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NASZ RODAK – BISKUPEM ORDYNARIUSZEM
DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Nasz Rodak - Biskup pomocniczy
diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż
został nowym biskupem diecezjalnym w Tarnowie. To historyczne
wydarzenie, w dziejach diecezji,
która ma 225 lat. Nigdy wcześniej
biskup ordynariusz nie wywodził
się z duchowieństwa tarnowskiego. Decyzję Ojca świętego ogłosiła
Nuncjatura Apostolska w Polsce.
W sobotę, 12 maja, uroczyście odczytał ją bp Wiesław Lechowicz
administrator diecezji tarnowskiej, podczas odpustu w Szczepanowie – miejscu narodzenia św.
Stanisława – patrona Polski i diecezji tarnowskiej. Uroczystość ingresu odbyła się 15 czerwca 2012 r.
w bazylice katedralnej w Tarnowie. W uroczystościach tych brali
udział rodacy Księdza Biskupa. Nie
zabrakło władz samorządowych
powiatu, gminy i miasta Limanowa
z Burmistrzem Władysławem Biedą
i Przewodniczącą Rady Irena Grosicką. Miłym akcentem jak się okazało był udział w uroczystości Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Limanowianie”.
24 czerwca 2012 r. witaliśmy Księdza Biskupa Rodaka Andrzeja Jeża
na Mszy Świętej prymicyjnej w Limanowej. Jak na powagę przystało
Ksiądz Biskup przywieziony został
białą dorożką zaprzężoną w konie
prowadzone przez banderię czterech amazonek na limanowski rynek, gdzie witały Księdza Biskupa
władze miasta Limanowa, gminy Limanowa i Powiatu Limanowskiego
oraz mieszkańcy w towarzystwie
Zespołów Regionalnych ”Limanowianie” i „Spod Kicek”. Po spotkaniu
Ksiądz Biskup odprawił Mszę św.
prymicyjną w swojej rodzimej parafii. Ksiądz Biskup po uroczystości
powiedział: „Wiem jedno- z tej ziemi wyrosłem. Tą ziemią będę promieniował wszędzie, gdziekolwiek
się pojawię głosząc słowo Boże
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i budując relacje kościelne w naszej
diecezji, ale także poza tą diecezją”
Ksiądz Biskup dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego
w Tarnowie. Święcenia kapłańskie
otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował
jako wikariusz w parafii Krościenko
n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993
został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki
na Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu
licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany
ojcem duchownym w Wyższym
Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady
z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie
na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, które uwieńczył w
roku 2001 obroną pracy doktorskiej
z teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego
o teorię komunikacji interpersonalnej.

Po zwolnieniu z obowiązków
w
Seminarium
Duchownym,
z dniem 21 sierpnia 2004 r. został
mianowany proboszczem parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu
Tarnów-Zachód oraz był członkiem
Rady ds. Formacji Duchowieństwa
Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca
2007 r. Biskup Tarnowski powierzył
mu urząd proboszcza parafii pw.
św. Małgorzaty w Nowym Sączu,
a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem
gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.
W roku 2008 został powołany do
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem
pomocniczym diecezji tarnowskiej,
przydzielając mu stolicę tytularną
w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę
biskupią – z rąk biskupa Wiktora
Skworca – przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej
pasterskiej posługi wybrał słowa:
„Ad laudem Trinitatis et Deiparae”
(Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dzie-

siątym biskupem pomocniczym
w historii diecezji tarnowskiej.
Jako biskup pomocniczy diecezji
tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast
w ramach Konferencji Episkopatu
Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej.
Bp Andrzej Jeż był wykładowcą,
ojcem duchownym w tarnowskim
seminarium, wikariuszem i proboszczem. Bliska jest mu sprawa
powołań. Biskup cieszy szacunkiem
wiernych i księży, jest wybitnym
kaznodzieją. Jest też znany jako
dobry organizator i człowiek, który
potrafi słuchać innych.
Nowy biskup tarnowski specjalizuje się w teologii dogmatycznej.
Jego zainteresowania naukowe to:
homiletyka, dogmatyka, historia
Kościoła, historia sztuki sakralnej.
Interesuje się także literaturą i poezją, architekturą ogrodów i turystyką górską. Zna języki francuski
i włoski. Jego hasło biskupie to
słowa „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” - Na chwałę Trójcy Świętej
i Bogarodzicy. Bp Jeż jest czcicielem
Matki Bożej, bo pochodzi z parafii
w Limanowej, gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.
( źródło: Portal Diecezji Tarnowskiej)
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MIASTO STRAŻAKOM

Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Został on zakupiony przez dwa samorządy miasto
i gminę Limanowa.
Nowy nabytek to średni samochód
ratowniczo-gaśniczy GBA 2,6/26
Mercedes Benz 1429 AF V8 z napędem terenowym 4x4 Rosenbauer,
wzbogacony o dodatkowe wy-

posażenie: wyposażenie osobiste
strażaków, ubrania bojowe i specjalistyczne. Ze względu na napęd
terenowy 4x4, samochód pozwoli
dotrzeć ratownikom nawet do trudno dostępnych miejsc podczas akcji
ratowniczych.
Koszt zakupu samochodu to kwota
179 tys. zł. Miasto Limanowa przeznaczyło na ten cel 104 tys. zł.
Uroczyste przekazanie samochodu
bojowego przez Burmistrza Miasta
i Wójta Gminy Limanowa, druhom
OSP Łososina Górna miało miejsce
15 września br. Mamy nadzieję, że
nowy samochód przyczyni się do
podwyższenia i tak już wysokiego
standardu niesienia pomocy przez
druhów z OSP Łososina Górna,
a jednocześnie nie będzie potrzeby
częstego jego używania, czego sobie i strażakom życzymy.
Miasto planuje zakup kolejnego samochodu ratowniczo-gaśniczego

tym razem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej. Limanowska straż działa w ramach
krajowego systemu ratownictwa
gaśniczego, wymaga to zapewnienia jednostce właściwego sprzętu,
dlatego miasto zdecydowało się
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup ten wymaga nakładów finansowych około
600 tys. zł. Z tego względu Burmistrz
Miasta, podjął starania o pozyskanie środków z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Głównego Związku OSP RP, Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej. Aktualnie zakup samochodu jest na etapie uzgodnień
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Opracowywana jest też specyfikacja przetargowa
stanowiąca podstawę do zakupu
samochodu.

