Konsul Generalny 
Węgier w Krakowie. 
W organizację uroczystości zaangażował się 
Pan Marek Sukiennik – Prezes Limanowskiego 
Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 
1914 oraz Drużyna Harcerska „Dzieci Gór” z ZSS 

Nr 1 pod opieką Wicedyrektor Grażyny Nowak.  
W uroczystościach udział wzięli również Ks. Dyrektor 
Gimnazjum Żeńskiego św. Małgorzaty z Budapesztu, 
radni Rady Miasta Limanowa, tj. Wiceprzewodniczący 
Jan Winiewski i Leszek Woźniak oraz Radny Janusz 
Kądziołka, a także Kazimiera Zięba – Dyrektor Zespołu 
Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej oraz 
mieszkańcy Jabłońca, którzy zawsze chętnie włączają 
się w organizowane na cmentarzu uroczystości. 
Modlitwa o pokój była główną intencją mszy świętej, 
a na koniec rozbrzmiała pieśń „Boże, coś Polskę”  
w języku polskim i węgierskim.
Delegacja Węgierska była bardzo zadowolona z pobytu 
w Limanowej czego dowodem jest podziękowanie 
skierowane na piśmie na ręce Burmistrza Miasta od  
Ks. László Bíró Biskupa Polowego Wojska Węgierskiego.



24 SPORT

MKS LIMANOVIA W NOWEJ ODSŁONIE
 sezon 2015/2016

Chociaż czasu było mało, przebudowa drużyny została 
pomyślnie zakończona. Jest perspektywiczny Zarząd 
Klubu oraz działacze i sponsorzy, jest i nowa - „stara” 
drużyna. Słowem: sami swoi, bo wszyscy się tu znają 
z boiska. Limanovia rozpoczęła w nowym sezonie 
bój o Mistrzostwo Ligi Okręgowej. Jak na razie bez 
porażki i jesteśmy zdecydowanym liderem rozgrywek. 
Co ciekawe, wygrane wcale nie przychodzą tak łatwo, 
bowiem w tym sezonie praktycznie w każdej kolejce są 
jakieś derby ziemi limanowskiej. Na 16 drużyn w lidze 
aż 7 jest z powiatu limanowskiego: MKS Limanovia 
Limanowa, LKS Płomień Limanowa, LKS Orkan 
Szczyrzyc, AKS Ujanowice, LKS Olimpia Pisarzowa, 
KS Turbacz Mszana Dolna i KS Sokół Słopnice.
Skład nowego Zarządu MKS LIMANOVIA: Bugajski 
Janusz - prezes, Chaja Michał - wiceprezes, Ficoń Karol, 
Fiejtek Roman, Florek Józef, Gacal Aleksander, Gawlik 
Piotr, Mrożek Dariusz, Pałka Wiesław, Strug Stanisław, 
Wilczek Piotr, Wojtas Tomasz. Sztab szkoleniowy: 
Wroński Mateusz - trener i Walid Kandel - grający II 
trener. Fizjoterapeuci: Zelek Łukasz i Czyrnek Ernest 
Kierownik drużyny: Wrona Marian.
KADRA MKS „LIMANOVIA” - na sezon 2015/2016:
Bramkarze: Hubert Bieda, Wojciech Mastalerz.
Obrońcy: Dawid Kurczab, Kamil Kuzak, Jacek Mąka, 
Walid Kandel, Mateusz Lis, Tomasz Lichota, Michał 
Ruchałowski, Sylwester Wierzycki, Kamil Zaręba.
Pomocnicy: Wojciech Kaim , Mateusz Król, Kamil 
Kurczab, Wojciech Odziomek, Józef Piwowarczyk, 
Damian Wsół, Wojciech Wójtowicz. Napastnicy: 
Mateusz Czaja, Łukasz Duchnik, Aleksander Kożuch, 
Maciej Ślazyk.
CELE NOWEGO ZARZĄDU KLUBU:
Nowy prezes MKS Limanovia, pan Janusz Bugajski 
mówi o celach nowego Zarządu Klubu. Celem nowego 
Zarządu jest promowanie naszych wychowanków 
i piłkarzy z powiatu, stworzenie drużyny opartej 
na swoich piłkarzach, jak również na zawodnikach 
z okolicy. Bardzo ważny jest dla nas wszystkich rozwój 
drużyn młodzieżowych. Już teraz możemy pochwalić 
się dwoma drużynami juniorów (młodszych i starszych) 
grającymi w ligach na szczeblu wojewódzkim. Poza tym 

