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AKTUALNOŚCI

13 września w Niepołomicach odbyło się podsumowa-
nie V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
- XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Tradycyjnie 
wśród laureatów znalazła się Limanowa, która okazała 
się najlepsza!
W imprezie uczestniczyli m.in. zastępca dyrektora De-
partamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki – Wojciech Kudlik, honorowy prezes 
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich - Mieczysław 
Borowy oraz prof. dr hab. Włodzimierz Starosta – świa-
towy autorytet w dziedzinie medycyny sportowej oraz 
przedstawiciele samorządów z całej Polski. Limanową 
reprezentowali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda oraz Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Spor-
tu i Turystyki Jolanta Szyler. Prezes Zarządu Krajowej 
Federacji Sportu Antonii Bara wraz z zaproszonymi 
gośćmi wręczyli puchary i dyplomy dla nagrodzonych 
miast i gmin. I miejsce w grupie IV (od 15 tys. do 40 
tys. mieszkańców) zajęło Miasto Limanowa, wśród lau-
reatów w tej grupie była również Gmina Limanowa. 
Burmistrz Władysław Bieda odebrał główną nagrodę 
dla naszego miasta - kryształowy Puchar Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
oraz czek na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na za-
kup sprzętu sportowego. Głównym celem turnieju było 
pobudzenie aktywności ruchowej u jak największej 
liczby osób, szczególnie tych, którzy dotychczas nie in-
teresowali się rekreacją � zyczną, nie uprawiają sportu, 
nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego � zycz-
nie trybu życia. Podczas imprezy sportu masowego 
w Polsce, począwszy od 26 maja do 1 czerwca na tere-
nie naszego miasta odbyło się 190 imprez o charakte-
rze sportowym, w których w sumie wzięło udział 11023 
osób. Przeprowadzono również wysoko punktowany 
w rankingu wytrzymałościowy Test Coopera. Zgodnie 
z oceną przeprowadzoną przez organizatora, którym 
jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich otrzyma-
liśmy 223 punktów i zajęliśmy I miejsce w grupie!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do zwycięstwa w tegorocznej edycji, organizato-
rom, wolontariuszom i uczestnikom, dzięki którym 
udało nam się zająć tak wysokie miejsce.

PUCHAR PREZYDENTA RP 
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO DLA LIMANOWEJ



3INFORMATOR MIEJSKI, październik 2013

AKTUALNOŚCI

Biskup tarnowski, rodak limanowski Ks. Andrzej Jeż 
w roku swojego srebrnego jubileuszu Kapłaństwa 
odwiedził Limanową, przewodnicząc Mszy Świętej 
i nabożeństwu odprawianemu w Limanowskiej Ba-
zylice –Różańcowi Fatimskiemu. 12 czerwca w ba-
zylice katedralnej w Tarnowie, biskup tarnowski, 
Ks. Andrzej Jeż obchodził 25. rocznicę swojego ka-
płaństwa. W uroczystościach brała udział liczna dele-
gacja z Limanowej. Natomiast we wrześniową sobotę 
mieszkańcy Limanowej mogli osobiście modlić się 
z Księdzem Biskupem w roku jubileuszu kapłańskiego, 
podczas różańcowego nabożeństwa.  Podczas Mszy 
Św. Ksiądz biskup wygłosił homilię w duchu zatroska-
nia o pokój na świecie. Nie zabrakło słów podziękowa-
nia społeczeństwu limanowskiemu, pośród którego 
Ksiądz Biskup budował swoją drogę do Kapłaństwa 
Chrystusowego. Wdzięczni Bogu Limanowianie za 
dar kapłańskiej i biskupiej posługi Ks. Andrzeja Jeża 
wraz z wyrazami modlitewnej pamięci przekazali 
Ks. Biskupowi życzenia.  Dzieci z Miejskiego Przedszko-
la Nr 1 w strojach regionalnych wraz z kwiatami wyre-
cytowały życzenia: „Wszyscy tak licznie zgromadzeni, 
życzymy Synowi tej ziemi, by Twa Biskupa posługa 
była owocna i długa. Niech Pani Limanowska wspiera 
Cię w trudzie i troskach, serdecznie życzą tego dzieci 
z Przedszkola Pierwszego”. Wyrazy szacunku i życzenia 
przekazali Księdzu Biskupowi przedstawiciele para� i, 
a w imieniu mieszkańców Limanowej władze miasta 
Limanowa z Burmistrzem Władysławem Biedą i Prze-
wodnicząca Rady Miasta Ireną Grosicką. Wręczając Ju-
bilatowi obraz „Ostatnia Wieczerza”,burmistrz miasta 

życzył, by : ”Trójjedyny Bóg i Bogarodzica, wypraszali 
łaski potrzebne w codziennej kapłańskiej posłudze, by 
biskupia służba Kościołowi przynosiła błogosławione 
owoce wiary, budowała cywilizację miłości, wyzwa-
lała i umacniała nadzieję”. Następnie w życzeniach 
burmistrz odniósł się do Matki Bożej Limanowskiej 
– Matki Pięknej Miłości prosząc, „aby była pomocą 
i drogowskazem na kapłańskiej: pasterskiej i pielgrzy-
miej drodze Księdza Biskupa”. O oprawę muzyczną 
Eucharystii zadbał zespół Kana-an i chór Velato z to-
warzyszeniem oktetu smyczkowego oraz para� alna 
orkiestra dęta. Po Mszy Świętej zgromadzeni kapłani 
z dekanatu limanowskiego, z biskupem Andrzejem Je-
żem oraz wierni niosąc � gurę łaskami słynącej Matki 
Boskiej Limanowskiej, odmawiając różaniec, wyruszy-
li na pielgrzymią drogę wokół limanowskiego rynku. 
W modlitwie uczestniczyło kilka tysięcy osób. 

LIMANOWA- KSIĘDZU BISKUPOWI
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5 października br. odbędzie się uroczyste otwarcie 
skateparku, tj. specjalnego placu przeznaczonego do 
uprawiania sportów ekstremalnych, gdzie sprawność 
� zyczną ćwiczą miłośnicy rolek, deskorolek i rowerów. 
Skatepark powstał obok Limanowskiego Domu Kultury 
w ramach projektu „Rekreacja ruchowa szansą na in-
tegrację partnerstwa polsko-słowackiego”, którego 
głównym celem jest poszerzenie i zacieśnienie współ-
pracy pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich 
Limanowej i Dolnego Kubina. Skatepark ma służyć 
w przyszłości jako baza do organizowania wspólnych 
zawodów sportowych, nie tylko rolek i deskorolek, ale 
również zawodów wspinaczkowych. Imprazy spor-
towo-rekreacyjne o charakterze międzynarodowym 
będą mieć charakter cykliczny i organizowane będą 

corocznie. Na realizację w/w projektu miasto Lima-
nowa otrzymało do� nansowanie w wysokości 45 
tys. EURO, ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Program Współpracy Transgra-
nicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013. W ramach projektu zaplanowano również 
„Transgraniczne Zawody Deskorolkowe o Puchar Bur-
mistrza Miasta Limanowa”. Transgraniczne... ponieważ 
impreza odbywa się w dwóch miastach: Limanowej 
i Dolnym Kubinie.  Limanowski Skatepark ma wymia-
ry ok. 18 x 38 m i umieszczone są na nim stacjonarne 
i przesuwne urządzenia: bank ramp, poręcz łamana, 
wyskocznia 1, murek łamany, poręcz prosta, poll jam, 
Quarter pipe, manual pad, grindbox, plastforma oraz 
ścianka wspinaczkowa o wysokości 5m. 