POWSTANIE NOWY ORLIK
Oddane w tym roku do użytku
boisko ORLIK przy Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących cieszy się dużą popularnością.
Korzystają z niego zarówno grupy
zorganizowane np. drużyny z limanowskich klubów sportowych
organizując treningi, mieszkańcy
seniorzy organizując turnieje, jak
też młodzież i dzieci szkolne na
zorganizowanych turniejach. Sporo dzieci i młodzieży z tzw. grup
osiedlowych korzysta z kompleksu
boisk zdrowo i sportowo spędzając wolny czas. To liczne obłożenie
limanowskiego Orlika daje dowód,
że tego typu kompleksy sportowe
są bardzo potrzebne. Toteż władze
miasta postanowiły o budowie kolejnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu
„Moje Boisko - Orlik 2012”. Nowy
kompleks składać się ma z boiska do
piłki nożnej z nawierzchnią z trawy
syntetycznej o wymiarach 30,00m
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x 62,00m o powierzchni 1860m2 (pole gry
26,0m x 56,0m) i boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnią poliuretanową do gry w siatkówkę lub koszykówkę, piłkę ręczną i tenis
ziemny o nawierzchni
poliuretanowej
o wymiarach 50,00m
x 30,00m o powierzchni 1500m2.
Boiska
zlokalizowane będą
w Łososinie Górnej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 4,
ulica Reymonta.
Na wydzielonej pod inwestycję
działce projektowana jest niwelacja terenu przeznaczonego pod zabudowę boisk. Ponadto w ramach
planowanej inwestycji zbudowane
będą ciągi pieszych, dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie oraz
budowa infrastruktury technicznej

obsługi kompleksu. Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego
projektowanych boisk oraz budowa
oświetlenia projektowanych boisk
planowana jest II etapie inwestycji.
Wyłoniony już został w drodze przetargu wykonawca – gdańska firma
„Panorama II”, która zaproponowała najniższą cenę. W chwili obecnej
trwa budowa boiska. Inwestycja
zgodnie z umową ma zostać zrealizowana przez 90 dni od ostatecznego przejęcia przez wykonawcę
placu budowy.

INFORMATOR MIEJSKI, październik 2012

MIASTO SIĘ ZMIENIA

NOWY PLAC TARGOWY

30 sierpnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał miastu
Limanowa dotację w wysokości
1 miliona złotych na budowę i wyposażenie targowiska w ramach
programu „Mój rynek”. Jest to maksymalna kwota jaką można było
uzyskać w ramach tego programu.
Zgłoszony przez miasto projekt zakłada wybudowanie na istniejącym
targowisku tzw. „Dołku”, nowoczesnego dwupoziomowego parkingu na kilkadziesiąt stanowisk. Na
jego górnej płycie zaprojektowano
estetyczne wiaty i stragany z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Znajdą

się tam też, ogólnodostępne szalety spełniające wszystkie ustawowe
normy. Wreszcie w cywilizowanych
warunkach będzie można nabyć tanie i świeże produkty bezpośrednio
od rolników, bo to dla nich będzie
przeznaczona większa cześć nowego targowiska.
Kosztorys inwestorski opiewa na
kwotę 4,5 miliona złotych, ale jak
wykazuje praktyka, po przetargu
kwota ta znacznie zmaleje (przykład z ciągu ulic Kopernika –Targowa – Moniuszki – Berlinga, gdzie
z 9 mln. po przetargu jest 7 mln
zł). Całość zaprojektowana jest tak,
aby w przyszłości nad parkingiem

i targowiskiem można było nadbudować nawet kilka kondygnacji.
Podnosi to wprawdzie dzisiejszy
koszt fundamentów i betonowych
konstrukcji, ale warto o tym myśleć.
Zyskuje się gotowe do nadbudowy,
w pełni uzbrojone fundamenty
pod budynek, gdzie jedna kondygnacja może mieć powierzchnię
1500 m2. Biorąc pod uwagę, że jest
to ścisłe centrum miasta, wartość
samego prawa do nadbudowy
przekroczy wysokość poniesionych
obecnie nakładów. Inwestycja ta
za kilka lat sama się spłaci. Licząc
dochody z dzierżaw po cenach dzisiejszych oraz dochody z parkingu
potrzeba kilku lat, aby spłacić zaciągnięty kredyt. Ponadto koncepcja
inwestycji powstawała w ścisłym
porozumieniu z Bankiem Spółdzielczym, który jest właścicielem przylegających działek. Bank zamierza
podobnie zabudować swój teren,
dolne kondygnacje na parkingi,
a wyżej zabudowa handlowo usługowa. Razem, po ukończeniu tych
inwestycji centrum miasta wzbogaci się o kilkaset podziemnych miejsc
parkingowych. I miejmy nadzieję,
znikną wreszcie budy i kramy rodem z głębokiego Peerelu.
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POPRAWA KOMUNIKACJI W MIEŚCIE
gach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
będziemy usilnie zabiegać u zarządców tych
dróg o należyty udział
w inwestycjach.

