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AKTUALNOŚCI

Miasto Limanowa otrzymało do� nansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację 
dwóch programów „Rekreacja ruchowa szansą na in-
tegrację partnerstwa polsko-słowackiego” oraz „La-
chowsko-Orawski Festiwal Kultur”.  
SKATEPARK
W ramach pierwszego  programu powstanie obok 
Limanowskiego Domu Kultury skatepark, na któ-
rym zorganizowany będzie międzynarodowy turniej 
z udziałem zawodników z  Dolnego Kubina i Limano-
wej. Do� nansowanie do tego programu wynosi 45 tys. 
EURO. Skatepark to plac wykonany z presbetonu o wy-
miarach ok. 18 x 38 m, na którym umieszczone będą 

stacjonarne i przesuwne urządzenia. Powstanie tam 
również ścianka wspinaczkowa o wysokości 5m. Ska-
tepark będzie miejscem, gdzie ćwiczyć będą spraw-
ność � zyczną miłośnicy rolek, deskorolek i rowerów. 
Są to dyscypliny sportu obecnie bardzo popularne 
wśród młodzieży i każde duże miasto wybudowało już 
taki obiekt dla swojej młodzieży. W płycie skateparku 
wykonana będzie izolacja termiczna aby w okresie zi-
mowym można było tam wykonać sztucznie mrożo-
ne lodowisko. Projekt pod nazwą „Rekreacja ruchowa 
szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego” 
ma przyczyniać się do promowania aktywnego trybu 
życia oraz promowania alternatywnego spędzania 
wolnego czasu.  

MIASTO UZYSKAŁO DOFINANSOWANIE 
Z UNII EUROPEJSKIEJ



INFORMATOR MIEJSKI, czerwiec 2013 3

AKTUALNOŚCI

„Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 

– Republika Słowacka 2007-2013”.

FESTIWAL KULTUR
W ramach drugiego programu „Lachowsko-Orawski 
Festiwal Kultur” w Parku Miejskim zostanie wybudowa 
nowa MUSZLA KONCERTOWA, która w zamyśle władz 
miasta ma być miejscem spotkań, imprez, koncertów 
i festynów. Muszla koncertowa powinna być zbudo-
wana jeszcze w tym roku. Istniejące przyziemia muszli 
zostaną zaadoptowane. Znajdą się tam garderoba oraz 
pomieszczenia socjalne, a także publiczna toaleta. Na 
program miasto pozyskało fundusze w wysokości 
55 tys. EURO. Oprócz wybudowania nowej muszli kon-
certowej w ramach do� nansowania ma być zorganizo-

wany „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur” prezentu-
jący dorobek artystyczny z udziałem gości z Dolnego 
Kubina. Nowa muszla koncertowa stworzy możliwość 
organizowania corocznych  festiwali  oraz  będzie bazą 
do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym  
i międzynarodowym. Będzie miejscem spotkań kultur 
polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. 
młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych. 
NAGRODA ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ
Projekty Miasta Limanowa są do� nansowane przez 
Związek Euroregion „Tatry”. Uhonorowaniem współ-
pracy ze związkiem Euroregion, jak też kontynuacji 44- 
letniej współpracy Limanowej ze słowackim Dolnym 
Kubinem, jest przyznanie miastu Limanowa Nagrody 
im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących sa-
morządów - członków Euroregionów „Tatry”. Burmistrz 
Miasta Władysław Bieda 26 czerwca br. w Bukowinie 
Tatrzańskiej odbierze w/w nagrodę, która przyznawa-
na jest samorządom, których działalność i osiągnięte 
rezultaty mogą stanowić wzór do naśladowania dla 
innych oraz które w wybitny sposób przyczyniły się do 
rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicz-
nej.
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Biskup tarnowski, rodak limanow-
ski Andrzej Jeż obchodził 25. rocz-
nicę swojego kapłaństwa. Uroczy-
sta Msza św. została odprawiona 
12 czerwca w bazylice katedralnej 
w Tarnowie. Koncelebrowało ją 
ponad 200 kapłanów. Obecni byli 
abp Stanisław Budzik, abp Henryk 
Nowacki, bp Jan Styrna, bp Włady-

sław Bobowski, bp Wiesław Lecho-
wicz i bp Piotr Greger. Do Tarnowa 
przyjechały delegacje świeckich 
z całej diecezji. W uroczystościach 
wzięła udział również delegacja 
miasta Limanowa z Burmistrzem 
Władysławem Biedą.  Bp Andrzej 
Jeż przewodniczył Mszy św., a ho-
milię wygłosił abp Stanisław Bu-
dzik. Kapłańska droga bp. Andrze-
ja Jeża rozpoczęła się 12 czerwca 
1988 roku, kiedy z rąk abp. Jerze-
go Ablewicza przyjął 
święcenia kapłańskie. 
Biskup Jeż był wikariu-
szem w Krościenku n/
Dunajcem i Wierzcho-
sławicach, ojcem du-
chownym w Wyższym 
Seminarium  Duchow- 
nym w Tarnowie, pro-
boszczem para� i w Tar-
nowie-Mościcach i pa-
ra� i pw. św. Małgorzaty 

w Nowym Sączu oraz biskupem 
pomocniczym diecezji tarnowskiej. 
W imieniu społeczeństwa miasta 
Limanowej Księdzu Biskupowi An-
drzejowi życzymy błogosławień-
stwa Bożego. Niech Trójjedyny Bóg 
i Matka Boska Limanowska wypra-
szają łaski potrzebne w służbie ka-
płańskiej.  Niech posługa biskupia 
przynosi błogosławione owoce wia-
ry, niech buduje cywilizację miłości, 
niech wyzwala i umacnia nadzieję. 

JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA BP. ANDRZEJA JEŻA

W trosce o stan najważniejszego 
obiektu zabytkowego Limanowej 
– Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej,  

miasto uchwałą Rady Miasta do� -
nansowało remont zabytkowych 
witraży w kwocie 50.000 zł.  Dota-
cja z budżetu miasta zostanie kon-
kretnie przeznaczona na realizację 
zadania pn. „Remont konserwator-
ski witraży Jezus pośród uczonych 

w piśmie- proj. Wojciecha Durka 
oraz Siewca – proj. Wincentego 
Gawrona oraz okien witrażowych, 
znajdujących się na wieży kościoła 
i 4 okien witrażowych, znajdujących 
się na frontonie Bazyliki pw. Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej”.

MIASTO WSPARŁO REMONT BAZYLIKI
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Każdy z nas był dzieckiem i wie, jak 
ważną rolę w jego życiu odgrywa 
zabawa. Odpowiednio dobrane 
elementy zabawowe wpływają na: 
kondycję � zyczną, koordynację ru-
chową, zręczność, układ nerwowy, 
kreatywność, wyobraźnię, relację 
społeczne, dlatego tak ważne jest, 
aby nowe place zabaw były miej-
scem atrakcyjnym, bezpiecznym 
i dostosowanym do potrzeb naj-
młodszych. Limanowa i jej okoli-
ce są obszarami szczególnymi ze 
względu na naturalny krajobraz 
oraz rzeźbę terenu. Stąd pomysł, 
aby nowoprojektowa-
ne place zabaw były 
w tym rejonie ekologicz- 
ne.  Drewniane konstruk-
cje elementów zaba-
wowych odpowiednio 
wpiszą się z kompozycję 
krajobrazu, a perforowana 
nawierzchnia bezpieczna, 
pozwoli na rozwój zieleni. 
Istniejące Place Zabaw 
(mowa o Placach Zabaw 
na ulicy Fabrycznej, Zyg-
munta Augusta, Łososi-
nie, Berlinga, Metalow-
ców) zostaną zmoderni-
zowana oraz doposażone 

w nowe urządzenia zabawowe.  Dwa 
Place Zabaw zostaną utworzone od 
nowa (na ulicy Piłsudskiego oraz na 
osiedlu Marsów). W przyszłości na 
osiedlu Marsów planuje się stwo-
rzenie tzw. Przestrzeni rekreacyjnej 
czyli połączenia boiska wielofunk-
cyjnego, ścieżek rowerowych dla 
najmłodszych oraz placu zabaw. 
Łączny wykaz nowych elementów 
zabawowych to:  zestawy jedno-
wieżowe – 7 szt., huśtawki waha-
dłowe – 2 szt., sprężynowce – 9 szt., 
huśtawki wagowe – 4 szt., tablica 
do rysowania 1 szt., piaskownica – 7 

szt., ścianka wspinaczkowa – 1 szt., 
zawieszki do istniejących huśtawek 
wahadłowych – 3 szt., płyty ułożone 
w formie „Gry w Klasy” –3 szt., liczba 
nowych ławek – 22 szt., perforowa-
na nawierzchnia bezpieczna Flexi – 
Step 437m2, która amortyzuje upa-
dek - z wysokości 2,8m uzyskany 
zgodnie z PN-EN 1177, ogrodzenie 
– do 150 m. b, piłkołapy – do 37 m. b. 
Jest już po przetargu, modernizacje 
zostaną wykonane do końca lipca 
a budowy nowych placów do końca 
września tego roku, całość będzie 
kosztować  240 000 zł. 