MŁODZIEŻ DOCZEKAŁA SIĘ SKATEPARKU!

„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”.
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21 września odbyły się zawody w Dolnym Kubinie na 
Słowacji. Na ulicę w centrum miasta zostało dostar-
czone kilka mobilnych przeszkód, gdzie odbył się mały 
Jam Session z udziałem polskich i słowackich skaterów. 
Ekipa z Limanowej dotarła tam darmowym autobusem, 
który zapewnił organizator imprezy. Pomimo poranne-
go deszczu udało się rozegrać mini zawody, w których 
najlepsi okazali się Tomasz Świerczewski,  Peter Manco 
i Prilekov Alenybyla.
Druga część zawodów, w której udział wezmą zawod-
nicy ze Słowacji, odbędzie się 5 października na ska-
teparku w Limanowej. Jest o co walczyć, bowiem pula 
nagród wynosi 2.100 zł. Zapraszamy. 

TRANSGRANICZNE ZAWODY DESKOROLKOWE
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Z myślą o dzieciach i rodzicach, w trosce o poprawę ży-
cia mieszkańców Limanowej poprzez zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej, w naszym mieście powstały 
dwa nowe place zabaw, a sześć zostało doposażonych. 
Powstanie ośmiu kolorowych placów zabaw zdecydo-
wanie wpływa na poprawę oferty spędzania wolnego 
czasu, na integrację społeczną mieszkańców poszcze-
gólnych osiedli: dorosłych, dzieci i ich rodziców, którzy 
korzystać będą z miejsc zabaw. Na realizację inwestycji 
przeznaczono kwotę blisko 250 tys. zł z budżetu miasta.
Dwa nowe place zabaw powstały na ul. Piłsudskiego 
i na osiedlu Marsów. Na osiedlu mieszkaniowym przy 
ul. Piłsudskiego ogrodzono i wyplantowano teren pod 
nowy plac zabaw, zamontowano zestaw jednowieżowy 
ze zjeżdżalnią, podwójną huśtawkę wahadłową, dwa 
sprężynowce, piaskownicę, wstawiono nowe ławki oraz 
bezpieczne maty Flexi-Step. Na os. Marsów również 
ogrodzono i wyplantowano teren pod nowy plac zabaw, 
zamontowano zestaw jednowieżowy ze zjeżdżalnią, po-

dwójną huśtawkę wahadłową, 
huśtawkę ważkę, sprężynowca, 
piaskownicę, kolorowe płyty prze-
znaczone do gry w klasy, wstawio-
no ławki oraz bezpieczne maty 
Flexi-Step. Budowa placu na osie-
dlu Marsów wymagała ponadto 
poważnych prac niwelacyjnych 
na całej 26 arowej działce, gdzie 
trzeba było przemieścić kilkaset 
metrów sześciennych ziemi. Dzię-
ki temu uzyskano sporo nowej 
przestrzeni którą  można będzie 
dowolnie wykorzystać.  
Sześć placów zabaw zostało zmo-
dernizowanych i doposażonych 

na osiedlu Z.Augusta i ulicach: J.Marka, Berlinga, Meta-
lowców, Reymonta i Fabrycznej. Na osiedlu Zygmunta 
Augusta, powiększono istniejący plac zabaw, zmoderni-
zowano istniejące elementy zabawowe,  zamontowano 
zestaw jednowieżowy ze zjeżdżalnią, sprężynowca, huś-
tawkę ważkę, tablicę do rysowania kredą, dwie piaskow-
nice. Dodano nowe zawieszki do huśtawek, wstawiono 
kolorowe płyty przeznaczone do gry w klasy,  zamonto-
wano ławki, a pod urządzeniami zabawowymi ułożono 
bezpieczne maty Flexi-Step. Na ul. J. Marka zmoderni-
zowano piaskownicę, zamontowano sprężynowca, huś-
tawkę ważkę, ściankę wspinaczkową oraz bezpieczne 
maty Flexi-Step. Na placu zabaw przy ul. Berlinga –  za-
montowano piłko-chwyty z dwóch stron boiska, spręży-
nowca, ogrodzoną piaskownicę, zjeżdżalnie, zmoderni-
zowano zawieszki do huśtawek, wstawiono nowe ławki 
oraz bezpieczne maty Flexi-Step. Na placu zabaw przy
ul. Metalowców usunięto istniejące elementy zabawowe, 
które zagrażały bezpieczeństwu, wyplantowano teren, 

KOLOROWE PLACE ZABAW
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odremontowano istniejące huś-
tawki, wstawiono ogrodzoną pia-
skownicę, zestaw jednowieżowy 
ze zjeżdżalnią, dwa sprężynow-
ce, nowe ławki oraz bezpieczne 
maty Flexi-Step. Na placu zabaw 
przy ul. Reymonta przy Zespole 
Szkół Samorządowych nr 4 w Ło-
sosinie Górnej zmodernizowano 
istniejące elementy zabawowe, 
zamontowano zestaw jednowie-
żowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę 
ważkę, dwa sprężynowce, wsta-
wiono nowe ławki oraz bez-
pieczne maty Flexi-Step. Na pla-
cu zabaw przy ul. Fabrycznej 
zmodernizowano huśtawkę, wstawiono zestaw zaba-
wowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę ważkę, dwa sprężynow-
ce, piaskownicę, kolorowe płyty przeznaczone do gry 
w klasy, nowe ławki oraz bezpieczne maty Flexi-Step.
Warto zwrócić uwagę, że na wszystkich placach 
zamontowano bezpieczne maty typu Flexi-Step, w su-
mie 450 m2. Są to płyty z kraty z elastycznego tworzywa 
o grubości 6,5 cm, które gwarantują bezpieczny upa-

dek dziecka nawet z wysokości 2,8 m. Ponadto zamon-
towano je wszędzie tam, gdzie trawa była wycierana 
i po deszczu było błoto. Ponieważ wbudowanie tych mat 
oraz  montaż wyposażenia wymagały poruszenia ziemi, 
efekt estetyczny zostanie uzyskany dopiero w przyszłym 
roku, kiedy place będzie pokrywać elastyczna mata lub 
strzyżona trawa. 

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” już 
po raz 12 opublikowało ranking zamożności samo-
rządów.  Jest to jeden z najbardziej prestiżowych 
i wiarygodnych rankingów w Polsce, bo ocenie pod-
legają osobno województwa, powiaty, miasta na 
prawach powiatu, miasta powiatowe, miasta oraz 
gminy. Ranking przygotował i opracował prof. nauk 
ekonomicznych Paweł Swianiewicz, kierownik Zakła-
du Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geogra� i 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu po-
mija wpływy z dotacji celowych, które mają bardzo 
silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej 
dotacji inwestycyjnej potra�  wywindować samorząd 
w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) 
i nie mający związku z trwałym wzrostem zamożno-
ści. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzy-
mywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu 
(„zamożność”). Wynik uzyskano poprzez podzielenie 

faktycznie zebranych dochodów przez liczbę ludno-
ści każdej jednostki samorządowej. Miasto Limanowa 
pnie się w górę. Od lat w czołówce najliczniej repre-
zentowane są: największe miasta, bogate gminy  wo-
kół największych miast, małe miejscowości z dużymi 
zakładami przemysłowymi jak  kopalnie, elektrownie, 
cementownie, a także nadmorskie i górskie gminy tu-
rystyczne. Na tym tle świetnie wypada  miasto Lima-
nowa zajmując w ubiegłym roku 13 miejsce (30 miej-
sce w 2011 r. ).Pozostałe miasta naszego województwa 
zajęły następujące miejsca:  26   Bochnia, 78   Nowy 
Targ, 87 Sucha Beskidzka, 92  Myślenice, 151 Wadowi-
ce, 158 Brzesko, 177 Gorlice, 190 Wieliczka, 207 Olkusz, 
222 Miechów. Wśród gmin naszego powiatu najwyż-
szą pozycję w skali kraju zanotowała gmina Tymbark 
213 miejsce oraz Laskowa 612, Jodłownik zajął  880 
a gmina Mszana Dolna 1107 miejsce.  Powiat Limanow-
ski niestety z dochodem 677,71 spadł z 82 w 2011 r.
na 122 miejsce w roku 2012. 