Etap I

Trwają prace, których celem jest
udrożnienie przejazdu przez miasto.
O tym, jak ważna to sprawa, nikogo
nie trzeba przekonywać. Zakorkowane miasto, to nie tylko strata czasu kierowców i tony spalin zatruwające wszystko dookoła, to również
paraliż gospodarczy miasta. Szerokim łukiem omijane są miejscowości
przez które nie można przejechać i w których nie można się
zatrzymać. Limanowa stanowi
centrum
handlowo-administracyjne dla kilkudziesięciu
tysięcy mieszkańców okolicznych gmin. Dzięki nim prosperuje kilkadziesiąt sklepów,
barów, kafejek i punktów usługowych, zatrudniających co
najmniej kilkaset osób. Czy
tak pozostanie, jeśli nie poprawimy komunikacji w mieście i
nie utworzymy odpowiedniej
ilości miejsc parkingowych? Utrata tych miejsc pracy grozi degradacją miasta i nie możemy do tego
dopuścić. Wielokrotnie obiecywanej
obwodnicy nie wybudowano nawet
wtedy kiedy o pieniądze było o wiele łatwiej niż dzisiaj, dlaczego? – każdy na ten temat ma swoją teorię. Tak,
czy owak, obwodnicy nie ma i niezależnie jak bardzo byśmy o nią dzisiaj zabiegali, w najbliższych kilku
latach nie będzie. Dlatego wysiłek
inwestycyjny miasta w najbliższych
latach musi doprowadzić do rozwiązania problemów komunikacyjnych.
Ponieważ znaczną część ruchu
w mieście stanowi tranzyt po dro-
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Od maja trwa przebudowa ciągu drogowego
ul. Kopernika – Targowa
– Moniuszki – Berlinga
(łącznie 1600 m), wraz z remontem
i podniesieniem mostu na potoku
Mordarka. Remont mostu obejmuje m. in. na wykonanie przyczółków
żelbetowych, montaż łożysk, dźwigarów, wykonanie płyty mostu,
chodnika, poręczy, oraz nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Powstają dwa ronda na skrzyżowa-

niu ulic Matki Boskiej Bolesnej, Targowej, i Moniuszki, oraz na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Targowej.
Inwestycja ta kosztująca 7 milionów
złotych jest dofinansowana z funduszy
zewnętrznych
w wysokości 2,5 miliona
złotych.
Są osoby kwestionujące
celowość budowy ronda
na skrzyżowaniu ul Kopernika i Targowej, ale
nie mają racji, ponieważ
koszt położenia tam asfaltu jest taki sam, niezależnie czy to plac, czy
rondo. Po zmianie orga-

nizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II i Kopernika
na ruch okrężny, ciąg ten przejmie
znaczną część ruchu do Nowego Sącza z rynku i skieruje na drogę przez
Męcinę, wcale nie gorszą niż droga
przez Wysokie. Ta nasza inwestycja
wraz z zapowiadaną przez GDDKiA
na 2013 rok przebudową ul Piłsudskiego z rondem na „Krzyżowej”,
da efekt porównywalny z zarzuconą jako zbyt kosztowną koncepcją
„małej obwodnicy” z estakadami
nad ul. Matki Boskiej Bolesnej. Efekt
podobny, a koszty nieporównywalnie mniejsze. Szkoda tylko, że nie
pomyślano o tym wcześniej, kiedy
o dofinansowania było o wiele łatwiej. Przyczyna pewnie tkwi w tym,
że koncepcja ta, z niewyjaśnionych
powodów nie podoba się kilku
wpływowym osobom. Widać
to po wysokości dofinansowania ronda na M.B.Bolesnej. Jest
dobrą praktyką, że zarządca
drogi wyższej rangi pokrywa
większość kosztów przebudowy skrzyżowania.
Tak było w przypadku przebudowy skrzyżowania drogi
wojewódzkiej z powiatową „Na
Wesołej”, gdzie województwo
pokryło główny koszt budowy, a powiat dołożył niecałe
20%, chociaż był inicjatorem
przebudowy. W przypadku skrzyżowania na ulicy M.B. Bolesnej jest
drastycznie inaczej , rondo kosztuje
1 200 tys. zł a powiat zadeklarował
tylko 30 tys zł.
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Etap II

Pozytywny efekt przebudowy ulicy
Kopernika wzmocni się wyraźnie
dopiero po przebudowie ulicy Piłsudskiego. W tej sprawie burmistrz
jest w stałym kontakcie z Panem
Jackiem Grygą, dyrektorem GDDKiA, spotykał się również z wiceministrem infrastruktury Radosławem
Stępniem.
Z rozmów tych wynika, że realizacja
przebudowy w 2013 roku jest bardzo prawdopodobna.
Projekt przebudowy zakłada m. in.
budowę ronda na skrzyżowaniu
ulic: Krakowskiej, Piłsudskiego i Witosa. Miasto proponuje dodatkowo
włączyć w to rondo ulicę Lipową,
dzisiaj zamkniętą.
Notujemy nieustanny wzrost natężenia ruchu na ulicy Piłsudskiego,
jest on już większy niż na „zakopiance” - około 20 000 pojazdów
na dobę. Sama przebudowa ul. Piłsudskiego wszystkiego nie załatwi.

Dopiero skierowanie części ruchu
na ul. Lipową i Czecha poprawi sytuację w sposób istotny. GDDKiA
podziela nasz pogląd i sfinansuje
budowę ronda. Miasto zaś, pokryje
koszty zmiany projektu i wykupienia niezbędnego terenu. Po zakończeniu inwestycji koszty zakupu
terenu zostaną miastu zwrócone.
Prace projektowe są już na ukończeniu.
Aby trasa ta uzyskała należną przepustowość most na ulicy Lipowej
trzeba będzie przebudować.
O tym czy będzie to nowy most
przerzucony ukośnie przez rzekę,
czy druga nitka dobudowana do
obecnego, zadecydują finanse. Nie
wykluczone również , że na początek będą to tylko światła i ruch wahadłowy.
Gruntownej przebudowie poddana
będzie ulica Czecha, która zostanie
poszerzona, z nową nawierzchnią
i likwidacją przewężeń na most-

