
Urz¹d Miasta Limanowa zaprasza do udzia³u w konkursie fotograficznym 
“Limanowa 2012 - OKIEM OBIEKTYWU". £¹czna suma nagród do zdobycia w konkursie to 10 000 z³!  

Regulamin konkursu fotograficznego do pobrania na stronie wwww.miasto.limanowa.pl

Limanowa jako 8 miasto w Polsce!Limanowa jako 8 miasto w Polsce!

  

  

 

 

Limanowa rywalizowa³a o tytu³ najpiêkniej oœwietlonego miasta w Polsce w plebiscycie "Œwieæ siê" - 
ogólnopolskiego konkursu na najpiêkniejsze iluminacje œwi¹teczne organizowanego przez Grupê ENERGA.
Piêknych iluminacji œwi¹tecznych w Polsce minionego roku z pewnoœci¹ nie brakowa³o, ale nie da siê ukryæ, 
¿e wœród nich by³y takie, które podoba³y siê mniej lub bardziej. Internauci udowodnili w I etapie konkursu, 
¿e najbardziej podoba³o im siê oœwietlenie œwi¹teczne w Limanowej i to dziêki ich g³osom nasze miasto 
otrzyma³o DZIK¥ KARTÊ i do³¹czy³o do 16 miast fina³owych. Lista 16 najefektowniej oœwietlonych miast 
stworzy³y: Szczecin, Gdynia, Rzeszów, Bielsko-Bia³a, Wroc³aw, Toruñ, Ostro³êka, Nowy S¹cz, Skar¿ysko-

Kamienna, Miêdzyrzecz, Nysa, Bartoszyce, £ódŸ, Lublin, Poznañ £om¿a oraz Limanowa. Ka¿de miasto-finalista dosta³o równe szanse na 
zdobycie tytu³u najpiêkniej oœwietlonego miasta w Polsce.
Zwyciê¿y³o miasto, które - zdaniem internautów - cieszy³o siê w okresie œwi¹tecznym najokazalszym oœwietleniem. Po raz drugi okaza³ siê 
nim Szczecin gromadz¹c 24,15 % g³osów. Na drugim miejscu znalaz³o siê Skar¿ysko-Kamienna, które zebra³o 23.89% wszystkich g³osów.

 1. Szczecin 24.15% 
2. Skar¿ysko-Kamienna 23.89%
3. £ódŸ 7.84% 
4. Bielsko Bia³a 7.13% 
5. Gdynia 6.29% 
6. Rzeszów 4.40%
7. £om¿a 3.51% 

9. Toruñ 2.59% 
Ide¹ konkursu - poza promocj¹ jego organizatora, co 

oczywiste - jest rozpropagowanie walorów turystycznych miast i ich 
zimowych iluminacji, przygotowanych z okazji Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia i Nowego Roku. Ka¿dy tego typu konkurs to du¿y 
zastrzyk medialny dla miejscowoœci. Pierwszego miejsca zdobyæ siê 
nie uda³o, ale awansowaliœmy do œcis³ego fina³u. Mimo 8 miejsca 
i tak przegoniliœmy w rankingu takie miasta jak Nowy S¹cz, Lublin 
czy Poznañ.

Limanowa znalaz³a siê na 8 miejscu z wynikiem 2,6 procent g³osów:

8. Limanowa 2.60% 

10. Nowy S¹cz 2.22%
11. Lublin 2.16% 
12. Ostro³êka 1.82% 
13. Nysa 1.58% 
14. Wroc³aw 1.23% 
15. Miêdzyrzecz 1.08%
16. Bartoszyce 0.91% 
17. Poznañ 0,85%

Dziêkujemy za g³osy oddane na Limanow¹!!!Dziêkujemy za g³osy oddane na Limanow¹!!!

DRUKARNIA MM - www.mm.limanowa.pl
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Od 20 lutego do 1 marca 2012 r. odbêd¹ siê spotkania 
Burmistrza z Mieszkañcami. Cykl spotkañ bêdzie dotyczy³ 
miêdzy innymi planów bud¿etowych na rok 2012, sytuacji 
finansowej miasta i planów inwestycyjnych.
Pierwsze spotkanie odbêdzie siê o godz. 17.00 w Zespole 
Szkó³ Samorz¹dowych nr 3, na które zapraszamy 
mieszkañców Osiedla Nr 3. Obok harmonogram kolejnych 
spotkañ.