EKOLOGICZNE PLACE ZABAW

Miasto Limanowa mając na uwadze 
poprawę warunków bezpieczeń-
stwa obywateli przebywających na 
jego terenie, przekazało limanow-
skiej policji 23 tys. złotych na dodat-

kowe patrole prewencyjne i zakup 
sprzętu techniki policyjnej.
Podczas kwietniowej sesji radni 
Rady Miasta podjęli dwie uchwały 
o przekazaniu Komendzie Powiato-

wej Policji w Li-
manowej środki 
� nansowe w 
kwocie 11 tys. 
zł z przeznacze-
niem na zakup 
sprzętu tech-
niki policyjnej 
oraz 12 tys. zł na 
sfinansowanie 
dodatkow ych 
patroli dla Poli-

cjantów Komendy Powiatowej Po-
licji w Limanowej, którzy realizują 
zadania z zakresu służby prewen-
cyjnej. Dodatkowe patrole piesze 
policjantów Komendy Powiatowej 
Policji w Limanowej prowadzo-
ne są na terenie miasta Limanowa 
w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 
31 sierpnia 2013 r. Ilość patroli pro-
wadzonych na dotychczasowych 
warunkach pozostanie na obec-
nym poziomie, natomiast w ramach 
środków przekazanych przez Urząd 
Miasta s� nansowane zostaną 24 
dwuosobowe patrole, prowadzone 
w systemie ośmiogodzinnym.

WSPARCIE MIASTA DLA LIMANOWSKIEJ POLICJI
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Nie chcą zmian, wiec protestują
Grupa protestujących przewoźników najogólniej mó-
wiąc nie życzy sobie żadnych zmian. Nie chcą dworca, 
nie chcą jednego rozkładu jazdy, chcą aby wszystko zo-
stało po staremu.

Stan istniejący, komu zależy aby tak dalej miało być?

 

Dzisiaj - zamiast jednego dworca, jakieś błotniste łącz-
ki, porozrzucane po całym mieście, do tego fatalny stan 
przystanków, na których wisi wszystko, tylko nie rozkład 
jazdy.   

Przywróćmy podstawowe standardy
Według Ustawy,  która weszła w życie w 2011 roku już 
nie Starostwo Powiatowe, a Miasto  jest „organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego” na swoim terenie. 
Pragniemy więc przywrócić komunikacji miejski charak-
ter. Starostwo Powiatowe w Limanowej ma swoje zada-
nia i niekoniecznie musi mu zależeć na wizerunku nasze-
go miasta, ale nam zależy. My tu żyjemy, mieszkamy i nie 
możemy podchodzić obojętnie do faktu, że na dworcu 
w Krakowie przyjeżdżających z Limanowej rozpoznaje 
się po ubłoconych butach.

Jeden dworzec
Ta sama Ustawa de� niuje dworzec jako:„ zintegrowany 
węzeł przesiadkowy – miejsce umożliwiające dogodną 
zmianę środka transportu, wyposażony w niezbędną 
dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: 
miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty 
sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające 
zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komu-
nikacyjną lub siecią komunikacyjną”. Tu nie ma żadnych 
wątpliwości - tylko były dworzec PKS spełnia wszystkie 
ustawowe wymogi, a ponadto ma bardzo dogodne dla 
wszystkich położenie.  Ponieważ w poprzednich latach 
został sprywatyzowany, Miasto aby usunąć obawy  prze-
woźników o nierówne traktowanie przez właściceli, wy-
najęło go na 20 lat. Oznacza to, że umowę gwarantującą 
stałą i bardzo niską cenę  za wjazd – 1 złoty od autobusu,  
przewoźnicy zawierają z Miastem,  a nie właścicielem. 
Dla tej lokalizacji nie ma żadnej alternatywy.

Przystanki
Przystanki jakie są,  każdy widzi, teraz Miasto zawar-
ło umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad,  Zarządem Dróg Wojewódzkich i Starostwem 
Powiatowym na zarząd nad wszystkimi przystankami 
w mieście, bo dotąd było wielu gospodarzy. Będą one 
odnowione i wyposażone w gabloty na rozkład jazdy, 
a w przyszłości również ujednolicone.  

Aktualny rozkład jazdy – faktyczna kość niezgody.
Art. 43 Ustawy  nakłada na Miasto obowiązek „admini-
strowania systemem informacji dla obywatela”. Dlatego 
zakupiono specjalny program komputerowy „Busman” 
służący do sporządzania dokładnych rozkładów jazdy 
dla wszystkich linii. Opracowany rozkład jazdy będzie 
umieszczony na dworcu, wszystkich  przystankach oraz 
w Internecie. Wtedy to każdy będzie mógł łatwo spraw-
dzić jego przestrzeganie. Jest wielce prawdopodobne, 
że to jest faktyczną kością niezgody i główną przyczyną 
protestów.  

Czy można zrezygnować ze zmian?
Nie można. Musimy  przywrócić  Limanowej stan-
dardy jakie posiadała już 50 lat temu - wracamy 
do normalności, do XXI wieku. Nie można zrezy-
gnować z obowiązującego wszystkich rozkładu 
jazdy. Musi być jeden dworzec, aby podróżni oczekiwali 
w cywilizowanych warunkach i aby nie musieli błądzić 
z bagażami po całym mieście. Z zamiaru wprowadze-
nia normalności i standardów komunikacji miejskiej nie 
można zrezygnować - na pierwszym miejscu musi być 
dobro obywatela. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA



INFORMATOR MIEJSKI, czerwiec 2013 7

MIASTO SIĘ ZMIENIA

O tym, że zmierzamy w dobrym kierunku świadczy po-
parcie jakie udzieliła Limanowej  Polska Izba Gospodar-
cza Transportu Samochodowego i Spedycji. W jej liście 
do Wojewody Małopolskiego czytamy: „Miasto Lima-
nowa jest jednym z tych samorządów, które wszystkie 
niezbędne w tym zakresie uchwały podjęło i naszym 
zdaniem są one zgodne z prawem. Miasto poczuwa się 
do wypełniania roli organizatora publicznego transpor-
tu zbiorowego(..)” Polska Izba Gospodarcza Transportu 
Samochodowego i Spedycji jest samorządową organi-

zacją powstała w 1994 roku, i obecnie zrzesza blisko 300 
podmiotów gospodarczych, zajmujących się głównie 
przewozami osób i rzeczy w kraju i za granicą. Wśród 
podpisów jakie zebrali Przewoźnicy na swoje poparcie 
jest sporo mieszkańców, Glisnego, Kasinki Małej, Dobrej 
itp. a tylko trzy podpisy z Limanowej. Możliwe, że miesz-
kańcy Glisnego, Podłopienia, czy Jadamwoli chcą mieć  
takie przystanki i takie dworce,  ale my w Limanowej 
chcemy, aby komunikacja publiczna w naszym mieście 
miała miejski charakter.