LIMANOWA PNIE SIĘ W GÓRĘ - RANKING NAJBOGATSI
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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 między innymi przygotowanie 
najważniejszych projektów inwestycyjnych, które 
w dłuższej perspektywie pozwolą na stworzenie lep-
szych warunków dla rozwoju naszego miasta. W ra-
mach projektu wyznaczyliśmy dwie główne osie roz-
woju: gospodarka i społeczeństwo. Przygotowane 
w tych obszarach projekty (LimanowaCOworking – 
strefy aktywności gospodarczej oraz ParkOdNowa – 
nowoczesna przestrzeń dla seniorów) planowane do 
realizacji po roku 2014 – zostały pozytywnie ocenione 
przez Urząd Marszałkowski i w najbliższym czasie two-
rzony będzie ich zakres rzeczowy i harmonogram reali-
zacji. Realizowany przez Miasto projekt doradczy „Teraz 
Limanowa” zakładał od początku zaangażowanie part-
nerów samorządu limanowskiego: przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych i tych wszystkich instytucji, 
dla których ważny jest rozwój miasta – miasta rozumia-
nego nie jako jednostkę samorządu terytorialnego, ale 
jako publiczno-prywatną przestrzeń, w której powinni-
śmy realizować wspólne inicjatywy dla jego rozwoju. 

Dlatego tak ważne dla Miasta są plany przedsiębiorców, 
zamierzenia inwestycyjne, ale też bariery rozwojowe. 
Biorąc pod uwagę kompetencje samorządu lokalnego 
i szanse, jakie niesie za sobą kolejny okres pozyskiwa-
nia środków europejskich, można wspólnie określić 
strategiczne działania, które pozwolą rozwijać się lima-
nowskim � rmom i stwarzać miastu i jego mieszkańcom 
szanse na rozwój.  Dlatego też Burmistrz Miasta zorga-
nizował w dniu 2 lipca br. spotkanie z przedstawicielami 
lokalnego biznesu, na którym przestawił ofertę Miasta 
Limanowa dla przedsiębiorców – ofertę, która w rezul-
tacie ma przynieść wymierne korzyści � nansowe na 
realizację projektów współ� nansowanych funduszami 
europejskimi w latach 2014 – 2020. W spotkaniu udział 
wziął Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, który pogratulował władzom naszego 
miasta podjętej inicjatywy i przedstawił zebranym per-
spektywy i możliwości ubiegania się o środki europej-
skie przez przedsiębiorców w latach 2014 – 2020.
Obecnie, Miasto Limanowa zaprasza do udziału w dru-
gim etapie projektu, polegającym na konsultacjach 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego (RPO WM) de� niującego moż-
liwy zakres � nansowego wsparcia przedsiębiorców. 

Od września ruszył o� cjalny fan-
page Miasta Limanowa na por-
talu społecznościowym Facebo-
ok. Lubi go już blisko 300 osób 

i z dnia na dzień cieszy się coraz większą popularnością. 
Fanpage Miasta Limanowa jest to nowy instrument pu-

blic relations Urzędu Miasta Limanowa, mający na celu 
szerszą promocję działań urzędowych i wydarzeń miej-
skich, publikowanych poza o� cjalnym serwisem inter-
netowym Miasta Limanowa. Zapraszamy do polubienia 
naszej strony klikając LUBIĘ TO! 
https://www.facebook.com/MiastoLimanowa

LIMANOWA NA FACEBOOKU
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MIASTO SIĘ ZMIENIA

Zakończyła się kolejna miejska inwestycja drogowa. 
Do użytku została oddana przebudowana ulica Broni-
sława Czecha, Lipowa i Łazarskiego. Inwestycja warta 
5.745.738 zł,  z czego Miasto otrzymało 2.872.869 zł 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, realizowana była od kwietnia do września przez 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” 
Sp. z o. o. z Limanowej. W wyniku budowy ulica Czecha 
została poszerzona i pokryta nową nawierzchnią. Zli-
kwidowano przewężenia na mostkach i ulica biegnie 

nowym przebiciem od nowego cmentarza pod Dom 
Kultury, aż do ulicy Grunwaldzkiej, gdzie powstało 
nowe mini rondo przejazdowe o średnicy ronda około 
17 metrów. Cały nowy łącznik drogi obudowany został 
miejscami postojowymi, których w sumie powstało ok. 
300. W ramach inwestycji  wyremontowano również 
ulicę Lipową oraz Łazarskiego. Już od października 
mieszkańcy miasta i przyjezdni goście mogą korzystać 
z nowo wybudowanej drogi. 

ZAKOŃCZONA PRZEBUDOWA ULIC: 
CZECHA, LIPOWEJ I ŁAZARSKIEGO
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W związku z dużym sukcesem MKS „Limanovia”, która 
awansowała w tym roku do II ligi w piłce nożnej - mia-
sto Limanowa kosztem blisko 400 000 zł przystosowało 
stadion KS „Limanovia” do wymogów rozgrywek II ligi 
polskiej piłki nożnej. Limanovia  
odniosła w tym roku  znaczący  
sukces awansując do rozgrywek 
II ligi w piłce nożnej. Ten długo 
oczekiwany w naszym mieście 
awans pociągnął konieczność po-
niesienia znacznych wydatków na 
adaptację stadionu do wymogów 
stawianych przez PZPN. Klub sam 
nie był w stanie ponieść tych kosz-
tów, dlatego zwrócił się o pomoc 
do Miasta. W  wyniku porozumień 
zawartych w lipcu tego roku roz-
wiązano dotychczasową umowę 
użytkowania wieczystego i Miejski Klub Sportowy „Li-
manovia” przekazał majątek na rzecz samorządu miej-
skiego, ponieważ  Miasto nie może  inwestować na nie 
swojej własności.  Należało wykonać mnóstwo różnych 

prac, z których najważniejsze to: montaż nowych krze-
sełek na trybunach dla 1000 osób, ustawienie całkiem 
nowej, samodzielnie stojącej i ogrodzonej wysoką siat-
ką  trybuny dla gości. A ponadto wykonanie nawierzch-

ni trawiastej z drenażem placu 
treningowego, zbudowanie syste-
mu monitoringu z 12 kolorowymi 
kamerami komunikującymi się
w technologii IP,  utworzenie strefy 
dla VIP-ów, strefy dla dziennikarzy 
z dostępem do Internetu, ustawie-
nie elektronicznego zegara z tabli-
cą zmian oraz wiele  innych prac. 
Obiekt jest stary, dawno nie re-
montowany i pojawiają się coraz 
to nowe nieprzewidziane proble-
my, których usuwanie jest bardzo 
kosztowne. Mimo tych i innych 

kłopotów prace adaptacyjne wykonane zostały pełną 
parą, efekty są widoczne, a najważniejsze, że stadion 
w terminie był gotowy na rozgrywki meczów II ligi piłki 
nożnej. 