20.02.2012 r. Osiedle Nr 3 ZSS nr 3 godz. 17.00
21.02.2012 r. Osiedle Nr 1 ZSS nr 1 godz. 17.00
01.03.2012 r. Osiedle Nr 5 OSP £ososina godz. 17.30
23.02.2012 r. Osiedle Nr 4 ZSS nr 2 godz. 17.00
24.02.2012 r. Osiedle Nr 8 I LO godz. 17.00
27.02.2012 r. Osiedle Nr 2 LDK godz. 17.00
28.02.2012 r. Osiedle Nr 7 ZSS nr 1 godz. 17.00
29.02.2012 r. Osiedle Nr 6 OSP Limanowa godz. 17.00

Spotkania Burmistrza z Mieszkañcami Spotkania Burmistrza z Mieszkañcami 

Jednog³oœnie, to znaczy 15 radnych g³osowa³o za przyjêciem bud¿etu miasta na 2012 rok podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
Limanowa w 2011 roku.
Bud¿et zak³ada dochody na wysokoœci 50.929.844,70 z³, wydatki 49.438.014,19 z³. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami 
stanowi planowan¹ nadwy¿kê bud¿etu w kwocie 1.491.830,51 z³, która zostanie przeznaczona na sp³atê wczeœniej 
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.

Tabela porównuj¹ca niektóre pozycje bud¿etowe w latach 2010-2012

Taki kszta³t bud¿etu na 2012 rok jest mo¿liwy dziêki  oszczêdnoœciom poczynionym w roku 2011, m.in. ograniczeniem 
zatrudnienia w Urzêdzie Miasta Limanowa o 20 %.

Bud¿et Miasta na 2012 rok przyjêto jednog³oœnieBud¿et Miasta na 2012 rok przyjêto jednog³oœnieBud¿et Miasta na 2012 rok przyjêto jednog³oœnie
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W Muzeum Regionalnym Ziemi  
Limanowskiej od dawna nie dzia³o siê 
najlepiej, œwiadczy o tym widok 
dawnego dworu rodziny Marsów bêd¹cy 
siedzib¹ Muzeum, który od lat nie 
restaurowany niszczeje na naszych 
oczach. Dach przecieka w wielu 
miejscach, zamakaj¹ i murszej¹ tynki. 
Stropy,  wiêŸba dachowa i  inne 
drewniane elementy dachu w wielu 
miejscach butwiej¹. W zawilgoconych 
p i w n i ca c h  c z u æ  g r zy b e m  i  Ÿ l e  
odprowadzanymi œciekami. Wiele do 
¿yczenia przedstawia jakoœæ dotych-
czasowych remontów i adaptacji, które 
bardzo ró¿ni¹ siê od przyjêtych 
standardów tym bardziej, ¿e mamy do 
czynienia z obiektem zabytkowym. 
Z zarz¹dzaniem te¿ nie by³o dobrze. Na 
przyk³ad w trakcie rutynowej inwenta-
ryzacji w 2007 roku w muzeum, 
stwierdzono brak 68 sztuk eksponatów 
muzealnych, w tym wiele obrazów 
Maksymiliana Bro¿ka. Fatalnego obrazu 
dope³nia³y: zdzicza³a roœlinnoœæ, ba³agan 
wokó³ dworu oraz wiecznie wygaszone 
okna - bo po po³udniu nic siê tam nie 
dzia³o. 
Aby przywróciæ nale¿yty blask piêknemu 
i doskonale po³o¿onemu w Parku 
Miejskim obiektowi, który powinien 
Limanow¹ zdobiæ, a nie szpeciæ, nale¿a³o 
wiele tam zmieniæ i wydaæ sporo 
pieniêdzy, których zawsze brakuje. 
Dlatego w 2011 wykonano tylko prace 
porz¹dkuj¹ce otoczenie dworu i w³¹-
czenie go do reszty parku. Prace te bêd¹ 
nadal kontynuowane w bie¿¹cym roku. 
Niezbêdne prace zabezpieczaj¹ce przed 