Wizualizacja dworca według projektu arch. Wojciecha Struzika
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Około 9000 mieszkańców Limanowej złożyło deklara-
cje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Aktualnie trwa wery� kacja złożo-
nych dokumentów. Osoby, które nie złożyły deklaracji 
w ustawowym terminie do dnia 31 marca br. mają nadal 
możliwość dopełnienia tego obowiązku bez żadnych 
negatywnych konsekwencji dla siebie. Mieszkańcy, 
którzy w najbliższych dniach nie złożą deklaracji zosta-
ną ponagleni pismem. Jeśli właściciel nieruchomości 
pomimo ponagleń nie złoży deklaracji, to opłata nali-
czana będzie taka, jak za śmieci niesegregowane. 
Na terenie naszego miasta segregacja odpadów komu-
nalnych odbywać się będzie w specjalnie przeznaczo-
nych do tego celu workach. Każdy z nich przeznaczony 
będzie na gromadzenie innej frakcji. 
W przypadku zadeklarowania zbierania i oddawania 
odpadów segregowanych „u źródła” właściciel nieru-
chomości będzie zobowiązany przygotować do odbio-
ru odpady w trzech odrębnych pojemnikach lub wor-
kach:

1. Odpady zaliczane do surowców wtórnych – czyli 
szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowa-
nia wielomateriałowe - worek/pojemnik żółty 

Wrzucamy:
• gazety, książki, katalogi, zeszyty; 
• papierowe torby i worki; 
• papier szkolny, biurowy; 
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; 
• butelki po napojach alkoholowych; 
• szklane opakowania po kosmetykach;
• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po 

napojach (np. typu PET); 
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 

czystości;
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogur-

tach, serkach, kefi rach, margarynach);
• plastikowe zakrętki;
• folia i torebki z tworzyw sztucznych;
• puszki po napojach, konserwach;
• kartony po mleku i sokach;
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali koloro-

wych (np. zabawki, narzędzia). 
 
Nie wrzucamy – to należy wrzucić do worka czarne-
go.
• tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowa-

nia po maśle, margarynie, twarogu); 

• kalki; papier termiczny i faksowy; 
• tapety; 
• odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);
• porcelana i ceramika, doniczki; 
• szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, 
fajans;
• lustra, szyby samochodowe,porcelana i ceramika, 

szkło stołowe, 
• butelki po olejach spożywczych i samochodowych; 
• opakowania po olejach spożywczych czy silniko-

wych, smarach; 
• styropian; 
• guma;
• butelki z jakąkolwiek zawartością;
• opakowania po środkach chwasto czy owadobój-

czych, 
• sprzętu AGD. 
 
Należy oddzielić „u źródła” ze strumienia odpadów 
komunalnych powstających w gospodarstwach do-
mowych takie odpady jak:
• przeterminowane leki,
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe, meble,
• gruz budowlany, materiały rozbiórkowe,
• zużyte opony. 
 
Wyżej wymienione odpady dostarczane będą 
przez właścicieli nieruchomości we własnym 
zakresie do gminnego punktu zbiórki odpa-
dów, który będzie utworzony na terenie miasta.
Ponadto, odbiór przedmiotów wielkogabarytowych 
od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie mini-
mum jeden raz na pół roku w terminach zgłoszonych 
przez przewoźnika po wcześniejszym ich uzgodnieniu 
z Burmistrzem Miasta Limanowa.
 
2. Odpady ulegające biodegradacji - worek/pojem-
nik brązowy, czyli: 

• odpady z terenów zieleni – ogrodowe (np. ścięta tra-
wa, liście, kwiaty, chwasty, ziemia z kwiatów donicz-
kowych, nać z warzyw),

• odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domo-
wych (np. resztki warzyw i owoców, pieczywo, ciasta, 
ser, mięso, wędliny, fusy po kawie i herbacie, torebki 
z herbaty, skorupki z jajek, orzechów, obierki z ziem-
niaków),

• drewno (np. trociny). 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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27 maja 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie odbyło się przekazanie potwierdzenia Instytucji 
Pośredniczącej przyznania do� nansowania dla Miasta 
Limanowa w wysokości 6 mln 400 tys. zł z Funduszu 
Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na realizację projektu pn.: „Uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limano-
wa”. 
Wartość projektu złożonego przez miasto to bez mała 
15 mln zł. Do� nansowanie wyniesie 6 mln 400 tys. zł, 
ale miasto od kwoty blisko 15 mln zł będzie jeszcze od-
zyskiwać podatek VAT. Realizacja inwestycji przewidzia-
na jest na rok 2013 i 2014. Do programu ujęto  tą część 
miasta, nie posiadającą kanalizacji, która spełniała wy-
mogi wskaźnika koncentracji, który wymaga aby liczba 
mieszkańców na kilometr sieci wynosiła co najmniej 90 
osób. Wcześniejsze sześć naborów, które były ogłasza-
ne nie miały takiego warunku dla terenów górzystych. 
Szkoda, że miasto nie składało wtedy wniosków, bo 
można było przy wysokim do� nansowaniu zbudować 
kanalizację dla rejonów, które mają rzadszą zabudo-
wę. Pozostałe części miasta nie ujęte w tym programie 
będą zgłaszane do następnych programów. 
Zakres prac jest następujący:
Kontrakt 1
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocz-
nej wraz z przyłączeniami, o łącznej długości ok.7 km 
(w tym ok. 0,5 km przyłączy), w rejonie ulic:  Rupniow-
skiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki 
Boskiej Bolesnej i Chmielnik oraz budowa 1 przepom-
powni ścieków.

Kontrakt 2
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 
z przyłączeniami, o łącznej długości ok. 0,5 km w rejo-
nie ul. Matki Boskiej Bolesnej
Kontrakt 3
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ście-
ków w Limanowej, która obejmuje następujące ele-
menty: modernizacja osadnika Imho� a, stacja zlewcza 
ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe, pom-
pownia B, przebudowa osadników wspomagających, 
budowa zbiornika pośredniego osadu, przebudowa 
poletek osadowych, wykonanie instalacje elektrycz-
nych i AKP, budowa dróg i chodników, budowa sieci 
technologicznych. 
W wyniku realizacji projektu do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie 732 
osoby.
Potwierdzenie zostało przekazane przez Prezesa WFO-
ŚiGW w Krakowie Małgorzatę Mrugałę na ręce Burmi-
strza Miasta Limanowa Władysława Biedy.

DOFINANSOWANIE DLA MIASTA LIMANOWA 
W KWOCIE PONAD 6 MLN ZŁ

3. Pozostałe odpady komunalne to odpady zmiesza-
ne nieobjęte sortowaniem, nienadające się do po-
wtórnego przetworzenia - worek/pojemnik czarny
 
Do tej kategorii zaliczają się: 
• popiół, 
• worki z odkurzaczy, 
• zużyte środki higieniczne np. pieluchy 

jednorazowe, 
• niedopałki, 
• resztki gumowe i odpady wymienione 

w punkcie 1, których nie można segrego-
wać. 

Częstotliwość odbioru odpadów nie ule-
gnie zmianie, będzie podobna jak w po-
przednich latach. Worki na odpady zostaną 
dostarczone mieszkańcom domów jedno-

rodzinnych. Mieszkańcy bloków będą mięli umożliwio-
ną segregację poprzez ustawienie na terenach przy-
ległych do budynków wielorodzinnych kontenerów, 
których kolory oraz sposób segregacji będą tożsame 
z workami. 
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ORLEN Budonaft Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitało-
wej PKN ORLEN S.A., będąca � rmą branży budowlanej 
działająca od 1973 roku w sektorze paliwowym, prze-
niosła swoją siedzibę z Krakowa do Limanowej. Przy 
ul. Fabrycznej 1 C znajduje się Biuro Zarządu oraz Za-
kład Konstrukcji Stalowych. Tym sposobem Limanowa 
może się poszczycić zwiększeniem liczby przedsiębior-
ców. Na spotkaniu z Burmistrzem Miasta, prezes spółki 
Pani Joanna Walichnowska zaakcentowała, iż realizując 
swoją misję Spółka dąży do uzyskania wizerunku solid-
nego i niezawodnego partnera, który wykonuje w spo-
sób profesjonalny usługi o wysokiej jakości. Wieloletnie 
doświadczenie i funkcjonowanie na rynku stacji paliw 
zapewnia Spółce ORLEN Budonaft dobrą markę i roz-
poznawalność wśród � rm działających w branży.