STADION ODMIENIONY
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Zakończono przebudowę ulic miejskich: Bystrej, Ko-
chanowskiego i Lipowej. Przebudowa obejmowała wy-
konanie nowych nawierzchni bitumicznych na odcin-
kach: ul. Bystra – 484 m, ul. Kochanowskiego – 216 m, 
ul. Lipowa – 200 m. Koszt wykonanych robót wyniósł 

433.833,79 zł, w tym dotacja na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 336.316,46 zł. Wykonawcami robót byli: 
ul. Bystra i ul. Lipowa – Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Limanowej, a ul. Kocha-
nowskiego - PROFEXIM Sp. j. z Krakowa.

PRZEBUDOWA ULIC

Ulica Bystra

Ulica Kochanowskiego

Ulica Lipowa
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Panująca nad miastem Miejska Góra jest miejscem 
o wielkim potencjale turystycznym, przyciągającym 
swoimi unikalnymi zaletami wielu użytkowników. Dzięki 
swoim walorom przyrodniczym, jest to obszar włączo-
ny do Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Nie mamy morza ani wysokich gór, dlatego 
krajobraz i walory przyrodnicze to nasze główne atuty 
turystyczne. Niestety same nie wystarczą. Aby  w peł-
ni wykorzystać ten potencjał konieczne są inwestycje 
w infrastrukturę. Mamy mnóstwo sklepów, kafejek, re-
stauracji, zakładów usługowych i domów, które łatwo 
zaadoptować na małe pensjonaty. Nie potrzeba wiel-
kich inwestycji, tu ludzie sobie sami poradzą. Miasto 
chcąc ściągnąć dla nich nowych klientów, musi inwe-
stować w infrastrukturę i obiekty podnoszące atrakcyj-
ność  Limanowej.  Rozpoczynająca się budowa Centrum 
Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Gó-
rze jest właśnie częścią tej strategii. Wartość realiza-
cji projektu wyniesie 5,5 mln zł, z czego 2 228 868 zł
pochodzi z do� nansowania, jakie przyznał nam Zarząd 

Województwa Małopolskiego. Mamy nadzieję, że Nowe 
Centrum przyciągnie swoimi unikalnymi walorami spor-
towców, rozwijających się dynamicznie dyscyplin: kolar-
stwa grawitacyjnego, paralotniarstwa, biegów ekstre-
malnych, a także inne grupy odbiorców korzystających 
z funkcji rekreacyjnej lasu oraz walorów kulturowych 
miejsca (Droga Krzyżowa oraz Krzyż Milenijny), turystów 
górskich, spacerowiczów, pielgrzymów oraz uczestników 
imprez kulturalnych organizowanych na obiekcie. Ważne 
jest również, aby w przyszłości skoordynować funkcje 
Centrum z istniejącą już stacją narciarską. Razem stano-
wić będą poważny nowy produkt turystyczny na mapie 
Małopolski.  
W skład nowego Centrum wejdą: 
- kolejka Wie-li  o długości około 800 m. Wagoniki tej 
kolejki przemieszczają się po szynach z rur stalowych, 
których montaż minimalnie ingeruje w środowisko. 
Kolejka jest cicha i posuwa się z prędkością 2 do 4 m/s
i zapewnia możliwość wsiadania i wysiadania w dowol-
nym miejscu na trasie przejazdu. Przepustowość kolejki  

CENTRUM WYPOCZYNKU I SPORTÓW 
EKSTREMALNYCH NA MIEJSKIEJ GÓRZE -

 nowy produkt turystyczny małopolski 
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będzie taka,  aby mogła obsłużyć zawody sportowe w  ilo-
ści 100 zawodników z rowerem + 100 osób na godzinę.
- park linowy składający z  4 oddzielnych tras o różnym 
stopniu trudności.
- trasy zjazdowe  kolarstwo górskie (MTB): Downhiil, Fre-
eride, Enduro, Crosscountry (XC) oraz akrobacyjne (Slope-
style, Trial, Bmx).
- bike park przestrzeń służąca ćwiczeniu wszystkich 
umiejętności  potrzebnych do jazdy wyczynowej na ro-
werze w części przeznaczony będzie także dla dzieci.
- parking  położony będzie tarasowo nad ulicą Kasprowi-
cza na około 100 samochodów i parę autokarów.
- zaplecze do organizacji imprez sportowych speł-
niające  normy UC i PZK wielofunkcyjne miejsce star-
tów i mety, z nagłośnieniem i widownią dla około 
500 osób stojących.  Wyposażone w wielofunkcyjny 
pawilon z sanitariatami i  przykrywanym namiotem 
tarasem gdzie przy stołach zasiądzie 60 osób. Ponad-
to będzie spełniać inne przeznaczenia, jak: recepcja, 

punkt informacyjny,  sklep, wypożyczalnia sprzętu, itp.   
- miejsce imprez w kamieniołomie – zostanie poszerzone 
z możliwością przyjęcia około 200 osób, uzyska nową 
zabudowę drewnianą (palenisko pod dachem, wiata ze 
stolikami i ławkami, drewniany zadaszony podest do
tańca).  W czasie zawodów będzie tam telebim oraz cza-
sowe stoiska gastronomiczne.
- miejsce biwakowe – obóz militarny usytuowa-
ny na stoku nad dawnym ośrodkiem ogrodzony 
i oświetlony teren, przystosowany  do organizacji  
turnusów dla 150 osób. Znajdą się tam obok części 
mieszkalnej  w namiotach wojskowych m. in.: edu-
kacyjny park sprzętu wojskowego,  komendantura, 
plac do musztry i zaprawy, strzelnice (paintball, łuki, 
broń pneumatyczna),  a także ścianka wspinaczko-
wa, kino plenerowe oraz sektor ognisk i grillowania, 
- miejsca rekreacji i odpoczynku – powstanie wygodna 
ścieżka od Krzyża do górnej stacji wyciągu narciarskiego 
obudowana ławkami i altankami. Później  cały ten teren 
będzie  sukcesywnie wzbogacany o nowe podobnie wy-
posażone ścieżki piesze. 
Nowe wyposażenie otrzyma plac zabaw, który znajdzie 
się w mniej więcej w tym samym miejscu co obecnie. 
Miejsce widokowe zlokalizowane pod Krzyżem, rozbu-
dowane będzie o nowe funkcje odpoczynku i imprez 
oraz punkt startu lotniarzy. Powstaną prawdopodobnie 
dwie nowe drewniane platformy  widokowe. Utwardzo-
na i wzbogacona o ławki będzie trasa Drogi Krzyżowej, 
aż do Krzyża. W różnych miejscach posadzone zostaną 
drzewa, krzewy i powstaną rabaty kwiatowe. Wkrótce  
przetarg nieograniczony wyłoni  wykonawcę obiektu,  
a całość prac zostanie wykonana  do końca 2014 roku.
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Od trzech lat utrzymaniem zieleni w naszym mieście 
zajmują się osoby opłacane z funduszów walki z bez-
robociem. Osoby te tworzą ekipę, która regularnie 
likwiduje dzikie wysypiska śmieci, usuwa zdziczałą ro-
ślinność i porządkuje otoczenie np: Parku Miejskiego, 
Miejskiej Góry, cmentarza na Jabłońcu, stadionu pod 
szpitalem, Muzeum, ścieżki zdrowia, terenu wzdłuż uli-
cy Czecha, Józefa Marka i innych. 
Regularnie wywozi śmieci z parku, kamieniołomu, krzy-
ża na Miejskiej Górze,  ścieżki zdrowia, a także wykasza 
pobocza ulic miejskich  i  dróg osiedlowych oraz wyko-
nuje inne prace zlecone na osiedlach. Dba o cmentarze 
wojskowe i wykasza cmentarz żydowski. Wielokrotnie 
w roku strzyże trawniki w Parku Miejskim, na osiedlu 
Zygmunta Augusta, Józefa Marka, stadionie pod szpita-
lem, parku na ul. Fabrycznej, skwerkach i rondach oraz 
na niektórych placach zabaw. Ekipa sadzi i pielęgnuje 