Sprawa Muzeum Regionalnego Ziemi LimanowskiejSprawa Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
dalsz¹ degradacj¹ substancji budynku 
przewidziano na rok 2012. Na wiêksze 
remonty i zakup wyposa¿enia sk³adane 
s¹ wnioski o œrodki zewnêtrzne. Na 
wyposa¿enie zgodne z wymogami 
i przepisami dotycz¹cymi sposobu 
przechowywania archiwaliów i muze-
aliów, odpowiednie meble i choæby 
skromny zakres remontu i adaptacji 
potrzeba kilkaset tysiêcy z³otych.
Miasto ma wiele pilnych potrzeb, 
dlatego ca³oœciow¹ naprawê sytuacji 
muzeum roz³o¿ono na najbli¿sze lata. 
Ten zrównowa¿ony harmonogram 
naprawczy zosta³ we wrzeœniu 2011 roku 
zburzony pismem Archiwum Pañstwo-
wego w Krakowie, w którym zawia-
damiaj¹ burmistrza, ¿e od 2004 roku, 
cytujê: „Muzeum nie realizuje usta-
wowych obowi¹zków w zakresie 
postêpowania z dokumentacj¹ w tym 
równie¿ z materia³ami archiwalnymi 
wchodz¹cymi do pañstwowego zasobu 
archiwalnego i nie wykonuje zaleceñ 
pokontrolnych Archiwum Pañstwowego 
dot. tych materia³ów”. Ponadto podczas 
kontroli w 2010 roku nie udostêpniono 
kontroluj¹cym najstarszych dokumen-
tów przechowywanych w muzeum. 
Wiadomoœæ by³a bardzo niepokoj¹ca, 
dlatego te¿ Burmistrz Miasta niezw³ocz-
nie powo³a³ komisjê inwentaryzacyjn¹, 
maj¹c¹ na celu ustalenie stanu faktycz-
nego. Komisja nie mog³a czekaæ na 
dyrektora, który od kilku tygodni 
przebywa³ na zwolnieniu lekarskim 
i podjê³a prace pod jego nieobecnoœæ. 
Poniewa¿ osoba zastêpuj¹ca Dyrektora 
nie potrafi³a przedstawiæ komisji 

dokumentów i pieczêci, 
Dyrektor  Jan Wielek 
zosta³ pisemnie wezwany 
do wskazania miejsca, 
w którym mog¹ s iê 
znajdowaæ. Oœwiadczy³, 
¿e dokumenty znajduj¹ 
siê w szafie-sejfie i klucze 
od niej przekaza³ zastêp-
czyni, która w asyœcie 
mê¿a i ksiêgowej otwo-
rzy l i  muzealny  se j f.  
Niestety nie znaleŸli tam 
poszukiwanych doku-
mentów i na t¹ okolicz-