Spółka  ORLEN Budonaft specjalizuje się w realizacji 
zadań budowlanych, w tym w szczególności w budo-
wie stacji paliw, jak również wykonawstwie i montażu 
konstrukcji stalowych klasy: 1, 2, 3, w tym kompletnych 
wiat i pawilonów sklepowych dla stacji paliw. Spółka 
oferuje realizację wszelkich rozwiązań opartych na kon-
strukcji stalowej, począwszy od zwykłych zadaszeń po 
nowoczesne dachy o skomplikowanym kształcie wy-
posażone w świetliki i fryzy podświetlane, a także hale 
zamknięte o różnym przeznaczeniu. Ponadto spółka 
ma doświadczenie w budowie obiektów infrastruktury 
okołoautostradowej typu Miejsca Obsługi Podróżnych, 
Oddziały Utrzymania Autostrad i Stacje Poboru Opłat.

W swojej strategii zarządzania ORLEN Budonaft Sp. 
z o.o., przykłada dużą uwagę do jakości świadczonych 
usług i dostarczanych produktów zapewniających naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa dla użytkowników 
i gwarantujących standard realizacji prac w zgodzie 

z wymogami ochrony środowiska. W realizacji przyję-
tych celów pomaga wdrożony w � rmie Zintegrowany 
System Zarządzania, na który składają się następują-
ce systemy: System  Zarządzania Jakością  ISO 9001: 
2008, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy PN - N 18001: 2004 oraz System Zarządzania Śro-
dowiskowego ISO 14001: 2004. Systemy te są  zgodne 
z międzynarodowymi standardami zarządzania. 

ORLEN Budonaft Sp. z o.o. świadczy usługi dla wielu 
krajowych inwestorów. Ambicją Spółki jest stały rozwój 
i zdobywanie nowych rynków. Budowane przez nich 
stacje nie odbiegają od standardów europejskich. Do-
wodem tego jest wyróżnienie � rmy Medalem Europej-
skim w 2002 roku, a także przyznaniem w 2009 roku 
tytułów „EUROLIDER RYNKU 2009 - Najlepsza Usługa - 
Budowa Stacji Paliw” i „LIDER RYNKU 2009 - Najlepsza 
w Polsce Usługa - Budowa Stacji Paliw”. 

Według uzyskanych informacji, w bieżącym roku Spół-
ka obchodzi 40 – lecie nieprzerwanej działalności, co 
jest najlepszym potwierdzeniem, iż klienci mogą liczyć 
na jej doświadczenie i profesjonalizm. 

Przeniesienie siedziby Budonaftu z Krakowa do Li-
manowej to bardzo dobra wiadomość dla lokalnej 
społeczności, dotąd bowiem � rmy i instytucje raczej 
opuszczały nasze miasto. Witamy � rmę w Limanowej, 
życzymy realizacji misji i założeń oraz mnóstwa  klien-
tów. Już pierwsze rozmowy zapowiadają dobrą i owoc-
ną współpracę Miasta z Firmą na wielu płaszczyznach. 
Szczególnie zaś liczymy, na pomyślne rozwiązanie 
problemu drugiego wyjazdu ze Strefy Aktywności Go-
spodarczej, co z pewnością uradowałoby mieszkańców 
ulicy Fabrycznej.

FIRMA BUDONAFT Z SIEDZIBĄ W LIMANOWEJ
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Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2014- 2020 wyróżnia pięć subregionów. Jednym 
z nich subregion sądecki, w skład którego wchodzą 
powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki. Zapisy 
strategii de� niują odrębne ścieżki rozwoju dla każdego
z nich.  Wdrażanie strategii obejmuje między innymi 
prace nad spójnymi z nią programami rozwojowymi, 
wykorzystywanymi, by zapewnić  większą spójność 
i ukierunkowanie podejmowanych działań, w tym � -
nansowania wybranych przedsięwzięć z funduszy eu-
ropejskich. Niedawno zaprezentowane zostały główne 
rozstrzygnięcia co do kształtu regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2014-2020. Szczególna uwaga 
została poświęcona obszarom, które zgodnie ze wstęp-
nymi założeniami będą wspierane w programach sub-
regionalnych. Wśród projektów wysoko ocenionych 
I rekomendowanych do dalszych prac przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego  znalazł się program  „Li-
manowa Co-working – limanowski park przemysłowy” 
opracowany  przez miasto Limanowa i gminy; Tymbark, 
Laskowa i  Dobra.  Założeniem projektu jest powstanie 
obszaru przemysłowego na terenie gmin – sygnatariu-
szy porozumienia – poprzez wyodrębnienie terenów 
(nie mniejszych niż 2 ha) z przeznaczeniem pod inwe-
stycje, które będą zarządzane przez powołany do tego 
nowy podmiot prawa handlowego (100% udziałów 
publicznych). Podmiot ten odpowiadał będzie także za 
wypracowanie i wdrożenie instrumentów � nansowych 
(fundusz zalążkowy) wspomagających rozwój i powsta-

nie nowych podmiotów na terenie Parku Przemysłowe-
go. Na tych terenach dla inwestujących lub rozpoczyna-
jących działalność podmiotów udostępnione zostaną 
pomieszczenia administracyjne oraz produkcyjne (hale 
modułowe – ok. 60 000 m2). Cele Programu zostaną 
osiągnięte poprzez: infrastrukturalne wsparcie proce-
su tworzenia i rozwoju istniejących � rm z sektora MŚP
z uwzględnieniem innowacji i nowoczesnych technolo-
gii, wsparcie rozwoju lokalnych przedsiębiorców regio-
nu celem zwiększenia ich potencjału produkcyjnego 
i konkurencyjnego, stworzenie funduszu zalążkowego 
celem redukcji � nansowych barier tworzenia i rozwo-
ju nowych podmiotów (starty-up), w tym podmiotów 
w sektorze kreatywnym, stworzenie jednolitego sys-
temu wsparcia organizacyjno – administracyjnego dla 
rozwoju Parku Przemysłowego.
Autorzy Porozumienia deklarują gotowość przyjęcia 
do Programu następne gminy w kontynuowaniu pracy 
nad koncepcją w celu osiągnięcia gotowości realizacyj-
nej projektu w roku 2014. Konieczność opracowania ta-
kiego wspólnego Programu wynika z faktu nieustannie 
rosnącego bezrobocia w naszym powiecie.  Nie moż-
na tego tak zostawić, trzeba szukać różnych rozwią-
zań. Szkoda tylko, że  teren  byłej ra� nerii wyproszony 
w 2001 roku przez starostę Władysława Biedę od Orlenu 
na walkę z bezrobociem, na skutek popełnionych póź-
niej błędów, zupełnie nie spełnił pokładanych w nim 
nadziei.  Na 14 hektarach  uzbrojonego terenu przemy-
słowego, jak dotąd,  utworzono niewiele miejsc pracy. 