kach. Pobiegnie dalej nowym przebiciem od cmentarza komunalnego, pod Domem Kultury, aż do ulicy
Grunwaldzkiej. Tu powstanie nowe
mini rondo przejazdowe, zupełnie
wystarczające dla samochodów
mniejszych, samochody większe
przejadą po najechaniu na wysepkę.
Średnica ronda będzie miała około
17 metrów, a środkowa wysepka
około 7 metrów. Cały ten nowy
łącznik obudowany będzie miejscami postojowymi. W sumie będzie
tam ok. 300 miejsc parkingowych.
Jest już wykonany projekt przebicia, a wymiana nawierzchni placu
przed hotelem wykonana jest już
zgodnie z nową koncepcją.
Na tą inwestycję będziemy zabiegać
będzie o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, gdzie można otrzymać
dofinansowanie do 3 milionów złotych, reszta pochodzić będzie z budżetu miasta.
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Etap III
Następny etap to odciążenie ulicy
Tarnowskiej. Już dzisiaj jest tam
większy ruch niż na ulicy Krakowskiej. Wynika to ze zgrupowania
w okolicy większości limanowskiego
przemysłu, dużego natężenia ruchu
z kierunku Bochni i Tarnowa, a także nieustannie zwiększającego się
ruchu do Krakowa przez Rybie. Do
świadomości Sądeczan też pomału
dociera, że przez Limanową mają
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najbliżej do Krakowa. Wszystko to
oznacza, że ruch na Tarnowskiej
będzie coraz większy i już dzisiaj
należy myśleć o jej odciążeniu. Tu
nie ma innej alternatywy, jak tylko
przebudowa ulicy Kamiennej.
Trzeba ją wytyczyć nieco inaczej niż
obecnie. Po odejściu od ulicy Zarębki w Łososinie powinna przebiegać
jak najbliżej torów i rzeki aby cała
przebiegała po możliwie płaskim
terenie.
Ulicę Kamienną trzeba będzie po-

szerzyć, dać nową nawierzchnię
i bezpiecznie włączyć w ruch na ulicy Krakowskiej.
Na początku pewnie światła,
a w przyszłości budowa ronda, po
wcześniejszym odpowiednim podebraniu i umocnienieniu skarpy.
Wtedy prosiłoby się połączenie ronda z ulicą Lipową poprowadzone
lewym brzegiem Sowliny, stosunkowo proste, bo za rzeką teren jest
niezabudowany.
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W TROSCE O STAN LIMANOWSKICH ULIC

Jeszcze w tym roku odbudowane
zostaną najbardziej zniszczone ulice na terenie miasta. Są to ulice:
Grunwaldzka, Szwedzka, Sportowa
i Beskidzka. Staraniem władz miasta

pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Ulice
te zniszczyły długotrwałe
i intensywne opady deszczu, szkodę powodziową
zgłoszono w 2011 r.
Stan tych ulic jest fatalny,
dawno nie były remontowane, zaś na określenie
stanu ul. Grunwaldzkiej
użyto już terminu „poligon”. Jest
tak zniszczona, że nie było sensu
wykonywać tam doraźnych remontów. Jedynie wymiana podbudowy, odtworzenie rowów i położenie
nowego asfaltu odniesie
skutek.
Te cztery drogowe inwestycje kosztować będą łącznie
1 259 150,90 zł. i tak: remont ulicy Grunwaldzkiej
539 487,23 zł, remont ulicy
Szwedzkiej 139 793,19 zł.,
remont ulicy Sportowej
249 537,48 zł i remont ulicy Beskidzkiej 330 000,00

zł. Do 30 listopada br. wykonawca
tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Nowego Sącza zakończy odbudowę po powodzi ulic:
Grunwaldzkiej, Szwedzkiej i Sportowej. Natomiast remont ulicy Beskidzkiej wyłoniony w drodze przetargu wykonawca tj. Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zobowiązany jest skończyć
do 31 października br.

UWAGA ! STREFY PŁATNEGO PAKOWANIA
na wyznaczonych strefach i ulicach
miasta:
Strefa A - ULICE: Plac na Rynku
głównym, Krótka, Ks. Kowalskiego,
Bulwary
Opłata: za pierwsze 0,5 godziny
parkowania - 1 PLN, za pierwszą
i każdą następną godzinę parkowania - 2 PLN
Strefa B - ULICE: Br. Czecha, Kopernika( od 01.01.2013)
Opłata: za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 1 PLN

STREFA OGRANICZONEGO
PARKOWANIA:
25 lipca br. zaczęły funkcjonować
w naszym mieście Strefy Płatnego
Parkowania.
Tym samym rozpoczęto pobór opłat