noœæ w dniu 16.12.2011 r. sporz¹dzili 
notatkê s³u¿bow¹. Mimo póŸniejszych 
wielokrotnych poszukiwañ nie znale-
ziono ich w ¿adnym innym miejscu 
Muzeum. Wobec powy¿szego Burmistrz 
Miasta z³o¿y³ do Prokuratury Rejonowej 
w Limanowej zawiadomienie o mo¿li-
woœci  pope³nienia przestêpstwa 
w zwi¹zku z zaginiêciem bezcennych dla 
miasta dokumentów i pieczêci. Brakuje 
m.in.: Aktu lokacyjnego miasta Lima-
nowa wydanego przez króla Zygmunta 
Augusta w 1565 roku, Przywileju dla 
miasta Limanowa na urz¹dzanie 12 
jarmarków rocznie, wydanych przez 
cesarza austriackiego w 1792 roku, 
dokumentu z przywilejami dla miasta od 
króla Zygmunta III Wazy, a tak¿e pieczêci 
miasta Limanowa z 1573 i 1575 roku.
Sprawê przejê³a Prokuratura Rejonowa 
w Nowym S¹czu, a w miêdzyczasie 
Dyrektor Jan Wielek poprosi³ o rozwi¹-
zanie umowy o pracê. Poinformowa³, ¿e 
przechodzi na rentê. Jego odejœcie 
niczego nie zmienia, nadal ponosi 
odpowiedzialnoœæ za powierzone 
dokumenty nad którymi jako wieloletni 
kustosz muzeum sprawowa³ pieczê. 
Nie wiemy kiedy zaginê³y dokumenty 
i pieczêcie. Pan Sylwester Rêkas kierow-
nik Oddzia³u Archiwum Pañstwowego 
w Nowym S¹czu, ostatni raz widzia³ je 
w 2008 roku. Tego typu archiwalia nie 
mog¹ byæ przedmiotem legalnego 
handlu, ale istnieje czarny rynek na 
którym osi¹gaj¹ bardzo wysokie id¹ce 
w dziesi¹tki, a nawet setki tysiêcy euro 
ceny. Miejmy nadziejê ¿e nie jest za 
póŸno, ¿e jeszcze nie zosta³y wywiezione 
za granicê. Mo¿e skutecznie zadzia³a 
Policja, ¿e mo¿e ktoœ zrozumie, kiedy 
dotrze do niego informacja, ¿e posia-
danie ich jest karalne. Burmistrz Miasta 
nosi siê z zamiarem wyznaczenia 
wysokiej nagrody pieniê¿nej za pomoc 
w odzyskaniu zaginionych dokumentów. 
Zrobimy wszystko co mo¿liwe, aby na 
nasze pokolenie nie spad³a hañba utraty 
bezcennych dokumentów i pieczêci, 
które w okresie prawie 450 lat historii 
naszego miasta przetrwa³y najazdy, 
rabacje, zabory, wojny, okupacje, 
epidemie i po¿ary.

 J.M.
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1 lutego br. minê³o pierwszych piêæ 
m i e s i ê c y  o d k ¹ d  n a s z a  f i r m a  
funkcjonuje ju¿ w nowej formie 
prawnej  -  jako  spó³ka  prawa 
handlowego.
Czas ten, oprócz codziennej pracy 
zwi¹zanej z bie¿¹cym funkcjono-
waniem zak³adu wype³nia³y inten-
sywne dzia³ania dostosowawcze do 
nowych zasad dzia³ania firmy jako 
spó³ki z o.o.
Dzia³ania te przebiega³y dwutorowo: 
z jednej strony polega³y na wprowa-
dzeniu odpowiednich zmian formalno-
prawnych zwi¹zanych z likwidacj¹ 
zak³adu bud¿etowego i jego jedno-
czesnym przekszta³ceniu w spó³kê 
kapita³ow¹, a z drugiej strony na 
poddaniu dok³adnej analizie obecnej 
sytuacji organizacyjnej w zak³adzie 
poprzez wykonanie swojego rodzaju 
wewnêtrznego audytu wszystkich 
komórek organizacyjnych firmy pod 
k¹tem ich optymalnego dostosowania 
do nowej sytuacji formalnej i ekono-
micznej. Zagadnienia formalno-
prawne zwi¹zane z przekszta³ceniem 
mamy ju¿ praktycznie za sob¹, 
natomiast analizy i zmiany organiza-
cyjne to proces ci¹g³y - wprowadzane 
s¹ i bêd¹ przez Zarz¹d spó³ki stosownie 
do aktualnej sytuacji 
ekonomicznej.
Jak s¹dzê, g³ówne i mo¿li-
we do zreal izowania 
w tym czasie dzia³ania 
z zakresu optymalizacji 
dzia³ania firmy uda³o siê 
ju¿ wprowadziæ w ¿ycie. 
Mam nadziejê, ¿e doce-
lowe zmiany organiza-
cyjne uda siê wypracowaæ 
i wdro¿yæ do koñca tego 
roku, a wiêc do koñca 
pierwszego okresu rozli-
czeniowego Spó³ki. Po tym 
okresie Rada Nadzorcza 