LIMANOWA COWORKING 
– LIMANOWSKI PARK PRZEMYSŁOWY

Od kilku miesięcy Urząd Miasta realizuje projekt dorad-
czy „Teraz Limanowa” przygotowujący miasto do sku-
tecznego ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej 
w latach 2014 – 2020. Projekt ten zakłada przygotowa-
nie najważniejszych projektów inwestycyjnych, które 
w dłuższej perspektywie pozwolą na stworzenie lep-
szych warunków dla rozwoju naszego miasta. W ramach 
projektu wyznaczyliśmy dwie główne osie rozwoju: go-
spodarka i społeczeństwo. Przygotowane w tych ob-
szarach projekty (Limanowa COworking – strefy aktyw-
ności gospodarczej oraz ParkOdNowa – nowoczesna 
przestrzeń dla seniorów) planowane do realizacji po 
roku 2014 – zostały pozytywnie ocenione przez Urząd 
Marszałkowski i w najbliższym czasie tworzony będzie 
ich zakres rzeczowy i harmonogram realizacji. Realizo-
wany przez Miasto projekt „Teraz Limanowa” zakładał 
od początku zaangażowanie partnerów samorządu li-
manowskiego: przedsiębiorców, organizacji pozarządo-

wych i tych wszystkich instytucji, dla których ważny jest 
rozwój miasta – miasta rozumianego nie jako jednostkę 
samorządu terytorialnego, ale jako publiczno-prywat-
ną przestrzeń, w której powinniśmy realizować wspólne 
inicjatywy dla jego rozwoju. Dlatego tak ważne dla Mia-
sta są plany przeedsiębiorców, zamierzenia inwestycyj-
ne, ale też bariery rozwojowe. Biorąc pod uwagę kom-
petencje samorządu lokalnego i szanse, jakie niesie za 
sobą kolejny okres pozyskiwania środków europejskich, 
można wspólnie określić strategiczne działania, które 
pozwolą rozwijać się limanowskim � rmom i stwarzać 
miastu i jego mieszkańcom szanse na rozwój. 
Dlatego też Burmistrz Miasta organizuje w dniu 2 lipca 
br. spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu, na 
którym przestawi ofertę Miasta Limanowa dla przed-
siębiorców, która ma przynieść wymierne korzyści � -
nansowe na realizację projektów współ� nansowanych 
z funduszy europejskich w latach 2014 – 2020. 

TERAZ LIMANOWA
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Rynek – rabaty kwiatowe w centrum miasta zostały na-
sadzone kolorowymi kwiatami, nadającymi estetyczny 
wygląd rynku.

W parku Miejskim posadzono rabaty kwiatowe, by park 
stał się przyjemnym miejscem dla spacerujących.

Otoczenie placu zabaw w Parku Miejskim jest miłym 
miejscem wypoczynku, to dzięki dbałości o czystość, czę-
ste wykaszanie traw i dbałość o estetykę.

Park Miejski nabiera kolorytu i klimatu, dzięki zadbanej 
zieleni i nasadzonym kwiatom.

Zadbano o boisko sportowe pod Szpitalem – uporząd-
kowano zarośla, cyklicznie strzyżona jest trawa. Dzięki 
temu z boiska korzysta dużo drużyn piłkarskich z klubów 
sportowych i szkół.

Zakupiono ozdobne donice, nasadzono kwiaty nadając 
uliczkom miasta estetyczny wygląd.
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Zakończył się I etap prac przy budowie tzw. drugiej sche-
tynówki – remont ulicy B.Czecha od mostu, aż po LDK. 
Na zdjęciu nowe rondo przy ul. Grunwaldzkiej.

Obszerny parking przed Limanowskim Domem Kultury.

Trwa remont ul.Łazarskiego – wymiana nawierzchni, 
przekładanie linii kablowych. Zakończenie remontu ulicy 
przewidziane jest na wrzesień br.

Ukwiecone i estetyczne rondo na Wesołej.

Rozpoczęła się budowa nowoczesnego placu targowego 
z dwupoziomowym parkingiem i nowymi miejscami han-
dlowymi przy ul. Targowej.

Ulica B.Czecha po remoncie z zatokami parkingowymi 
i nowym oświetleniem ulicznym. 
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W dniu 20 czerwca w sali widowiskowej Limanowskie-
go Domu Kultury odbyła się uroczysta „Gala osiągnięć 
uczniów limanowskich szkół podstawowych i gimna-
zjów w roku szkolnym 2012/2013”. Bohaterami gali byli 
laureaci i � naliści konkursów przedmiotowych i tema-
tycznych ogłoszonych przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty, uczniowie którzy osiągnęli sukcesy w konkur-
sach wiedzy i umiejętności oraz w różnych dyscyplinach 
sportowych. Na uroczystość po raz pierwszy zostali 
zaproszeni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej, których 
sukcesy artystyczne rozsławiają  imię szkoły i miasta. 
Wśród najlepszych z najlepszych stanęło 33 � nalistów 
i 2 laureatów konkursów przedmiotowych i tematycz-
nych, 84 uczniów którzy osiągnęli sukces w konkursach 
wiedzy i umiejętności oraz  liczne grono sportowców. 
Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta Limano-
wa – Władysław Bieda. Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili Pan Grzegorz Baran – Małopolski Wicekura-
tor Oświaty,  Pani Małgorzata Lenartowicz – Wizytator  
Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pani 
Irena Grosicka - Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, 
Radni Rady Miasta Limanowa.  Burmistrz Miasta Lima-

nowa, składając uczniom gratulacje oraz wyrazy uzna-
nia  dla ogromu pracy włożonej w pogłębianie wiedzy 
i rozwijanie swoich talentów, podkreślił, że Ci młodzi 
ludzie są chlubą i przyszłością Limanowej, diamentami, 
które należy szlifować, aby nabrały jeszcze więk-
szej wartości i blasku. Słowa podziękowania za 
trud włożony w  wychowanie i nauczanie dzieci 
Burmistrz Miasta skierował do rodziców i nauczy-

cieli. Podkreślił wielką rolę rodziców i nauczycieli 
w wychowaniu i  kształtowaniu właściwych postaw 
młodego pokolenia. Życzył, aby niełatwa praca nauczy-
ciela i wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, 
satysfakcję, radość oraz świadomość budowania  fun-
damentów pomyślnej przyszłości kolejnych pokoleń. 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2012/2013 na-
grodzone zostały pamiątkowymi dyplomami i nagro-
dami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Limano-
wa, a  rodzicom i nauczycielom wręczone zostały listy 
gratulacyjne.  

GALA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW LIMANOWSKICH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
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Nagrodzeni w konkursach przedmiotowych i tema-
tycznych organizowanych przez Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty 
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1: Mag-
dalena Grys, Anna Danel, Łukasz Wojtas, Paweł Śliwa, 
Bartłomiej Puch, Anna Frączek, Aleksandra Semerda, 
Patryk Kubica, Jakub Janowski, Magdalena Trzeciecka,
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2: Piotr 
Papież, Błażej Sternal, Maciej Twaróg, Olga Kita, Edyta 
Pajor, Jan Wrona, Filip Sternal, Marcin Mizgała, Adam 
Prędki
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3: Mate-
usz Czamara, Maciej Ładoś, Bartosz Ociepka, Eugenia 
Śliwa, Tomasz Meres, Izabela Ptaszek, Albert Wąsowicz, 
Paulina Zaskwara, Marta Grybel, Karol Dyrek
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4:  Ma-
riusz Twaróg, Dominik Wrona

Nagrodzeni  w konkursach wiedzy i umiejętności:
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1: Jakub 
Poręba, Klaudiusz Baran, Joanna Joniec, Paulina Ma-
chynia, Anna Janowska
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2: Alicja 
Król, Hubert Klimek, Aleksandra Baczyńska, Marta Gar-
bacz, Beata Orzeł, Anna Michalska, Przemysław Żurek, 
Patryk Skorupa, Dorota Banaś,

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3: Ina 
Biedroń, Julia Piechura, Magdalena Michalik, Jakub Suł-
kowski, Katarzyna Garncarz, Karolina Sułkowska, Alek-
sandra Bieda, Małgorzata Twaróg, Marzena Król, Eliza 
Lupa, Andrea Filipek, Justyna Kurek, Nina Gwiazdow-
ska, Martyna Bieda, Kinga Bieda, Aleksandra Cabała, 
Aleksandra Nagłowska, Aleksandra Odziomek, Gabriela 
Pietryga, Justyna Stach, Martyna Puch, Izabela Wojtas, 
Magdalena Leśniak, Julia Bujak, Martyna Pałka, Magda-
lena Giza, Natalia Sułkowska, Natalia Ptaszek, Olga Bu-
gajska, Eliza Hybel, Julia Zoń, Natalia Tomasik.