ULICA: Marii Konopnickiej
Opłata:
za pierwsze 0,5 godziny parkowania - 1 PLN,

za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 2 PLN
Na w/w strefach zainstalowano
6 parkomatów, a po przywróceniu
przez miasto pierwotnej organizacji
ruchu na ul. Bulwary, postawione
zostaną kolejne 2 parkomaty (rozpoczęty zostanie tym samym pobór
opłat na tej ulicy). Każdy parkomat
jest oznaczony w górnej części numerem urządzenia oraz nazwą ulicy na której się znajduje. Opisy na
urządzeniu wyczerpująco informują Klientów nt. sposobu i czasu poboru opłat.
Parkingi w Limanowej płatne są od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7-18, w soboty od 9-14
zaś w niedziele oraz święta niepo-
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bierane są opłaty. Opłaty uiszczane
są w parkomatach, znajdujących się
w każdej ze stref. Po wydrukowaniu
biletu osoba parkująca w strefie zobowiązana jest umieścić potwierdzenia zapłaty za przednią szybą
pojazdu w widocznym miejscu.
(Tylko taki sposób umieszczenia
biletu w pojeździe pozwala Kontrolerom jednoznacznie stwierdzić czy została wniesiona opłata
za parkowanie)
Wjazd w każdą strefę płatnego
postoju w Limanowej rozpoczyna
się znakiem „D-44 strefa parkowania”. Znak D-44 „strefa parkowania” stosuje się w celu wskazania
strefy, w której w ciągu całej doby
lub w określone dni tygodnia lub
w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata. W strefie
oznakowanej znakiem D-44 postój
w czasie wskazanym na znaku, bez
wniesienia opłaty jest zabroniony.
Na znakach znajdują się: nazwa
strefy, godziny i dni poboru opłat
na parkingu, a poniżej informacja
o sposobie płatności: „Opłata w parkomacie P”. Strefy zakończone są
znakiem „D-45 koniec strefy parkowania” (Przekreślone „P”).
Kontroli opłat dokonują Kontrolerzy, którzy sprawdzają czy pojazd
posiada wykupiony bilet oraz czy
bilet posiada nieprzekroczony czas
postoju lub czy kierowca posiada ważny wykupiony abonament
uprawniający do postoju w danej
strefie. Kontrolerzy nie pobieraną
opłat za parking. Wszyscy kierowcy parkujący w strefie powinni od
razu po zaparkowaniu pojazdu,
udać się do parkomatu w celu
nabycia biletu. Parkingi są obsługiwane przez Biuro Strefy Płatnego
Parkowania w Limanowej znajdujące się przy ul. Kopernika 12a (na
przeciwko Delikatesów “Centrum”).
Biuro czynne jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 10-18. Telefon kontaktowy do biura 531 591
643. Inspektor Biura Strefy udziela
wszelkich informacji telefonicznie,
drogą email oraz na miejscu. Bez-
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pośrednio ze strony internetowej
www.adminpark.pl można wysyłać
emailem informacje do biura strefy. Kontrolerzy służą pomocą przy
dokonywaniu opłaty za postój oraz
udzielają informacji Klientom.
Do postoju w strefach parkowania
uprawniają oprócz biletów, również
abonamenty wydawane na określony czas ( miesiąc, pół roku, rok) na
miejsca ogólnodostępne, zastrzeżone, abonamenty mieszkańca (na
rok). Karty abonamentowe wydawane są w biurze strefy.
Abonament dla mieszkańca tzw.
abonamenty mieszkańca „M”, mogą
wykupić tylko osoby posiadające zameldowanie stałe lub czasowe przy
ulicy należącej do określonej strefy. Abonament „M” wydawany jest
w biurze po okazaniu dokumentów
potwierdzających zameldowanie
oraz potwierdzenie zapłaty. Abonamenty wydawane są na konkretny
numer rejestracyjny pojazdu. Abonamenty mieszkańca wydawane
są na pojazdy do masy całkowitej
3,5 t.
Karty abonamentowe, tak jak bilety, powinny być umieszczone za
przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu w celu jednoznacznej
weryfikacji. Stawki abonamentowe
określa w/w Uchwała oraz Regulamin Strefy. Wszelkie informacje,
w tym dotyczące sposobu płatności
(opłata parkingowa, opłata za abonament, opłata dodatkowa), określone są na dedykowanej stronie
internetowej www.adminpark.pl
w zakładce „Sposoby płatności”.
Opłata dodatkowa UWAGA!
W przypadku,
kiedy Kontroler
stwierdzi:
brak biletu parkingowego
za
przednią szybą
pojazdu lub bilet
umieszczony za
przednią szybą
pojazdu będzie

nieważny (np. przekroczony czas
postoju, bilet dla innej strefy),
LUB
brak ważnej karty abonamentowej
Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł. W razie
nie uiszczenia opłaty dodatkowej
w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana
jest procedura windykacyjna w trybie administracyjnym.
Opłatę dodatkową należy wnieść
w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia na konto Urzędu
Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9,
34-600 Limanowa w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta:
28 8804 0000 0000 0023 3100 0002

w formie wpłaty przelewowej lub
gotówkowej.
UWAGA! Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer niniejszego zawiadomienia i numer rejestracyjny
pojazdu
Wpłaty gotówkowe przyjmowane
są także w Biurze Strefy Płatnego
Parkowania ul Kopernika 12, 34-600
Limanowa w dniach poniedziałekpiątek w godz. 10-18. W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu
wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania,
opłata ulega zmniejszeniu do
wysokości 30 PLN. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej zmniejszonej do wysokości
30 PLN, w PARKOMACIE.
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REMONT PLACU PRZED HOTELEM „SIWY BRZEG”
Na wymianie zbyt
cienkich płyt granitowych na nowoczesną
kostkę brukową polegał remont placu
przed Hotelem „Siwy
Brzeg”. Ze względu
na zły stan płyt granitowych remont był
konieczny. Kosztował

miasto 114 tys. zł. Płyty, które się
tam znajdowały, złożone są w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej, a wykorzystane zostaną przy
modernizacji – odbudowy muszli
koncertowej w Parku Miejskim. Od
lipca na nowo wyremontowanym
placu obowiązuje płatna strefa parkowania.

GODNE MIEJSCE DLA POMNIKA
12 września br. w Urzędzie Miasta
Limanowa na apel kilku mieszkańców odbyły się konsultacje
społeczne na temat nowej lokalizacji pomnika
wzniesionego w 100rocznicę Powstania Listopadowego.
Realizowana przez miasto
przebudowa ulic: Kopernika, Targowej, Moniuszki
i Berlinga oraz budowa
ronda przy ul. M.B. Bolesnej wymaga powiększenia obszaru istniejącego
skrzyżowania. Z tego też
względu zdemontowano
pomnik, który pierwotnie
stał na środku skrzyżowania, a w 1997 r. został przeniesiony na sąsiedni skwer.
Umieszczenie pomnika na
nowopowstałym rondzie
nigdy nie zostało wykluczone. Jednak ze względu
na to, że harmonogram
prac nie dawał szans na
postawienie go przed
świętem 11 listopada 2012
roku, rozważano inną lokalizację. Ponieważ pomniki
najczęściej stoją w parkach
i na placach - na rondach
bardzo rzadko, stąd pierwsza myśl, aby przenieść
go do parku miejskiego.
A tam w najlepszym do
tego miejscu, przy głównej alei, gdzie przechodzi

mnóstwo dzieci i młodzieży, stoi
niestety pomnik – Wdzięczności Armii Czerwonej. Dlatego miasto pod-