5 miesiêcy 5 miesiêcy 
po przekszta³ceniupo przekszta³ceniu

i  Walne Zgromadzenie dokona 
kompleksowej oceny funkcjonowania 
Spó³ki oraz pracy Zarz¹du.
Ostatnie zmiany w firmie zbieg³y siê 
z okr¹g³¹ rocznic¹ istnienia zak³adu - 
w 2011 roku minê³o dok³adnie 60 lat 
od czasu powo³ania jej do ¿ycia przez 
ówczesne w³adze samorz¹dowe.
Do czasu przekszta³cenia terenem 
dzia³ania firmy jako zak³adu bud¿eto-
wego by³ g³ównie obszar miasta 
Limanowa, a odbiorcami œwiadczo-
nych us³ug - jego mieszkañcy oraz 
w³adze samorz¹dowe. Obecnie, jako 
spó³ka mo¿emy ju¿ zaoferowaæ swój 
szeroki zakres us³ug tak¿e zlecenio-
dawcom zewnêtrznym i dzia³ania 
w tym kierunku, oprócz zadowolenia 
naszych klientów, s¹ obecnie dla nas 
spraw¹ kluczow¹. 
W tej chwili koñczymy analizy finan-
sowe funkcjonowania Spó³ki na koniec 
grudnia 2011 r. tzn. za cztery pierwsze 
miesi¹ce dzia³ania w nowej formie 
organizacyjnej.
Z nieukrywan¹ satysfakcj¹ stwier-
dzamy, ¿e ten trudny okres zakoñczy-
liœmy dodatnim wynikiem finanso-
wym.
Mówi¹c o trudnoœciach mam na myœli 
g³ównie na³o¿enie siê intensywnych 

prac zwi¹zanych z przekszta³ceniem 
zak³adu i jednoczesnej koniecznoœci 
przeprowadzenia pilnych zmian 
organizacyjnych, a tak¿e podjêcie na 
mo¿liwie szerok¹ skalê dzia³añ 
marketingowych na rynku zewnêtrz-
nym w celu maksymalnego wykorzys-
tania mo¿liwoœci uzyskiwania dodat-
kowych przychodów po przekszta³-
ceniu w spó³kê.
¯ycia nie u³atwia³ nam te¿ fakt, ¿e okres 
wprowadzania reform w zak³adzie 
przypad³ na sezon jesienno-zimowy. 
W sezonie tym, jak to ma miejsce co 
roku, zamiera rynek robót budow-
lanych i drogowych. Dodatkowo, jako 
firmie œwiadcz¹cej us³ugi w zakresie 
zimowego utrzymania dróg, nie 
sprzyja³a nadzwyczaj ³agodna zima 
w miesi¹cu listopadzie i grudniu 
ubieg³ego roku.
Powy¿sze problemy uda³o siê jednak 
zbilansowaæ robotami, które pozys-
kaliœmy na rynku zewnêtrznym. 
W okresie jesiennym zrealizowaliœmy 
wiele robót zarówno jako podwyko-
nawca jak i g³ówny wykonawca na 
rzecz ró¿nych firm, instytucji, a tak¿e 
zleceniodawców indywidualnych.
Tak wiêc miniony rok ¿egnamy 
w dobrych nastrojach i pe³ni opty-

mizmu w powodzenie 
w roku 2012. Jedno-
c z e œ n i e  d z i ê k u j e m y  
wszystkim osobom zaan-
ga¿owanym w proces 
przekszta³cenia naszego 
zak³adu za wszelkiego 
rodzaju pomoc i wsparcie, 
a wszystkim naszym klien-
tom, korzystaj¹c z okazji, 
¿yczymy wszystkiego naj-
lepszego w Nowym Roku.

Henryk Kapera
Prezes Zarz¹du
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Urz¹d Miasta Limanowa przygotowuje siê do 
z³o¿enia wniosku na zagospodarowanie 
Miejskiej Góry na Centrum Wypoczynku 
i Sportów Ekstremalnych. Maksymalne 
dofinansowanie, jakie mo¿na uzyskaæ to 75%. 
Szacunkowy koszt budowy to 4,2 mln z³. 