kwiaty. W tym roku posadzono około 8000 kwiatów 
w 150 donicach i kwietnikach na rynku, w parku, na 
cmentarzach i różnych skwerach rozsianych po całym 
mieście. Zasadzono ponad 500 iglaków na rondzie na 
ul. Wesołej i w parku. W każdą sobotę i niedzielę, przed 
godz. 6.00 rano podlewają kwiaty, zbierają i wywożą 
śmieci z koszy na Rynku, parku oraz ulic: Jana Pawła II, 
Matki Boskiej Bolesnej, Kościuszki i Józefa Marka. Prawie 
w każdy weekend ekipa przygotowuje ogniska w ka-
mieniołomie, za które opłaty pobiera miasto oraz po-
maga w innych imprezach miejskich. 
Zatrudnieni pracownicy ponadto wykonali remont to-
alet miejskich w rynku i opiekują się fontannami. Wy-
konują drobne prace remontowe w Muzeum, muszli 
koncertowej, budynkach na ul. Spacerowej, kapliczce 
w parku i innych. Swoją pracą porządkują  i upiększają 
nasze miasto.

UPIĘKSZANIE MIASTA
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Miasto Limanowa realizuje projekt budowy nowego pla-
cu targowego w ramach rządowego programu „Mój ry-
nek”. W ramach inwestycji targowisko „na dołku” zostanie 
podniesione do poziomu ulicy Matki Boskiej Bolesnej. 
Na nowym placu znajdować się będą stoiska handlowe 
w straganach i pod wiatą oraz niezbędna infrastruk-
tura. Powierzchnia handlowa w straganach (210 m2)
podlegać będzie wynajmowi,  natomiast  269 m2 pod 
wiatą jedynie opłacie targowej. W ten sposób powróci 
tam historyczny „maślany rynek” z przewagą  handlu 
płodami rolnymi okolicznych rolników. Pod placem 
targowym powstanie dwupoziomowy parking dla 

około 70 samochodów z wjazdem od ulicy Bulwary. 
Jednocześnie inwestycję zaplanowano w taki sposób, 
aby w przyszłości istniała możliwość nadbudowywa-
nia kolejnych kondygnacji, co obok korzyści estetycz-
nych i funkcjonalnych, stwarza miastu nowe możliwo-
ści wykorzystania kompletnie uzbrojonej 17-arowej 
działki w ścisłym centrum miasta. Inwestycja, którą 
realizuje Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług 
„BUDOIMPEX” Sp. z o. o. ze Straszęcina, warta jest około  
4,5 mln zł (4.508.624,84),  przy czym  1 mln zł  pochodzi 
z do� nansowania Unii Europejskiej z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 

BUDOWA „MAŚLANEGO RYNKU”



16 INFORMATOR MIEJSKI, październik 2013

MIASTO SIĘ ZMIENIA

Panie Prezesie, 
1 września 2013 r. minęły dwa lata od czasu prze-
kształcenia waszego zakładu w spółkę kapitałową. 
Jak sobie radzicie?

Rzeczywiście, obchodziliśmy właśnie drugą rocznicę 
powstania Spółki. Każda taka rocznica to oczywiście 
okazja do podsumowania tego, co za nami.
Jak sobie radzimy? Myślę że dobrze. Generalnie jako 
Zarząd jesteśmy zadowoleni z tego, co już udało się 
osiągnąć. W pierwszej kolejności z przebiegu trudnych 
wyzwań związanych z przekształceniem zakładu, z ja-
kimi przyszło nam się zmierzyć w pierwszym okresie 
działalności. 
W przeciągu tych dwóch lat koniecznym było wpro-
wadzenie wielu, czasem trudnych zmian, zwłaszcza 
w zakresie organizacyjnym i kadrowym. Cieszymy się, 
że decyzje te przyniosły dość szybko pozytywne zmia-
ny w funkcjonowaniu � rmy, zwłaszcza ekonomiczne. 
W ciągu tego okresu zmieniono wszystkie wewnętrzne 
uregulowania, w tym przede wszystkim Regulamin Or-
ganizacyjny � rmy w sposób zapewniający optymalne 
jej funkcjonowanie i osiągnięcie oczekiwanych efek-
tów ekonomicznych w zmienionej formie prawnej oraz 
w sprostaniu nowym wyzwaniom konkurencyjności na 
wolnym rynku gospodarczym. Zmieniony został rów-
nież Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania 

pracowników Spółki w sposób 
dostosowany do nowej formy 
prawnej i organizacyjnej.
W efekcie podjętych działań 
reorganizacyjnych i kadrowych 
już w pierwszym okresie obra-
chunkowym Spółka osiągnęła 
znaczny wzrost przychodów 
na rynku zewnętrznym, głow-
nie w zakresie robót budow-
lano-drogowych pozyskanych 
w wyniku wygranych przetar-
gów. Spółka poszerzyła zakres 

usług i wartość przychodów na rynku zewnętrznym 
oraz ograniczyła koszty bieżącej działalności, w tym 
w szczególności koszty ogólno-administracyjne. 
W miarę możliwości � nansowych modernizowany jest 
i poszerzany park maszynowy. Podjęto działania w za-
kresie optymalizacji organizacji pracy, wzrostu efek-
tywności pracy i podnoszenia kwali� kacji zawodowych 
pracowników.
W tej chwili można śmiało stwierdzić, że ogólna sytu-
acja w Firmie jest stabilna, z perspektywami dalszego 
rozwoju. Na koniec sierpnia br. bilans działalności był 
korzystny i wyniósł : + 310.000 zł.
Spółka nie miała i nie ma żadnych problemów z płyn-
nością � nansową, nie miała żadnych trudności z reali-
zowaniem bieżących zobowiązań � nansowych, ani wo-
bec instytucji � nansowych, ani wobec kontrahentów.

Jaka jest w tej chwili struktura przychodów Spółki?
Głównym źródłem przychodów jest nadal działalność 
wodociągowa i kanalizacyjna – stanowi ona ok. 39 % 
naszego budżetu. W drugiej kolejności działalność bu-
dowlana i transportowa – ok. 29 %. Następnie usługi 
związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czy-
stości – ok. 19 %. Na pozostałe 13 % składa się głównie 
działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
usługi pogrzebowe oraz badania laboratoryjne wody 
i ścieków w naszym akredytowanym laboratorium.

Beczkowóz do adaptacji na pojazd do czyszczenia 
kanalizacji

Samochód ciężarowy do przewozu towarów i zimowego 
utrzymania dróg



17INFORMATOR MIEJSKI, październik 2013

MIASTO SIĘ ZMIENIA

 

W co inwestujecie lub planujecie zainwestować 
w najbliższym czasie?

W pierwszym okresie działalności uruchomiliśmy na 
naszej bazie serwis ogumienia oraz  zainwestowali-
śmy w sprzęt niezbędny do działania � rmy. Do końca 
2012 roku łącznie zainwestowaliśmy ponad 200.000 zł, 
w tym zakup śmieciarki, piaskarki, pługu do odśnieża-
nia dróg i innych drobnych narzędzi.
W tym roku kupiliśmy też nowy karawan, samochód 
ciężarowy, dwa samochody dostawcze oraz beczko-
wóz, który zamierzamy zaadaptować na pojazd do ci-
śnieniowego czyszczenia kanalizacji. Wraz z Miastem 
planujemy także w najbliższym czasie wspólny zakup 

pojazdu do przewozu wody pitnej. Spodziewamy się, 
że wartość tegorocznych zakupów inwestycyjnych 
przekroczy 300.000 zł.