jęło starania o usunięcie go stamtąd.
Nie jest łatwo doprowadzić do rozbiórki, czy przeniesienia pomnika
Wdzięczności Armii Czerwonej, ponieważ jest wpisany do wykazu będącego
załącznikiem do umowy,
z lutego 1994 roku, rządów
Polski i Rosji o grobach
i miejscach pamięci ofiar
wojen i represji. Jak trudno
uzyskać wymaganą zgodę
rządu Rosji, wiedzą władze Warszawy czy Nowego
Sącza, które od lat borykają się z tym problemem.
Chyba ze względu na skalę
trudności, poprzednie władze, nawet nie podjęły próby usunięcia go stamtąd.
Właśnie ze względu na
przewidywane przeciąganie się sprawy i jak się wydawało, konieczność, ustawienia pomnika na święto
11 listopada 2012 r., rozważano lokalizację w pobliżu budynku muzeum.
Na spotkaniu w większości
zaprezentowano poglądy,
że lepiej postawić pomnik
później, ale na rondzie, niż
chcąc zdążyć na święto
wybrać gorszą lokalizację.
Niewątpliwie stanowisko
takie może mieć wpływ
na decyzję jaką wkrótce
w tej sprawie podejmie
burmistrz.
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JEDEN DWORZEC KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
W limanowskiej komunikacji zbiorowej panuje bałagan. Busy odjeżdżają z kilku przystanków początkowych, nawet miejscowi nie potrafią
wskazać wszystkich, a dla przyjezdnych jest to poważny problem. To
nie jest dobre rozwiązanie. Podróżny nie powinien błądzić z bagażami
po całym mieście w poszukiwaniu
właściwego przystanku. Koniecznością jest utworzenie jednego dworca komunikacji zbiorowej.
W tej sprawie Miasto przeprowadziło rozmowy ze Spółką PKS
Pasyk&Gawron i wydzierżawiło
plac na obecnym dworcu autobusowym. Wszyscy podróżni będą
mieli prawo w pełni skorzystać
z urządzeń dworcowych. Ponadto zapowiadane będą odjazdy,
a podróżni nie będą stać na deszczu
i w błocie w obawie, że nie zauważą
odjazdu swojego busa. Spółka za-

powiedziała też poważną modernizację dworca, która znacznie podniesie obecny standard i rozbuduje
ofertę usługowo-gastronomiczną.
Poprzednie władze też podejmowały próby utworzenia jednego dworca, jednak wtedy próby
te rozbiły się o protesty części
przewoźników.
Dzisiaj
część
przewoźników
też
protestuje
i szuka innych rozwiązań. Nie zmieni
to determinacji Miasta dążącego do
znormalizowania
sytuacji. Utworzenie jednego dworca
komunikacji
zbiorowej nie jest
złośliwym wymysłem, tylko powrotem do krajowych
i europejskich standardów.
W mieście wiel-

kości Limanowej powinien być jeden dworzec, na który wjeżdżają
autobusy i busy wszystkich linii.
Powinien też być jeden zsynchronizowany rozkład jazdy, którego przewoźnicy będą przestrzegać. Mamy
spokojną pewność, że podjęte dzisiaj prace organizacyjno-logistyczne przyniosą wcześniej czy później,
pozytywne skutki, ponieważ są
zgodne z logiką, interesem społecznym oraz obowiązującym prawem.

SPRAWA DZIAŁEK PRZY UL. KONOPNICKIEJ
I UL. KS. KOWALSKIEGO
W 2007 roku Rada Miasta podjęła
uchwałę, która pozwoliła ówczesnemu burmistrzowi na bezprzetargowe wydzierżawienie działek
położonych przy ul. Konopnickiej
i ul. ks. Kowalskiego w Limanowej.
Ponadto zawarta na 25 lat umowa
pozwalała dzierżawcom na przebudowę istniejących tam punktów gastronomicznych, w terminie
trzyletnim, termin ten następnie
przedłużono. Czy zawierając taką
umowę poprzednicy mieli jakieś
wątpliwości, tego nie wiemy, ale
szkoda że nie dokończyli sprawy
za swojej kadencji, bo dzisiaj takie wątpliwości są i to poważne.
W styczniu tego roku Panowie:
Czarny, Puch i Bieda wystąpili
o pozwolenie na budowę całkiem
nowej, sporej kamienicy. Czy można to nazwać przebudową punktów gastronomicznych? Nowa
kamienica niech tam powstanie,
utworzy miejsca pracy, doda urody
12

i powiększy dochody miasta, temu
można tylko przyklasnąć. Ale wcześniej trzeba uporządkować sprawy
własnościowe, bo nie buduje się
domu na cudzym gruncie. Ponadto burmistrz zgadzając się na wybudowanie prywatnej kamienicy
na gruncie miejskim, naraża się na
zarzut niekorzystnego rozporządzenia powierzonym majątkiem,
ze wszystkimi wynikającymi z tego
konsekwencjami, do odpowiedzialności karnej włącznie. Dlatego też,
kiedy dzierżawcy zwrócili się z prośbą o kolejne przedłużenie terminu
rozbudowy do lipca 2013 roku, burmistrz nie zgodził się, lecz zgłosił
zamiar sprzedaży tych działek. W
efekcie tego Pan Puch i Pan Czarny
mając poparcie sporej grupy radnych miejskich, zawnioskowali o
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości. Na to burmistrz również nie
mógł się zgodzić się, bo ekspertyzy
prawne, jednoznacznie wskazują , że

bez przetargu sprzedać nie można.
To burmistrz podpisuje dokumenty
majątkowe i tylko on ponosi z tego
tytułu odpowiedzialność, i odpowiedzialnością tą nie może podzielić się
z Radą Miasta. Część radnych chyba
ma inne zdanie, bo na sierpniowej
sesji rada stosunkiem głosów 7 do 6
przy jednym wstrzymującym się odmówiła zgody na sprzedaż działek.
Uzasadniając że chcą poczekać na
decyzję sądu, do którego to dzierżawcy zapowiedzieli wystąpienie.
Czy to coś zmieni? Raczej nie! Przecież sąd nie nakaże burmistrzowi
sprzedaży bez przetargu. Natomiast
wynikła stąd zwłoka ma daleko idące skutki dla realizacji dochodów
miasta, bo dochody ze sprzedaży
zostały wpisane do budżetu na rok
2012. Uchwalając go, radni mieli pełną świadomość stanu rzeczy,
działki te cały czas były wymieniane
do sprzedaży. Pytania na ten temat
zadawał również Radny Sukiennik.
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Obecnie realizuje się zaplanowane
w budżecie zadania inwestycyjne,
które muszą być zapłacone, inaczej
grozi naruszenie dyscypliny budżetowej. Aby zrównoważyć budżet
trzeba będzie zaciągnąć kredyt, a to
są dodatkowe koszty dla budżetu
miasta. Ponadto stworzony został
osobliwy stan prawny, ponieważ
w związku z naruszeniem warunków umowy, czyli nie zakończenia
rozbudowy obiektów w zapisanym
w umowach terminie, umowy musiały zostać rozwiązane. Dzierżawa zawarta z Państwem Czarny
z terminem zabudowy do dnia 14
stycznia 2012r, została przez Miasto