Koncepcja zak³ada przystosowanie terenu do 
uprawiania sportu:
÷ kolarstwa górskie go(MTB): Downhill, 

Freeride, Enduro, Trial, 
ew. Crosscountry (XC) 

÷ parku linowego
÷ skitour 
÷ jazdy konnej
÷ paralotniarstwa
÷ biegów ekstremalnych 
÷ turystyki pieszej/nordic walking 

Infrastruktura towarzysz¹ca sk³ada³aby siê z:
÷ kolejki wie-lie o d³ugoœci maksymalnie 

1200 m
÷ infrastruktury do zawodów, imprez 

sportowych i kulturalnych 
÷ miejsca biwakowego
÷ miejsca na imprezy
÷ gastronomii
÷ miejsc odpoczynku 
÷ parkingów
÷ sanitariatów
÷ innych us³ug (sklepy, wypo¿yczalnia sprzêtu 

wraz z warsztatem, punkt 
informacyjny) 

Koncepcja zak³ada podzielenie ca³ego 
obszaru na trzy strefy:
÷ Strefa pierwszych przygód/ciekawoœci 
     (familijna): 

® Kolejka 
® Bike park 
® Park linowy 
® Szlaki (ski-tour, turystyka 
     piesza) 
® jazda konna 

÷ Strefa strachu/na krawêdzi 
     (ekstremalna): 

® Punkt startowy 
     paralotniarzy 
® Rowery: trasy downhill, 

freeride 
® Bike park 
® Park linowy 

÷ Strefa nadziei/dobrej intencji
     (pielgrzymkowa) 

® Droga krzy¿owa 
® Teren wokó³ krzy¿a 
® Szlak papieski 

Zagospodarowanie Miejskiej Góry Zagospodarowanie Miejskiej Góry 
na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnychna Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych

Zdjêcie pochodzi z serwisu 
www.mjm-service.pl
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Procedura przetargowa na remont ulic: 
Kopernika, Targowêj, Moniuszki, 
Berlinga oraz przebudowy na rondo 
skrzy¿owania ul. Matki Boskiej 
Bolesnej z ulicami Targow¹ i Moniuszki, 
zosta³a ju¿ uruchomiona. Umowy 
z wykonawcami musz¹ zostaæ podpisane do 31 marca, inwestycja powinna byæ zakoñczona do 15 listopada, a rozliczona - do 
koñca roku. W bud¿ecie miasta na ten cel zaplanowano kwotê 6 mln z³otych. Ponadto planujemy równie¿ przebudowê 
mostu na potoku Mordarka w ci¹gu ulicy Targowej - na realizacjê tego zadania staramy siê o œrodki zewnêtrzne w wysokoœci 
1,9 mln z³otych.

ul. Kopernikaul. Kopernika

Miasto przystêpuje 
do budowy "schetynówki"
Miasto przystêpuje 
do budowy "schetynówki"
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15 stycznia 2012 r. w Limanowskim Domu Kultury 
odby³ siê Koncert Noworoczny, na który 
mieszkañców miasta zaprosili Burmistrz Miasta 
W³adys³aw Bieda i Przewodnicz¹ca Rady Miasta 
Limanowa Irena Grosicka.
Koncert rozpocz¹³ siê od wystêpu Kwintetu "Sonore" 
ze Szko³y Muzycznej w Tymbarku w sk³adzie: Anna 
Danel - skrzypce, Anna Toporkiewicz - skrzypce, 
Aleksandra Chowaniec - skrzypce, Maria Róg - 
wiolonczela, El¿bieta M¹kowska - fortepian. 
Poprzedzi³ on przemówienie Burmistrza Miasta 
Limanowa W³adys³awa Biedy. 
W drugiej czêœci spotkania na scenê zaproszono 
gwiazdê wieczoru, tj. s³ynny kwartet tenorowy 
"Tenors Bel'canto" z Lwowa. Znany ze swoich 
wystêpów w ca³ej Europie zespó³ sk³ada siê 
z profesjonalnych muzyków, laureatów licznych 
miêdzynarodowych konkursów i festiwali. Zespó³, 
pochodzi z Lwowa, w ostatnich latach zd¹¿y³ ju¿ 
odwiedziæ Francjê, Holandiê, Hiszpaniê. S³ynni 
tenorzy, to m.in. Wasyl Ponajda - solista Filharmonii 
Lwowskiej, Wasyl Sadowski - solista Lwowskiego 
Teatru Narodowego Opery i Baletu, Taras G³owa - 
solista Narodowej Akademii Muzycznej im. M. £ysen-
ki we Lwowie, oraz Roman Antoniuk - solista 
Pañstwowej Kapeli Mêskiej im. L. Rewuckiego 
w Kijowie. Ka¿dy z tenorów obdarzony jest 
nieprzeciêtn¹ barw¹ i piêknem g³osu. Ich barwny, 
emocjonalny g³os oraz zdolnoœci aktorskie poruszaj¹ 
i zachwycaj¹ s³uchaczy. 
Po wystêpie lwowskiego kwartetu, który zachwyci³ 
zgromadzon¹ publicznoœæ, wrêczono miejskie 
odznaczenia "Za Zas³ugi dla Miasta Limanowa" 
i "Przyjaciel Miasta Limanowa". Przewodnicz¹ca 
Rady Miasta Irena Grosicka zaprosi³a na scenê 
wyró¿nione osoby i wspólnie z Burmistrzem Miasta 
W³adys³awem Bied¹ wrêczyli odznaczenia:
"Za Zas³ugi dla Miasta Limanowa" dla Juliana Dutki, 
Kazimierza Romaniuka i Stanis³awa Ociepki
"Przyjaciel Miasta Limanowa" dla Stanis³awy Czai, 
Jerzego Bogacza, Józefa Abrama 
Koncert zakoñczono mi³ym akcentem wspólnego 
kolêdowania z orkiestr¹ "Echo Podhala".