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4: Izabela 
Bubula, Bartłomiej Franczak, Gabriela Franczak, Kinga 
Franczak, Michał Giza, Agnieszka Jankowska, Zuzanna 
Jonak, Magdalena Kociołek, Justyna Kociołek, Wojciech 
Ługowski, Marta Majerska, Piotr Majerski, Anna Micha-
lik, Katarzyna Michalik, Gabriela Mucha, Ewelina Pałka, 
Maciej Puch, Aleksandra Raczek, Natalia Stanisz, Emilia 
Surdziel, Kamil Wajda,  Julia Wilczek, Klaudia Wydra
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
Grażyny Bacewicz w Limanowej: Dominik Piórkowski, 
Dorota Dyczek, Michał Śmierciak, Zuzanna Matląg, 
Agnieszka Michalik, Piotr Michalik, Paweł Michalik, Mał-
gorzata Lach, Dorota Poręba, Natalia Trzupek, Natalia 
Szewczyk, Anna Wilczek, Anna Wygoda, Joanna Pałka, 
Michał Sukiennik.
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Nagrodzeni w zawodach i turniejach sportowych:
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1:  Michał 
Garcarz, Oliver Mamak, Karol Rączkowski, Łukasz Wyro-
stek, Jakub Golonka, Łukasz Woźniak, Artur Jasica, Ta-
deusz Rojek, Jakub Czaja, Kacper Kolat.
Uczniowie Zespołu szkół Samorządowych Nr 2:  Natalia 
Tokarczyk, Aneta Pajor, Jakub Michalczyk, Kamil Kuba-
tek, Wiktor Czeczótka, Karol Sułkowski, Julia Mordar-
ska, Piotr Różalski, Szymon Król,  Dawid Dąga, Sławomir 
Daga, Rafał Surdziel, Mateusz Baran.

Uczniowie Zespołu szkół Samorządowych Nr 3: Jagoda 
Pyrc, Oliwia Szot, Antoni Garczyński, Julia Włodarczyk, 
Jakub Jasica, Jakub Smoter, Jarosław Sukiennik, Mate-
usz Starzyk, Paweł Krzyściak, Sebastian Nowak, Krystian 
Szubryt, Mikołaj Trzópek, Antoni Słota, Michał Curzydło, 
Dawid Miśkowiec, Krystian Duchnik, Michał Ćwik, Karol 
Janczyk, Karolina Wójs, Olga Sebastjańska, Aleksandra 
Zegan, Małgorzata Zoń, Monika Mąka, Monika Zelek, 
Marlena Dziadoń, Olga Kopta, Klaudia Jordanowska, 
Katarzyna Borucka, Kinga Ślazyk, Marta Mąka.
Uczniowie Zespołu szkół Samorządowych Nr 4: Joanna 
Furtak, Oliwia Kita, Justyna Kulig, Dawid Piechnik, Bar-
tosz Sułkowski, Mateusz Twaróg, Krystian Gaik, Tomasz 
Nowak.
Uroczystość uświetniły występy uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Limanowej: Zuzanny Matląg (kla-
sa skrzypiec p. Renaty Biernat) J. Ra�  „Cavatina”, akom-

paniament Pani Maria Poręba, Michał Śmierciak (klasa 
akordeonu Pana Pawła  Janczy) A. Vossen,, Flick Flack”, 
Joanna Pałka i Anna Wygoda (klasa fortepianu Pani  
Haliny Dyczek) M. Hertel „Kartka z albumu” (na 4 ręce). 
Paweł Michalik (klasa fortepianu p. Elżbiety Szymochy) 
W. Lutosławski ,,Melodia ludowa”, Dominik Piórkowski 

(klasa trąbki Pana Jakuba Puchy) B. Fitzgerald (Ficdze-
rald) „Suita angielska” cz. I akompaniament p. Krystian 
Jaworz, Anna Wilczek (klasa fortepianu Pani Barbary 
Niezabitowskiej) i Natalia Szewczyk (klasa fortepianu  
Pani Marii Poręba) L. Reed, B. Masson (Mejson) „Walc 
pożegnalny”, oraz zespołu tanecznego  pod kierunkiem 
Pani Teresy Staśko.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom gratulu-
jemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. 
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Od 3-5 maja br. maja w limanowskim Parku Miejskim 
odbył się cykl imprez kulturalno-sportowych. Na tę oko-
liczność ożył Park Miejski, niegdyś znane miejsce imprez 
plenerowych. Pomysłodawcą i realizatorem imprezy był  
Marcin Koszyk. Na jej organizację miasto przeznaczyło 
kwotę 10.000 zł. Trzy dni imprezy podzielono tema-
tycznie. Dzień pierwszy upłynął pod znakiem muzyki 
rockowej – zagrały zespoły z Krakowa oraz Limanowej. 

Koncert poprzedziła parada motocykli. Kolejny dzień 
koncertów to stylistyczna zmiana koncerty zespołów: 
Jahbestin, Bas Tajpan i Abradab – przedstawiciele czo-
łówki polskiej sceny hiphop/rap/reggae. Dzień trzeci 
przeznaczono na promocję lokalnych artystów różno-
rodnej „profesji”. Do imprezy włączył się klub Forrest 
organizując przy pomocy wsparcia � nansowego Mia-
sta kolejną edycję Biegu na 1 Milę. Przez całą „Majów-
kę” obok na boisku Zespołu Szkół Samorządowych nr 
3 było czynne wesołe miasteczko, a na terenie Parku 
działały animatorki, można było skorzystać z różnorod-
nego cateringu oraz innych stoisk. Zdaniem wielu, Park 
Miejski sprawdził się idealnie jako miejscówka do orga-
nizowania plenerowych imprez, ale i jako przestrzeń, 
gdzie każdy może czuć się bezpiecznie. Dlatego też 
w wakacyjne weekendy od piątku po niedziele, w każ-
dym tygodniu w Parku Miejskim odbywać się będą 
imprezy plenerowe pod nazwą MUZYCZNE WAKACJE 
– LATO W PARKU. Zaplanowano w piątki koncerty ze-
społów młodzieżowych i kino plenerowe, w soboty 
przegląd zespołów biesiadnych, a w niedziele festyny 
rodzinne z muzykowaniem.

I MAJÓWKA LIMANOWSKA

W sobotni wieczór 18 maja br. w Muzeum Regionalnym 
Ziemi Limanowskiej odbyła się II Noc Muzeów. W trak-
cie wieczornego zwiedzania muzeum można było obej-
rzeć najnowszą ekspozycję czasową opracowaną przez 
Szczepana Kowalskiego (PTH Nowy Targ) pt. „Co się sta-
ło z naszą klasą?... - życie codzienne uczniów w okresie 
PRL”, którą dopełnił wykład dr Pawła Juśki (KUL, PTH Tar-
nów) nt. „Szkolenie ideologiczne kadr nauczycielskich 
szkół podstawowych Polski Ludowej w okresie stalini-
zmu”. Udostępniono również stałą ekspozycję wnętrza 
chłopskiej izby i zbiory związane z tradycyjnymi pracami 
w gospodarstwie wiejskim z Ziemi Limanowskiej, a tak-
że kolekcję maszyn do pisania używanych od począt-

ku XX w. Zainteresowani mogli skorzystać z „lekcji ka-
ligra� i” - warsztatów nauki pisania ozdobnym pismem 
angielskim zwanym Copperplate używanym już w XVII 
w., które prowadziła Lidia Marek-Jurkowska. Szczegól-
nie duże zainteresowanie wzbudził występ Szkoły Tań-
ca Jane Asten z Krakowa, który w epokowych strojach 
prezentował angielskie i szkockie tańce dworskie z XVIII 
i XIXw. Artystyczne doznania zapewnił zwiedzającym 
także koncert zespołu wokalno-artystycznego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.  Sobotni wieczór w muzeum 
uzupełniły � lmy dokumentalne związane m.in. z utra-
conymi zabytkami Polskiego Dziedzictwa Narodowego 
w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej. 