Jakie plany na najbliższe miesiące?

Kupić więcej niezbędnego sprzętu do robót inwestycyj-
nych i remontowych, zwłaszcza do robót drogowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych no i przygotowania 
do sezonu zimowego na naszych drogach.

Z Henrykiem Kaperą - Prezesem Zarządu MZGKiM Sp. 
z o.o. rozmawiała - Jolanta Szyler

Karawan dla zakładu pogrzebowego 

Samochód dostawczy dla działu transportowo-
budowlanego

Samochód dostawczy do m.in. przewozu surowców 
wtórnych
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Porządkując system komunikacji publicznej w mieście, Rada Miasta Limanowa stosowną uchwałą ustanowiła 
liczbę i lokalizację przystanków miejskich. Poniżej przedstawiamy wykaz.

WYKAZ PRZYSTANKÓW  KOMUNIKACYJNYCH 
NA TERENIE MIASTA LIMANOWA

*Objaśnienia:
DM – droga miejska   DP – droga powiatowa   DK – droga krajowa  
DW – droga wojewódzka   NŻ – przystanek na żądanie

KOMUNIKACJA W MIEŚCIE

 
Lp. Ulica Nazwa Numer przystanku Ilo  

Strona lewa Strona prawa 
1. ul. Ma y Rynek Limanowa, Ma y Rynek 01-DM rondo 
2. ul. Kopernika Limanowa, Kopernika 11-DM 12-DM 2 
3. ul. S oneczna Limanowa, Przy ul. Widok 21-DM 22-DM 2 
4. ul. Widok Limanowa, Przy ul.Granicznej 31-DM 32-DM 2 
5. ul. Graniczna Limanowa, Przy ul. Pod Gór  41-DM 42-DM 2 
6. ul. Graniczna Limanowa, Granica Miasta 43-DM 44-DM 2 
7. ul. Willowa Limanowa, os . Metalowców 51-DM 52-DM 2 
8. ul. Reymonta Limanowa, ososina G.Centrum 61-DM       62-DM        2 
9. ul. Kasprowicza Limanowa, Przy ul. Bystrej 71-DM 72-DM 2 
10. ul. Kasprowicza Limanowa, O rodek 73-DM 1 
11. ul. Polna Limanowa, Polna 81-DM  1 
12. ul. Polna Limanowa, Przy Dworze  82-DM 1 
13. ul. Polna Limanowa, Polna Krzy ówka 83-DM 84-DM 2 
14. ul. Grunwaldzka Limanowa, Przeka nik 91-DM 92-DM 2 
15. ul. ososi ska Limanowa, Stra  23-DP       02-DP        2 
16. ul. Starodworska Limanowa, Starodworska 21-DP       04-DP        2 
17. ul. J. Marka Limanowa, S d 33-DP 02-DP 2 
18. ul. J. Marka Limanowa, Granica 31-DP 04-DP 2 
19. ul. Z. Augusta Limanowa, Baza PKS 03-DP 02-DP 2 
20. ul. Z. Augusta Limanowa, ZUS  06-DP 1 
21. ul. Z. Augusta Limanowa, Szko a 01-DP 04-DP 2 
22. ul. M.B.Bolesnej Limanowa. ul. M.B.Bolesnej I 29-DP  1 
23. ul. M.B.Bolesnej Limanowa, ul. M.B.Bolesnej II 27-DP 02-DP 2 
24. ul. M.B.Bolesnej Limanowa, Mordarka Dolna  04-DP 2 
25. ul. wirki i Wigury Limanowa, Marciszówka 01-DP  1 
26. ul. wirki i Wigury Limanowa, os. Marsa  20-DP 1 
27. ul. Pi sudskiego Limanowa, PKP 57-DK 58-DK 2 
28. ul. Pi sudskiego Limanowa, Szpital 55-DK 56-DK 2 
29. ul. Pi sudskiego Limanowa, Sowliny „osiedle” 53-DK 54-DK 2 
30. ul. Pi sudskiego Limanowa, Sowliny  52-DK 1 
31. ul. Krakowska Limanowa, Sowliny 51-DK  1 
32. ul. Krakowska Limanowa, Sowliny „Sucha” 49-DK 50-DK 2 
33. ul. Ko ciuszki Limanowa, baza PKS 59-DK  1 
34. ul. Ko ciuszki Limanowa, Dzia y 61-DK 60-DK 2 
35. ul. Ko ciuszki Limanowa, Gwizdówka 62-DK 63-DK 2 
36. ul. Witosa Limanowa,  przy ul.Witosa  N   01-DW   106-DW      2 
37. ul. Tarnowska Limanowa, ul. Tarnowska II 03-DW      104-DW       2 
38. ul. Tarnowska Limanowa, ul. Tarnowska I 05-DW      102-DW       2 
39. ul. Tarnowska Limanowa, ososina Górna  100-DW       1 
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OŚWIATA

Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 
w 2010 roku jako Stowarzyszenie skierowane na akty-
wizację osób starszych – emerytów, rencistów bądź 
niepracujących. Nadrzędnym celem jest edukacja 
w różnych dziedzinach, np. nauk humanistycznych, 
pro� laktyki zdrowia, kultury i sztuki, nauk społecznych, 
ekonomicznych i technicznych. W ten sposób seniorzy 
mogą zagospodarować swój wolny czas, poznawać no-
wości, rozwijać się twórczo, spotykać się z rówieśnikami, 
nawiązywać i zacieśniać więzi pomiędzy mieszkańcami 
naszego regionu. 
Od 2011r. patronat naukowy nad LUTW sprawuje Aka-
demia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie. Nato-
miast od 08.09.2011r. LUTW jest członkiem Ogólnopol-
skiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Środki 
na działalność LUTW pochodzą ze składek członkow-
skich oraz z dotacji uzyskanych z Urzędu Miasta oraz 
Starostwa Powiatowego w Limanowej. Duże wspar-
cie uzyskano od Pani Dyrektor „Ekonomika” mgr Marii 
Szkarłat, która udostępniła nieodpłatnie pomieszcze-
nia na zajęcia LUTW. Dzięki staraniom byłego prezesa 
inż. T. Niezabitowskiego, zarządu i aktywnym zaanga-
żowaniu  Agnieszki Florek, zrealizowano w ubiegłym 
roku projekt współ� nansowany ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywni całe życie” 
– do� nansowany w kwocie 38.540 zł oraz wraz z Są-
deckim UTW – projekt „Akademia Aktywnego Seniora”. 
W swojej trzyletniej działalności Uniwersytet zorgani-
zował wykłady audytoryjne z różnych dziedzin, prowa-
dzone przez naukowców pochodzących z limanowsz-
czyzny lub z nią związanych np. prof. A. Tajduś, prof. 
A. Piestrzyński, prof. H. Tyczkowska, prof. G. Turowski, 
dr J. Dutka, dr Ł. Kapralska i inni. Odbyły się bardzo intere-
sujące wyjazdy edukacyjne do AGH w Krakowie, Kopal-
ni Soli w Bochni, Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, 
kopalni w Zabrzu, Ogrodu Botanicznego w Krakowie, 
Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Zorganizo-