Burmistrz Miasta W³adys³aw Bieda podziêkowa³ 
uczestnikom koncertu i wystêpuj¹cym zespo³om 
oraz zaprosi³ mieszkañców na kolejne imprezy 
organizowane przez miasto - najbli¿szy koncert 
z okazji Dnia Kobiet w dniu 11 marca 2012 r. 
Zapraszamy.

Lwowski kwartet zachwyci³ limanowsk¹ publicznoœæ!Lwowski kwartet zachwyci³ limanowsk¹ publicznoœæ!

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA zaprasza na BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA zaprasza na 

koncert z okazji DNIA KOBIETkoncert z okazji DNIA KOBIET
w programie:w programie:

REWIA MUSICALOWA 
“Naprawdê jaka jesteœ…"
REWIA MUSICALOWA 

“Naprawdê jaka jesteœ…"

w wykonaniu artystów  z Chorzowskiego Teatru Rozrywki w wykonaniu artystów  z Chorzowskiego Teatru Rozrywki 
oraz tancerzy Krakowskiego Studia Tañca “Styl"oraz tancerzy Krakowskiego Studia Tañca “Styl"

11 marca 2012 r. (niedziela) godz.17.0011 marca 2012 r. (niedziela) godz.17.00
Limanowski Dom KulturyLimanowski Dom Kultury

~ Wstêp wolny!~~ Wstêp wolny!~
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NOWE GODZINY PRACY BIBLIOTEKINOWE GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka 

Publiczna w Limanowej 

od nowego roku zmienia 

godziny i dni pracy. 

Biblioteczne dzia³y 

udostêpnione bêd¹ 

równie¿ w sobotê. 

Medal za zas³ugi Medal za zas³ugi 
dla Ligi Obrony Krajudla Ligi Obrony Kraju
Podczas ostatniej sesji (31 sty-
cznia 2012 r.) Prezes Zarz¹du 
Powiatowego LOK - mjr pil. WP 
Leszek Lach wrêczy³ Bur-
mistrzowi Miasta Limanowa 
W³adys³awowi Biedzie Medal 
za Zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju. 
Medal ten jest symbolicznym 
podziêkowaniem za d³ugo-
letni¹ wspó³pracê i pomoc ze 
strony Urzêdu Miasta Lima-
nowa dla Ligi Obrony Kraju.
W Limanowej funkcjonuje 
powiatowy za-
rz¹d Ligi Obrony 
Kraju. Siedziba 

limanowskiego LOK-u 
wraz ze strzelnic¹ pneu-
matyczn¹ znajduje siê 
w budynku Zespo³u Szkó³ 
Samorz¹dowych nr 1 
w Limawowej. 
Organizowane s¹ tam 
zajêcia ze strzelectwa 
sportowego, w których 
tygodniowo bierze udzia³ 