II NOC MUZEÓW W LIMANOWEJ 
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Dzień Dziecka to radosne święto, obchodzone jest już 
od ponad pół wieku i na stałe wpisało się w kalendarz 
dni świątecznych. W naszym mieście również uczci-
liśmy święto naszych milusińskich. Na wiele atrakcji 
mogli liczyć najmłodsi podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka, który miał miejsce 2 czerwca 2013 r.   Wspólna 
zabawa rozpoczęła się od występów grup przedszko-
laków, zespołów szkolnych, tanecznych, wokalnych 
i artystycznych. Przeprowadzono mnóstwo konkursów 
sportowych i zręcznościowych z nagrodami. Konkurs 
przyrodniczy przeprowadził Polski Związek Wędkarski 
Koło Limanowa. Miał miejsce również konkurs rysun-
kowy – malowanie kredą. Tegoroczny temat konkursu 
„Malujemy motyle”.Dzieci mogły korzystać z dodatko-
wych atrakcji, które czekały na najmłodszych: zjeżdżal-
nie, przejażdżki konne, stoiska z atrakcjami: malowanie 
twarzy i włosów, galanteria, zabawki i gastronomia. Od-
były się również pokazy motocykli, straży pożarnej oraz 
egzamin na kartę rowerową. Organizatorami imprezy 
byli: Wydział Promocji Urzędu Miasta oraz Limanowski 
Dom Kultury. 

W dniach 1 i 2 czerwca Muzeum Regionalne Ziemi Li-
manowskiej było otwarte dla najmłodszych. W ramach 
tegorocznego Dnia Dziecka muzeum przygotowało dla 
najmłodszych ciekawe atrakcje, m.in. ekspozycję pt. 
„Co się stało z naszą klasą?... - życie codzienne uczniów 
w okresie PRL”. 

Dzieci mogły zobaczyć jak wyglądała klasa i lekcja 
w szkole w czasach, kiedy chodzili do niej ich rodzice 
i dziadkowie, a także przymierzyć dawny mundurek 
szkolny oraz zgłębić tajniki rachunków achu przy po-
mocy starego liczydła. Nie zabrakło również dawnych 
podręczników i elementarzy oraz książek, długopisów, 
kredek i wielu innych szkolnych akcesoriów z tamtego 
okresu.
 
Na najmłodszych zwiedzających czekali przewodnicy 
ubrani w stroje regionalne Lachów Limanowskich i Gó-
rali Białych, którzy zapraszali dzieci w świat dawnej izby 
i gospodarstwa chłopskiego z terenu Ziemi Limanow-
skiej. Dzieci mogły zobaczyć jak dawniej ich rówieśnicy 
pracowali i bawili się, jak wypiekano chleby, robiono 
masło, jak wyglądało mycie i pranie ubrań. Można było 
oglądnąć kolekcję dawnych ubranek i zabawek dzie-
cięcych z okolic Limanowej, a także maszyn do pisania 
używanych od początku XX w.

DZIEŃ DZIECKA W LIMANOWEJ

DZIEŃ DZIECKA W MUZEUM
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DZIEŃ DZIECKA W LIMANOWEJ
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IMPREZY KULTURALNE I PATRIOTYCZNE

12.04.2013
Miesiąc Pamięci Narodowej 

24.03.2013 
Konkurs Palm Wielkanocnych 

14.04.2013
Obchody 73. rocznicy zbrodni 
katyńskiej

8.04.2013 
Spotkanie informacyjne 
„Salon Sześciolatka”

30.04.2013   
Uroczysta sesja Rady Miasta 
Limanowa z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 Maja 

10.04.2013
Dziecięca Triada Artystyczna

10.03.2013   
Koncert z okazji Dnia Kobiet

14.03.2013   
Echa Powstania Styczniowego 
w Małopolsce – ludzie i miejsca 

15.03.2013   
Międzyszkolny Konkurs 
„Limanowa w oczach dziecka”
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01.06.2013   
Festyn z okazji Dnia Dziecka 
w Łososinie Górnej

03.05.2013
Dzień Strażaka 

01.05.2013
Święto Flagi RP

01.06.2013   
IV Limanowski Talent Show

17.05.2013   
Poetyckie Ogrody 

03.05.2013   
Obchody rocznicy Konstytucji 
3 Maja 

02.06.2013 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 
w Limanowej

20.05.2013   
Wizyta delegacji węgierskiej na 
Wzgórzu Jabłoniec 

03.05.2013
Poświęcenie samochodu OSP
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Limanowa już po raz drugi stała się jednym z tych 
miast, które wykorzystały szansę jaką stworzył polski 
Rząd i Samorząd Województwa umożliwiając budowę 
nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w ramach  rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 
2012” przy udziale budżetu samorządu wojewódzkie-
go. 26 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie 
„Orlika” zlokalizowanego w Łososinie Górnej przy Ze-
spole Szkół Samorządowych Nr 4. W skład kompleksu 
sportowego wchodzą: boisko do piłki nożnej z na-
wierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m 
pow.1860 m2, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
poliuretanową do gry w siatkówkę lub koszykówkę, pił-

kę ręczną i tenis ziemny o nawierzchni poliuretanowej 
o wymiarach 50x 30 m pow. 1500 m2, zaplecze sanitar-
ne w budynku szkoły (szatnie, toalety i natryski).Cał-
kowity koszt inwestycji: 1.135.863,23 zł. S� nansowano 
została z: budżetu Państwa - 333.000 zł, budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego - 333.000 zł, budżetu Miasta 
Limanowa – 552.863,23 zł. Boisko jest ogólnodostęp-
ne - czynne jest codziennie, w okresie wakacyjnym do 
godz. 22.00, natomiast w okresie szkolnym do 20.00. 
Wstęp jest bezpłatny. Opiekunem boiska i animatorem 
sportu na obiekcie został wybrany w drodze konkursu 
Pan Maciej Bieda.

OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

Miasto Limanowa bierze udział w małopolskim pro-
jekcie pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zada-
nia pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży”. Projekt nauki pływania skierowany jest do 
uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Projekt ma na 
celu przede wszystkim nabycie podstawowych umie-
jętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych 
Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, jak i poprawę 
kondycji i podniesienie ogólnej sprawności � zycznej 
uczniów małopolskich szkół podstawowych. W pro-
jekcie realizowanym przez Miasto udział bierze 356 
uczniów klas I-III limanowskich szkół podstawowych. 
Na krytej pływalni w Limanowej, pod okiem wykwa-
li� kowanych instruktorów, uczniowie będą nabywać 
umiejętności pływackich. Kurs obejmuje 16 godzin na-
uki pływania. Z uwagi na odległość dla uczniów ZSS Nr 

2 i ZSS Nr 4 zapewniony jest 
dowóz na basen. Uczniowie 
mają również zagwarantowa-
ną opiekę nauczycieli podczas 
realizacji zajęć pozalekcyjnych. 
Ogólny koszt projektu wynosi 

65.158 zł. Z budżetu Województwa Małopolskiego na 
realizację projektu Miasto Limanowa otrzymało pomoc 
� nansową w wysokości 19.500 zł. 

LIMANOWSKIE DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ
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29 maja 2013 roku odbył się Turniej Szachowy o Puchar 
Burmistrza Miasta Limanowa z okazji Dnia Dziecka.  
Turniej zorganizował Wydział Promocji Urzędu Miasta 
w Zesple Szkół Samorządowych nr 1. Na turniej przyby-
ło 57 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Znio-
sły one bardzo dzielnie trudy 7 rund granych tempem 
10 minut na zawodnika. Był to pierwszy miejski turniej 
z myślą o dzieciach i młodzieży, biorących udział w za-
jęciach szachowych, odbywających się w ciągu roku 

szkolnego w limanowskich szkołach i przedszkolach. 
Nauka ta sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka, 
kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicz-
nego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Sza-
chy zawierają także wiele elementów wychowawczych. 
Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. 
Młody szachista staje się bardziej cierpliwy, wytrwały 
i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż 
wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Wykształ-
cone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają 
się nie tylko przy szachownicy. Widzimy więc, że szachy 
to nie tylko wyra� nowana rozrywka intelektualna, ale 
także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.
W kategorii dzieci przedszkolnych Im. zajął Krzysztof 
Majewski, II m Bartłomiej Młynarczyk, III m. Michał Szy-
ler. W kategorii dzieci klas 1-3 szkół podstawowych I m. 
zajął Jakub Sowa, II m. Alicja Młynarczyk, III m. Hubert 
Szkarłat. Natomiast w kategorii klas 4-6 szkół podsta-
wowych I m. zajęła Joanna Furtak, II m. Paweł Nowak, III 
m. Jakub Kasperski.

TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

29 czerwca 2013 r. z okazji Dnia Dziecka Wydział Pro-
mocji Urządu Miasta Limanowa wraz z Zarządem Po-
wiatowym Ligi Obrony Kraju w Limanowej oraz Klubem 
Strzeleckim „Arcus” zorganizował Zawody w Strzelec-
twie Sportowym. Każdemu uczestnikowi przysługiwały 
3 strzały próbne oraz 10 strzałów ocenianych do tarczy 
TS-1 o skali 10-cio stopniowej, z pozycji stojącej - gim-
nazja, szkoły podstawowe - z podpórki. W zawodach 
wzięło udział 75 uczestników. Kierownikiem zawodów 
był Bogdan Kita, natomiast Sędzią Głównym Leszek 
Lach. Konkurencje indywidualne zawodów strzelec-
kich zostały przeprowadzone w kategoriach: dziew-
cząt, chłopców szkół podstawowych oraz  dziewcząt, 

chłopców z gimnazjów. W kategorii szkół podstawo-
wych dziewcząt: I miejsce zajęła  Oliwia Kita 82 pkt ZSS 
nr 4, II miejsce Anna Kokot 75 pkt  ZSS nr 4, III miejsce 
Magdalena Szewczyk 74 pkt ZSS nr 2. W kategorii szkół 
podstawowych chłopców: I miejsce zajął Kamil Śliwa 96 
pkt ZSS nr 1, II miejsce Patryk Śliwa 83 pkt ZSS nr 1, III 
miejsce Michał Wojs 81 pkt ZSS nr 1. W kategorii gimna-
zjów dziewcząt: I miejsce zajęłaZuzanna Struzik 88 pkt 
Gim. nr 1, II miejsce Magdalena Grys 84 pkt Gim. nr 1, III 
miejsce Klaudia Rawińska 74 pkt Gim. nr 2. W kategorii 
gimnazjów chłopców: I miejsce zajął Damian Smoleń 86 
pkt Gim. nr 2, II miejsce Marcel Janczy 86 pkt Gim. nr 2, 
III miejsce Piotr Drożdżak 83 pkt Gim. nr 4.

Miasto Limanowa wygrało nagrodę głów-
ną 10.000 złotych w „XIX Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin 2013”, który zorganizowała Krajo-
wa Federacja Sportu dla Wszystkich w Warszawie. 
V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich pod ho-
norowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego i organizowany 
w jego ramach XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013, 
odbywał się na terenie całego kraju. Miasto Limanowa 
wzorem lat ubiegłych również przyłączyło się do spor-
towej akcji i zajęło I miejsce w grupie IV (od 15 tys. do 

40 tys. mieszkańców) na 103 uczestników. Zgodnie 
z oceną przeprowadzoną przez organizatora, którym 
jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich otrzymali-
śmy 223 punktów i zajęliśmy I miejsce w grupie! Oprócz 
statuetki i dyplomu Limanowa otrzyma 10.000 złotych 
na zakup sprzętu sportowego. Serdeczne podziękowa-
nie kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do 
zwycięstwa w tegorocznej edycji, organizatorom, wo-
lontariuszom i uczestnikom, dzięki którym udało nam 
się zająć tak wysokie miejsce. 

ZAWODY W STRZELECTWIE SPORTOWYM

LIMANOWA ZWYCIĘŻYŁA W OGÓLNOPOLSKIEJ 
RYWALIZACJI SPORTOWEJ MIAST I GMIN
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IMPREZY SPORTOWE I TURYSTYCZNE

07.04.2013   
I Dogtrekking Frikai – bieg 
z psami

06.05.2013    
Wizyta studyjna dziennikarzy 
w Limanowej

25.05.2013    
Turniej Karate Kyokushin 
Dzieci 

07.06.2013
Gwiaździsty Rajd Szlakami 
Jana Pawła II 

26.04.2013  
Otwarcie Orlika przy ZSS nr 4 
w Limanowej

11.05.2013    
Cała Polska Biega z Mapą

29.05.2013  
Turniej Strzelecki z okazji 
Dnia Dziecka

01.06.2013
Turniej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów - 
Boiska Orlik

05.06.2013    
Bieg osiedlowy na 1 milę

24-26.05.2013
Międzynarodowy Ekstremalny 
Maraton Pieszy KIERAT 

29.05.2013 
Turniej Szachowy z okazji 
Dnia Dziecka

01.06.2013    
Wojewódzki Turniej 
Kwalifi kacyjny Skrzatów 
w Tenisie Stołowym 
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ZAPROSZENIE

Dni Limanowej to święto miasta 
i jego mieszkańców. Jest to oka-
zja  do wspaniałej zabawy. W roku 
bieżącym świętować będziemy Dni 
Limanowej 16, 17 i 18 sierpnia. Już 
trwają przygotowania do organiza-
cji imprezy.  
Na święcie miasta wystąpią m.in.: 
Zespół WILKI z Robertem Gawliń-
skim, Zespół THE BEATLES REVIVAL, 
Limanowski zespół PAINDRIVE,
uczestnik programu Must be the 
Music Zespół ROY.
Oprócz tego odbędzie się IV Lima-
nowski Talent Show, Małopolski 
Piknik Europejski, akcja turystyczna 
Odkryj Beskid Wyspowy – Miejska 
Góra 2013 oraz promocja działalno-
ści Stowarzyszenia Młodych i Kre-
atywnych.

DNI LIMANOWEJ`2013

1 czerwca w Parku Miejskim odbyły 
się eliminacje do IV Limanowskiego 
Talent Show. Spośród 24 zgłoszeń 
do � nału wybrano 11 uczestników, 
którzy podczas Dni Limanowej 2013 
zawalczą o główną nagrodę ufun-
dowaną przez Burmistrza Miasta Li-
manowa w wysokości 1.500 zł. Jury 

w składzie: Ełła Witecka – choreograf, 
Patrycja Kruczek – choreograf oraz 
Jacek Smaga – muzyk, oceniało wy-
stępujących - głównie wokalistów, 
ale także współczesny taniec break 
dance i hip hop. Do � nału IV Lima-
nowskiego Talent Show zakwali� -
kowali się: Angelika Talaska, Szkoła 

Tańca Akademia Lotu - Grupa Hip 
Hop, Albert Kędroń, Krystian Kubo-
wicz, Beata Ogiela, Anna Ogiela, OLD 
FODZ CREW, Bernadetta Chlipała, 
Martyna Pacułt, Anna Kaim,  Tomasz 
Twaróg. Gratulujemy i już dziś zapra-
szamy na Finał Talent Show podczas 
Dni Limanowej 2013.

Urząd Miasta zakupi zdjęcia służące poznawaniu i promowaniu, oraz dokumentujące rozwój Limanowej. Fotogra� e muszą być tematycz-
nie związane z Limanową mogą posiadać  formę tradycyjną lub cyfrową. Cenę za każde zdjęcie ustalimy w dwustronnych pertraktacjach.
Sprzedający będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz przekazać je Urzędowi Miasta. Miasto publiku-
jąc zdjęcia za każdym razem poda dane autora. Zakup będzie odbywał się w sposób ciągły aż do odwołania.
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: promocja@miasto.limanowa.pl lub telefonicznie - telefon kontaktowy 
18/ 3372054 w 144 i 147 lub 886700765.

TALENT SHOW

MIASTO LIMANOWA ZAKUPI FOTOGRAFIE
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WAKACJE
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WAKACJE
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