wano ognisko integracyjne, warsztaty psychologiczne, 
fotogra� czne, kosmetyczne, taneczne, zajęcia ruchowe 
na sali gimnastycznej, aqua � tness, nordic walking. Du-
żym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się lektoraty 
języka angielskiego oraz zajęcia z informatyki. 
2 czerwca 2013r. odbyło się walne zebranie LUTW pod-
sumowujące działalność Stowarzyszenia. Ze względów 
osobistych rezygnację złożyli prezes T. Niezabitowski 
i z-ca prezesa Maria Szkarłat. Obecnie w skład Zarządu 
LUTW wchodzą: Anastazja Brajner, Anna Jasica, Tomasz 
Krupiński, Helena Michałek, Grażyna Jacak-Świerkosz 
i ks. Stanisław Wojcieszak. Prezesem została wybrana Jo-
lanta Skwarczek-Ichas. W roku akademickim 2013/2014 
będzie realizowany projekt „Kultura dla seniora” do-
� nansowany ze środków MPiPS, w ramach którego 
realizowane będą następujące zajęcia: warsztaty mu-
zyczno-wokalne, plastyczno-kulinarne, rękodzieło, lek-
torat z języka angielskiego, wirtualne wycieczki po Mu-
zeach Świata, wyjazd do Opery Krakowskiej i wykłady 
audytoryjne. Ze środków Małopolskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego będzie realizowany projekt „Pogodna 
jesień życia”, w ramach którego przewidziano wykłady 
o tematyce prozdrowotej, aqua � tness, gimnastykę, nor-
dic walking, wyjazdy szlakiem architektury drewnianej 
i rajd rowerowy oraz nordic walking w Szczawnicy. W ra-
mach projektu „Bądźmy aktywni razem” realizowanego 
przez sądecki UTW zorganizowane będą warsztaty ta-
neczne, gimnastyka, nordic walking, rajd i wyjazdy edu-
kacyjne. 18 października 2013 roku o godz. 16.00 po raz 
czwarty chór „Carpe Diem” pieśnią „Gaudeamus igitur” 
zainauguruje nowy rok akademicki (LUTW) 2013/2014. 
Serdecznie zapraszamy limanowskich Seniorów, aby 
dołączyli do grona 120 słuchaczy LUTW i zaangażowali 
się w pracę dla własnej satysfakcji i dobra wspólnego. 
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Uniwersy-
tetu przy ul. Jana Pawła II 42 lub na stronie internetowej 
www.utw.limanowa.pl.

LIMANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – 
INFORMUJE I ZAPRASZA
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KULTURA

16 września br. gościła w Limanowej 6-osobowa dele-
gacja z Budapesztu, z pułkownikiem Dr. Vilmosem Ko-
vacs na czele - dyrektorem Muzeum Instytutu Wojsko-
wości Ministerstwa Obrony Narodowej w Budapeszcie 
oraz przedstawicielami muzeum i MON na Węgrzech. 
Celem wizyty było nawiązanie ścisłej współpracy 
w związku z planowanymi w 2014 r. obchodami stu-
lecia I wojny światowej. Dr. Vilmos Kovacs jest repre-

zentantem rządowym ds. przygotowania jubileuszo-
wych uroczystości. Delegacja z Węgier podczas pobytu
w Limanowej, uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem 
miasta oraz odwiedziła cmentarz na Jabłońcu składając 
kwiaty i zapalając znicze na żołnierskich mogiłach. Go-
ściom towarzyszyli członkowie Limanowskiego Stowa-
rzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”. Ostatnim 
elementem wizyty gości z Węgier była prezentacja dzia-
łalności i zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Lima-
nowskiej.

DELEGACJA WĘGIERSKA W LIMANOWEJ

W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej zosta-
ła otwarta wystawa „Droga do zwycięstwa... - trady-
cje narciarstwa biegowego na Limanowszczyźnie”.  
Tam też można zapoznać się z historią tej dyscypliny 
sportu, która już od czasów przedwojennych znajdo-
wała w naszym regionie szereg miłośników, głównie 
wśród młodzieży szkolnej. Na wystawie nie braku-
je relacji o próbie limanowskiej, KS Maraton Mszana 

Dolna i Limanovia oraz innych klubach i ośrodkach 
sportowych na Ziemi Limanowskiej: Międzyszkolnych 
Ośrodkach Sportowych w Mszanie Dolnej, Miejsko-
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Limanowej, 
Limanowskim Podokręgu Polskiego Związku Narciar-
skiego, Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Mogie-
lica” w Słopnicach, Uczniowskim Klubie Sportowym 
„Maraton” Niedźwiedź, Ludowym Klubie Sportowym 

„Witów” Mszana Górna, UKS „Młode Orły”, 
UKS „Gorczańskie orły”. Wiele miejsca jest 
poświęcone olimpijczykom wywodzącym 
się z naszego regionu z ostatnią medalist-
ką Justyną Kowalczyk na czele. Ekspozycja 
zawiera bogatą kolekcję nart biegowych, 
rolek i obuwia narciarskiego począwszy od 
lat 60-tych do współczesnych, a także sze-
reg medali, oddznaczeń, nagród, koszulek, 
po które na mistrzostwach sięgneli nasi 
rodacy. Ukazane zostały obecne i plano-
wane możliwości uprawiania narciarstwa 
biegowego: trasa narciarstwa biegowego 
„Mogielica”, trasa dla narciarzy w Konin-
kach oraz przygotowywane propozycje 
w Kasinie Wielkiej i Lubomierzu. W związku 

TRADYCJE NARCIARSTWA BIEGOWEGO
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KULTURA

Miasto Limanowa nawiązało współpracę z Muzeum 
Historii Fotogra� i im. Walerego Rzewuskiego w Kra-
kowie w zakresie realizacji projektu „Światło-czułe 
świadectwo. Skarb z Limanowej”. Podjęcie współpra-
cy miało na celu upowszechnianie zbioru fotogra-
� i Klementyny Bączkowskiej oraz wykorzystanie go 
w celu promocji walorów Ziemi Limanowskiej, po-
przez współorganizację wystaw i publikacji oraz 
wspólne prezentacje promocyjne. Pierwszym krokiem 
podjętej współpracy była wspólna prezentacja z ele-

mentami wystawy „Światło-czułe świadectwo. Skarb 
z Limanowej” w trakcie Targów Sztuki Ludowej na Ryn-
ku Głównym w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2013 r.
Kolejnym krokiem we współpracy było otwarcie 
w Muzeum Fotogra� i w Krakowie 12 września br. wy-

stawy fotogra� i prezentacjącej kilkaset, z liczącego 
około dwóch tysięcy wizerunków fotogra� cznego 
archiwum Klementyny Zubrzyckiej - Bączkowskiej, 
przekazanych do Muzeum Historii Fotogra� i przez jej 
córkę, Krystynę Bączkowską - Cynke. Tą sama wysta-
wę podziwiać będzie można w Muzeum Regionalnym 
Ziemi Limanowskiej od stycznia do kwietnia 2014 r.