Limanowa wypowiedziana z dniem
29 czerwca 2012r, zaś umowa zawarta z Panem Puchem do dnia
29 marca 2012r, została wypowiedziana z dniem 3 lipca 2012r. Umowa z Panem Stanisławem Biedą
została wypowiedziana z uwagi na
udostępnienie przedmiotu dzierżawy osobom trzecim bez wymaganej
zgody Miasta. Jeśli druga strona nie
dotrzymuje umowy to burmistrz
nie może nie wystąpić o jej rozwiązanie, bez narażenia się na zarzut
postępowania niezgodnego z prawem. Na dzisiaj więc, dzierżawcy
korzystają z nieruchomości bezumownie, co znowu zmusza miasto

o wystąpienie o odszkodowanie
za utracone wpływy, które wraz
z kosztami dochodzenia mogą być
dla dzierżawców bardzo dotkliwe. Ponadto miasto nie może pozwolić na przeciąganie tego stanu
w nieskończoność i będzie zmuszone do skutecznego wyegzekwowania swoich praw właścicielskich,
a to grozi dalszą eskalacją konfliktu.
Ta kosztowna zwłoka nikomu nie
służy i mamy nadzieję że wkrótce się
skończy. Mamy nadzieję również, że
inwestorzy w uczciwym przetargu
nabędą te działki, wybudują tam
piękną kamienicę i w spokoju będą
realizować swoje dalsze plany.

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ MIEJSKIEJ SPÓŁCE ?

4 lipca br. minął rok od czasu, gdy
Rada Miasta Limanowa podjęła decyzję o przekształceniu Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i był to z pewnością
najważniejszy i najtrudniejszy rok
w życiu firmy w nowej formie prawnej. Na koniec roku kalendarzowego 2011 roku Spółka zanotowała
dodatni bilans finansowy.
Biorąc pod uwagę, że były to pierwsze cztery miesiące funkcjonowania
firmy w nowych warunkach oraz
ogrom pracy związanej z zamknięciem zakładu budżetowego i jego
przekształceniem w spółkę, Zarząd
uznał ten wynik za zadowalający.
Oczywiście pierwszy kwartał roku
był tradycyjnie trudnym okresem
w firmach związanych z branżą budowlaną i drogową lub instalacyjną
z uwagi na warunki atmosferyczne
niesprzyjające lub wręcz wykluczające wykonywanie wielu rodzajów
robót. Ewentualne deficyty z tego
okresu odrabiane są od momentu

ustąpienia zimy, gdy otwierają się
nowe fronty robót.
Ambicją Zarządu było i jest zapewnienie przychodów w wysokości
niezbędnej dla funkcjonowania
wszystkich działów firmy i na tym
głównie skupiają się teraz nasze
wysiłki. Zaznaczyć tu trzeba, że
w obecnej sytuacji gospodarczej
w kraju i w naszym regionie, przy coraz bardziej niekorzystnej koniunkturze na rynku w zakresie robót,
w których specjalizuje się nasza firma, jest to zadanie trudne, ale dzień
po dniu to wyzwanie podejmujemy. Uwaga nasza skupia się i będzie skupiać przede wszystkim na
rynku zleceń „zewnętrznych”, gdyż
tutaj otwarły się nowe możliwości
po przekształceniu zakładu w spółkę prawa handlowego – zniknęły
wszelkie ograniczenia w świadczeniu usług, które wiązały ręce zakładowi budżetowemu.
Naszą siłą i podstawą do przetrwania kryzysowych okresów i dalszego rozwoju Spółki jest przede
wszystkim szeroki wachlarz usług,
jaki mamy do zaoferowania, wysoko
wykwalifikowana kadra kierownicza
oraz wieloletnie doświadczenie i fachowość naszych pracowników.
W tym roku możemy się pochwalić
unowocześnieniem naszego Zakła-

du Oczyszczania Miasta poprzez
zakup nowego pojazdu do wywozu
odpadów.
Poza tym, na terenie naszej bazy
przy ul. Rzecznej uruchomiliśmy
nową usługę: Serwis ogumienia
obsługujący samochody ciężarowe i osobowe, maszyny budowlane i rolnicze oraz motocykle. Nasz
serwis wyposażony jest w nowoczesne urządzenia wysokiej jakości.
Serdecznie zapraszamy – oferujemy
bardzo atrakcyjne ceny usług.
Co Spółka ma w tej chwili do zaoferowania ?
Mamy bogatą ofertę usług zarówno dla klientów indywidualnych jak
i dla wszelkiego rodzaju firm i instytucji między innymi w zakresie:
- wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- budowy i remontów przyłączy
i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- utrzymania terenów zielonych –
koszenia traw, pielęgnacji, wycince
lub nasadzaniu drzew i krzewów,
- wszelkiego rodzaju robót porządkowych,
- usługi transportowe samochodami dostawczymi i ciężarowymi,
- roboty ziemne sprzętem ciężkim,
- wszelkiego rodzaju roboty ogólnobudowlane i usługi stolarskie,
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- budowy i remonty dróg, chodników i placów,
- dowóz wody i opróżnianie zbiorników na ścieki,
- zarządzanie
nieruchomościami
mieszkalnymi i użytkowymi,
- pełna obsługa pogrzebowa, w tym
opieka nad grobami,
- wyrób i sprzedaż wieńców i wiązanek kwiatów na każdą okazję,
- sprzedaż kruszywa, soli drogowej,
pojemników na śmieci,
- serwis ogumienia samochodów
osobowych i ciężarowych, maszyn

rolniczych i sprzętu budowlanego,
- usługi kosztorysowe i doradcze
Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich naszych
obecnych i przyszłych klientów na naszą stronę internetową www.mzgkim.limanowa.pl i do kontaktów z nami
za pomocą poczty e-mail:
biuro@mzgkim.limanowa.pl
lub bezpośrednio w naszej siedzibie przy ul. Rzecznej 7.