oko³o 170 uczniów szkó³ pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Prowadzona jest liga 
strzelecka szkó³ podstawowych, 
gimnazjalnych - wspierana przez Urz¹d 
Miasta Limanowa. LOK posiada 
obecnie 16 instruktorów z upraw-
nieniami do prowadzenia szkolenia ze 
strzelectwa sportowego, a 6 osób 
dopuszczonych jest do prowadzenia 
zajêæ z broni kulowej. W limanowskim 
LOKU jest tak¿e 2 sêdziów strzelectwa 
sportowego. 
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W sobotê 28 stycznia 2012 roku w hali 
sportowej przy Zespole Szkó³ Samo-
rz¹dowych nr 3 w Limanowej odby³ siê 
organizowany przez Urz¹d Miasta 
Limanowa XVII Miêdzynarodowy 
Halowy Turniej Pi³ki No¿nej rocznika 
1997 i m³odszych o Puchar Burmistrza 
Miasta Limanowa. W turnieju wziê³y 
udzia³ podobnie jak rok temu cztery 
dru¿yny: reprezentacja miasta part-
nerskiego Dolnego Kubina ze S³owacji, 
MKS Limanovia, KUKS Laskovia oraz KS 
Tymbark.
Celem imprezy by³o popularyzacja pi³ki 
no¿nej halowej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y.

Wzorem ubieg³ych lat Burmistrz 
Miasta Limanowa wspar³ rozwój 
sportu w Limanowej rozdysponowuj¹c 
dotacjê dla klubów sportowych na rok 
2012. W puli by³o 110 000 z³, podobnie 
jak w roku poprzednim. Choæ 
najwiêcej, bo 60 000 z³ trafi³o do 
klubów pi³karskich, to miasto stawia na 
ró¿norodnoœæ dyscyplin sportowych. 

Dotacje dla klubów sportowychDotacje dla klubów sportowych

XVII Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy XVII Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy 
o Puchar Burmistrza Miasta Limanowao Puchar Burmistrza Miasta Limanowa

Nie zapomniano o koszykówce, 
siatkówce czy tenisie sto³owym.

Najwiêcej, bo 50 000 z³, otrzyma³ 
Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA. 
Ca³kiem spora dotacja wp³ynê³a te¿ dla 
naszych koszykarzy z Miêdzyszkolnego 
Klubu Sportowego w Limanowej - 
35 000 z³. Uczniowski Klub Sportowy 

P£OMIEÑ, dzia³aj¹cy przy Zespole 
Szkó³ Samorz¹dowych nr 4 w Lima-
nowej otrzyma³ dotacjê dla dwóch 
sekcji: tenisa sto³owego i siatkówki, 
odpowiednio po 10 000 z³ i 5 000 z³. Dla 
pi³karzy z Ludowego Klubu Sporto-
wego P£OMIEÑ przeznaczono kwotê 
10 000 z³.

Na turniej przyby³a liczna grupa 
z miasta partnerskiego Dolnego 
Kubina: oprócz dwóch dru¿yn zasz-
czycili nas sw¹ obecnoœci¹ Vladimir 
Adamec - Sekretarz Miasta Dolny 
Kubin, Stefan Belvoncik - Dyrektor 
Wydzia³u Sportu Urzêdu Miasta Dolny 
Kubin oraz weterani wspó³pracy miast: 
Ivan Sagal i Jaros³aw Michailk.
Sêdziowali Janusz Wrona i Pawe³ 
Jasiñski, natomiast nad prawid³o-
woœci¹ przebiegu turnieju czuwa³ 
Feliks Piwowar.
Turniej rozpocz¹³ mecz towarzyski 
m³odzików MKS Limanovia VS. Dolny 
Kubin, w którym dru¿yna z Dolnego 

Kubina okaza³a siê lepsza.
W tym roku zwyciêzc¹ ca³ej imprezy by³ 
zespó³ prowadzony przez Grzegorza 
Ka³u¿nego KS Tymbark.
Gratulacje dla zespo³ów bior¹cych 
udzia³ w turnieju oraz wielkie brawa 
dla wszystkich m³odych walecznych 
zawodników, którzy przybyli na t¹ 
imprezê i dzielnie walczyli o jak 
najwy¿sze laury. Kolejna edycja 
turnieju trampkarzy bêdzie mia³a 
miejsce w Dolnym Kubinie, odbêdzie 
siê on 23 maja 2012 r. dla trampkarzy 
ur. w 1999 r. i m³odszych oraz dla 
rocznika 1997 i m³odszych.