posiadamy drużyny ligowe we wszystkich kategoriach 
wiekowych - szkolenie rozpoczynamy od 5-letnich 
dzieci w Akademii Piłkarskiej, które płynnie przechodzą 
w starsze grupy młodzieżowe Limanovii. Dziękujemy 
za każdą pomoc naszej drużynie, zakup cegiełek przez 
kibiców oraz wszystkim sponsorom i ofi arodawcom 
klubu, a także całemu sztabowi dobrych ludzi, którzy 
społecznie pracują przy klubie nie pobierając za swoją 
pracę wynagrodzenia. Mamy się czym pochwalić, klub 
w swojej 90-letniej historii nie pamięta jeszcze, aby 
w sekcji piłki nożnej we wszystkich kategoriach 
wiekowych była tak efektowna praca i wymierne sukcesy 
na każdym szczeblu, które już wkrótce zaprocentują 
jeszcze lepszą grą naszych wychowanków w starszych 
kategoriach, a także w pierwszej drużynie.
Sponsorzy MKS Limanovia w nowym sezonie 
2015/2016:
Sponsorzy główni: URZĄD MIASTA LIMANOWA – 
Burmistrz Miasta Władysław Bieda, Zakłady Mięsne 
SZUBRYT - Zbigniew Szubryt, MOS PL - Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego – Paweł 
Pięta i Starosta Limanowski Jan Puchała, Producent 
Środków Czystości GOLD DROP – Stanisław Gągała, 
Firma ELEKTRICAL, Firma remontowo-budowlana 
INDECO – Piotr Wilczek, Firma pana Wiesława 
Piaskowego, Firma pana Mirosława Wigury.
Sponsorzy wspierający: KINEZIS – Łukasz Zelek, Sklep 
Sportowy GOL – Jacek Włodarczyk, FOTO-NATANEK – 
Franciszek Natanek, Drukarnia MALINOWA – Barbara 
Merkowska-Musiał, Sklep PLAY – Janusz Trela, Meble 
na wymiar GM MEBLE – Grzegorz Mucha, Biuro 
Rachunkowe – Dariusz Pawlik, Artykuły Ogrodnicze 
EKO ZIEM s.c. - Jan i Krzysztof Zawada, Firma 
Handlowo Usługowa CELMET – Krzysztof Piszczek, 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS 
Sp. z o.o. - Pasyk-Gawron, Stacja paliw – ECCO OIL 
Limanowa , Agencja ubezpieczeniowa GWARANT s.c. -  
Janusz Bugajski i Jerzy Kaim,  INTELLECT.PL - Agencja 
Interaktywna.
Wspierają nas medialnie: Portal Miasta Limanowa, 
Informator Miejski, Limanowa.in, TV-28 Limanowa, 
Gazeta Krakowska i Dziennik Polski.
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IMPREZY SPORTOWE - FOTOKRONIKA

VII Bieg Osiedlowy
lipiec

VI Limanowa Downhill Challenge
sierpień

Turniej Piłkarski 
„LIMANOVIA ŻAK CUP 2015”
wrzesień

Wakacje z Przewodnikiem
lipiec – sierpień

III Turniej Łososina OPEN 2015 
lipiec – sierpień

IV Półmaraton Forrest
wrzesień

VII Limanowa Forrest
lipiec

Odkryj Beskid Wyspowy
wrzesień

Zawody deskorolkowe 
„KLIfornia Jam”
październik
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Stowarzyszenie 
Przyjaciół Limanowian

Burmistrz Miasta
Limanowa

Starosta Powiatu
Limanowskiego

Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Projekt zrealizowano przy wsparciu
fi nansowym Województwa Małopolskiego.
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Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza na

W programie arie operowe i pieśni

Limanowski Dom Kultury
ul. B. Czecha 4
31.10. 2015 r. (sobota) godz. 18.00

Koncert
Grzegorza
Brajnera

oraz gości

Jesienne Spotkanie Rodaków

31 października br. (sobota) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury, odbędzie się 
organizowane przez Burmistrza Miasta Władysława Biedę – JESIENNE SPOTKANIE RODAKÓW. 
To już drugi rok tuż przed świętem Wszystkich Świętych spotkają się Limanowianie - Rodacy, zarówno ci, 
którzy codzienność spędzają w Limanowej i ci, których los rozrzucił w różne zakątki Polski i za granicę. 
Zapraszając na spotkanie wszystkich Limanowian, tych bliskich i dalekich, wyrażamy nadzieję, że serca 
Rodaków biją mocniej na słowa Limanowa i dom rodzinny. W tym roku Jesienne 
Spotkanie Rodaków wzbogaci koncert w wykonaniu pochodzącego 
z Limanowej – Grzegorza Brajnera oraz zaproszonych przez niego gości. 
W części artystycznej arie i duety operowe oraz pieśni zaprezentują: 
Katarzyna Sobek, Michał Dembiński, Żaneta Groborz-Mazanek. 
Wystąpi też młoda, wysoko oceniana na konkursach 
skrzypaczka, Limanowianka - Aleksandra Baczyńska. 
Artystom przy fortepianie towarzyszyć będzie Grzegorz 
Brajner. Będzie zatem na Spotkaniu Rodaków 
czas na refl eksję przy muzyce, będzie też czas na 
wspomnienia i na poczęstunek – regionalnymi 
potrawami w Restauracji „Siwy Brzeg”. „Zapraszam 
wszystkich Limanowian i Rodaków Limanowskich na 
spotkanie – mówi Burmistrz Władysław Bieda. Jest to 
spotkanie otwarte, serdeczne i sentymentalne, bez 
zbędnych wejściówek i biletów. Do naszych rodaków, 
którzy rozrzuceni są po świecie wysłaliśmy zaproszenia 
z nadzieją, że je przyjmą. Wstęp dla każdego jest wolny.  
Wszystkich Limanowian zachęcam i zapraszam”.
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