ŚWIATŁO-CZUŁE ŚWIADECTWO. SKARB Z LIMANOWEJ

z wystawą „odbyło spotkanie z zawodnikami, trenera-
mi i działaczami związanymi z narciarstwem biego-
wym. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowa-
niem. Muzeum dwiedzili zarówno olimpijczycy jak 
i trenerzy i zawodnicy kadry narodowej: Małgorzata 
i Andrzej Ruchałowie, Helena Kuczaik, Teresa i Feliks Pi-
wowarowie, Edward Mucha, Wiesława Drąg-Kubowicz, 
Bolesław Łazarz, Alicja Włodarczyk,  Beata Kowal-Liga-
ra, Krzysztof Jarosz oraz działacze i nauczyciele szkół 
powiatu limanowskiego zwiazani z narciarstwem 
Stanisław Strug, Bolesław Żaba – obecnie wójt gminy 
Mszana Dolna, Piotr Florek, Janusz Kałużny i inni. 
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PROMOCJA MIASTA

WAKACJE W MIEŚCIE

Wakacje na miejskim basenie 
przy  ul. Spacerowej

Turniej „Młoda Liga Tenis10”  
Orlik – ul. Z. Augusta

Turniej Piłki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Miasta Limanowa

Bieg Górski
V Limanowa Forrest

IV rowerowe zawody Limanowa 
Downhill Challenge

Warsztaty plastyczne w MBP 
„Papierowy zawrót głowy”

Lato z Przewodnikiem – 
wycieczka na Prehybę

Warsztaty plastyczne w 
Limanowskim Domu Kultury

Muzyczne weekendy  w Parku 
Miejskim

Warsztaty plastyczne w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej

Turniej Tenisa Ziemnego 
Mężczyzn Łososina – Open 2013

Żywe rekiny na Rynku 
w Limanowej
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PROMOCJA MIASTA

„Dziwny jest ten świat”- zaśpiewała  za Czesławem 
Niemenem zwyciężczyni � nalistki IV Limanowskiego 
Talent Show, jaki odbył się 18 sierpnia br. podczas dru-
giego dnia Święta Miasta. W czerwcu Limanowski Dom 
Kultury przeprowadził eliminacje konkursowe. Spośród 
20 zgłoszonych, do ścisłego � nału konkursu weszło 10 
uczestników. Finaliści zaprezentowali się licznej publicz-
ności zgromadzonej podczas Dni Limanowej, walcząc 
o nagrody � nansowe ufundowane przez Burmistrza 
Miasta. A były nimi: 1.500 zł. za I miejsce, 1.000 zł. za 
drugie miejsce i 500 zł. za III miejsce. W � nale wystąpili: 
Angelika Talaska – śpiew, Tomasz Twaróg– gitara solo-
wa, 3/ Szkoła Tańca Akademia Lotu  – taniec, Krystian 
Kubowicz – śpiew, Albert Kędroń – taniec, Beata Ogiela 
– śpiew, Anna Ogiela – śpiew, Anna Kaim – śpiew, Mar-
tyna Pacułt – śpiew i Bernadeta Chlipała – śpiew. Osta-

tecznie jury zadecydowa-
ło o przyznaniu 3 nagród 
i 3 wyróżnień. Zwycięstwo 
wywalczyła 12-letnia Be-
ata Ogiela z Mszany Dolnej 
śpiewem. Utworem � nało-
wym był utwór „Dziwny 
jest ten świat” Czesława 
Niemena. Drugie miejsce 
zajął Krystian Kubowicz 
z Kasiny Wielkiej – śpiew, 
a trzecie Albert Kędroń 
ze Starej Wsi – taniec. Wy-
różnienia otrzymały: Anna 
Ogiela, Angelika Talaska 
i Bernadeta Chlipała.  

BURMISTRZ NAGRODZIŁ LIMANOWSKIE TALENTY

Urodziny miasta przebiegły radośnie, pogoda za-
chęcała do udziału w koncertach, imprezach
i świętowaniu, goście i mieszkańcy nie zawiedli. Dni 
Limanowej w tym roku rozpoczęły się już w piątek 
16 sierpnia. O 17.00 otwarta została w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej wystawa gra� ki rodaka Wiesława Ski-
bińskiego. Od 18.00 na scenie obok Limanowskiego 
Domu Kultury rozbrzmiewały rytmy muzyki młodzie-
żowej zespołów: JHBESTIN & DZIKI BAND, MŁODY ŻO-
OLV oraz DJ ŻUSTO%. W sobotę, 17 sierpnia w samo 
południe w limanowskim ratuszu odbyło się o� cjalne 
powitanie delegacji z miast partnerskich. Najliczniej-
szą grupę stanowiła 37-osobowa delegacja z partner-
skiego miasta Wathlingen (Niemcy) z Burmistrzem 
Wolfgangiem Grube na czele. Przybyli też goście z Tru-
skawca na Ukrainie i Dolnego Kubina na Słowacji.
Od godz. 15.00 impreza odbywała się przed 
Limanowskim Domem Kultury, a zapoczątkował ją 
program dla dzieci KRAINA DZIECIĘCEJ RADOŚCI, 
prezentacje limanowskich zespołów muzycznych 
i tanecznych DEFEID, AVIS i SYLWI ZELEK. O� cjal-
ne otwarcie Dni Limanowej uświetniło wręczenie 
odznaczeń miejskich „Przyjaciel Miasta Limanowa”
i „Za Zasługi dla miasta Limanowa” osobom zasłużo-
nym, jak też uhonorowanie sponsorów tegorocznego 
święta. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół WIL-
KI, który zgromadził liczną publiczność.  Jako suport 
przed koncertem głównym zaprezentował się zespół 
PAINDRIVE z Limanowej. Po koncertach impreza trwa-
ła dalej, zgromadziła głównie młodzież, gdyż do pół-
nocy trwała dyskoteka prowadzona przez DJ Gregora.
 W niedzielę, 19 sierpnia imprezę rozpoczął MAŁOPOL-
SKI PIKNIK EUROPEJSKI, w związku z tym dzieci brały 

udział w różnych animacjach i konkursach z atrakcyjny-
mi nagrodami. Ważnym akcentem w trzecim dniu świę-
towania był jubileusz 90-lecia orkiestry „ECHO PODHA-
LA”. Oprócz koncertu orkiestra odebrała gratulacje od 
władz miasta, gminy i powiatu. Burmistrz Miasta wrę-
czył orkiestrze nowy instrument – lirę dzwonkową 27-
tonową. Następnie widzów bawiła Kapela „ROY” jako 
suport gwiazdy trzeciego dnia święta miasta zespołu 
THE BEATLES, który dał świetny i żywiołowy koncert. Za-
bawę ostatniego dnia zakończył pokaz sztucznych ogni 
i dyskoteka prowadzona przez DJ Granda, która za-
kończyła się po północy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i go-
ściom za liczny udział w Dniach Limanowej!  Dziękuje-
my również wszystkim sponsorom i współorganizato-
rom, dzięki którym Dni Limanowej na długo zapadną 
w naszej pamięci.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom, któ-
rzy jak zwykle nie zawiedli. To dzięki nim impreza była 
atrakcyjna dla wszystkich pokoleń Limanowian. 
Sponsorzy Dni Limanowej`2013:
LIMDROG Maciej Szkarłat, Apteka CENTRUM Ha-
lina i Jakub Tokarz, EMITER Stanisław Bieda, Piotr 
Lis, GOLD DROP sp. z o.o., Przeds. Wod-Kan-Mel 
Roman Sułkowski, WOLIMEX Eugeniusz Wo-
jak, Bank Spółdzielczy, Bank Credit Agricole, 
UCHACZ Marek i Rafał Uchacz, Hurtownia Łożysk MIKA 
Zygmunt Wolak, DDD Zbigniew Kondys, PARTNER Ma-
ria Król, Józef Stach, Zakład Produkcji Opakowań s.c. 
Mieczysław Zelek, Andrzej Szmal, Cech Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska, TELBESKID, BT LIMATUR Andrzej Pilawski, Studio 
Urody LILY  Mateusz Mamak, Dagmara Ociepka.

UDANE DNI LIMANOWEJ
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