Zapraszamy do współpracy
Henryk Kapera
Prezes Zarządu

DOTACJE NA INNOWACJE”
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
2 maja br. Burmistrz Miasta Limanowa podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Internet szansa
dla zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” pochodzącego z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu
osobom dorosłym wykluczonym
cyfrowo, które objęte są pomocą
społeczną z racji trudnej sytuacji
materialnej oraz niepełnosprawności z obszaru miasta Limanowa. Pro-
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jekt obejmie osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz matki samotnie
wychowujące dzieci. Dodatkowym
celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci
pozostających pod opieką osób
objętych pomocą społeczną. Celem szczegółowym jest dostarczenie sprzętu i dostępu do sieci oraz
wyposażenie uczestników projektu
w wiedzę i umiejętności obsługi programów i narzędzi internetowych,
które będą przydatne w podejmowaniu prób wychodzenia z sytuacji
kryzysowych, w tym w szczególności sprawniejszego poszukiwania ofert pracy oraz wzrostowi ich
atrakcyjności na rynku pracy.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez
dostarczenie łącznie 52 zestawów
komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu, w tym 40 zestawów dla gospodarstw domowych,
osób objętych pomocą społeczną oraz 12 zestawów dla jednost-

ki podległej Urzędowi Miasta tj.
świetlicy terapeutycznej, w której
w ramach działań koordynacyjnych
prowadzone będzie Informatyczne Centrum Wspomagania Osób
Wykluczonych. Zostały już wytypowane gospodarstwa domowe
i do końca listopada bieżącego roku
ma zostać zakupiony i dostarczony
sprzęt. Projekt ma trwać przez 7 lat,
z czego przez 2 najbliższe lata 85 %
kosztów będzie refundowane przez
Unię Europejską. Na kolejne 5 lat realizowania projektu środki finansowe zapewni Miasto Limanowa.
Dzięki projektowi osoby, które
nie dysponują dostępem do sieci
i sprzętu uzyskają dostęp do Internetu o wysokich parametrach
łącza. W dalszej kolejności planuje się realizację szeregu działań
e-learningowych skierowanych do
osób objętych pomocą społeczną
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.
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MUZEUM ZYSKUJE NOWE, LEPSZE OBLICZE
W pierwszym półroczu bieżącego
roku w Muzeum Regionalnym Ziemi
Limanowskiej była przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów muzealnych. Miała ona na celu stworzenie
pełnego spisu zasobu muzealnego
i jego odpowiednie zabezpieczenie. Nie udało się niestety odnaleźć
najcenniejszych dla naszego miasta
dokumentów, w tym aktu lokacyjnego z 1565 r.
Od zakończenia inwentaryzacji podejmowane są działania zmierzające
do ożywienia działalności placówki.
Dzisiaj można śmiało stwierdzić, że
muzeum zaczyna mieć coraz więcej
do zaoferowania.
W ramach działalności edukacyjnej
muzeum zorganizowało przy współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej prelekcję
multimedialną dla najmłodszych
uczniów poświęconą patronowi
szkoły księdzu pułkownikowi Józefowi Jońcowi. Prezentacja ta miała
miejsce 19 marca w Limanowskim
Domu Kultury.
Cykl imprez kulturalnych w limanowskim muzeum rozpoczął wernisaż ekspozycji „Inny Mianownik”
autorstwa czwórki artystów pochodzących z Nowego Targu: Agnieszki Rokickiej, Magdaleny Sięki – Kędzierskiej, Dawida Kędzierskiego
i Gabriela Szyrszenia, który odbył
się 20 kwietnia. Prezentowany dorobek twórców obejmował rzeźbę,
grafikę, malarstwo i instalację. Ciekawe prace można było podziwiać
do połowy maja. Kilka dni później
25 kwietnia w sali konferencyjnej
miał miejsce XVI Małopolski Kon-

kurs Gitarowy organizowany przez
Państwową Szkołę
Muzyczną I Stopnia
im.GrażynyBacewicz
w Limanowej. Jego
uczestnikami były
młodzi uzdolnieni
muzycy z terenu całego województwa.
W ramach promocji
miasta w Beskidzie
Wyspowym 10 maja w limanowskim muzeum gościli dziennikarze
z innych regionów Polski. Na spotkaniu zaprezentowano dorobek
historyczno-kulturalny
miasta,
zabytki, organizowane imprezy
cykliczne oraz inne walory turystyczne Limanowej. Pierwszy raz
w dziejach tej placówki odbyła się
Noc Muzeum .19 maja muzeum
przystąpiło do ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów, mającej na celu
popularyzacje zbiorów placówek
naukowo-wystawienniczych wśród
mieszkańców regionów. Tematem przewodnim I Nocy Muzeum
w naszym mieście były wspomnienia Limanowian o szlaku bojowym
Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich i 3. Dywizji Strzelców
Karpackich z lat 1940-1947, które zostały uwiecznione na fotografiach, a także w pamiętnikach
i dokumentach znajdujących się
obecnie w zbiorach muzeum regionalnego oraz muzeum parafialnego przy Bazylice Matki Boskiej
Bolesnej. W organizacji imprezy
z muzeum współpracowali Oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Limanowej
oraz Stowarzyszenie
Kulturalno – Oświatowe „Ziemia Limanowska”. Przygotowano
prelekcje, które były
wcześniej prezentowane młodzieży gimnazjalnej. A ponadto
w programie znalazło

się: otwarcie wystawy, inscenizacja
historyczna żołnierzy 2. Korpusu
Wojska Polskiego oraz projekcje
dwóch filmów dokumentalnych. Na
końcu uczestnicy wspólnie śpiewali
pieśni patriotyczne i żołnierskie.
Dla zwiedzających muzeum w wakacje Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu oraz
Stowarzyszenie Miłośników Polskiej
Broni i Barwy „Perkun” przygotowali wystawę pt. „Podhale Niezłomne
1939-1945”. Od 26 czerwca turyści
mogli zapoznać się z historią walk
1 PSP AK oraz uzbrojeniem i ubiorem żołnierzy polskich i niemieckich z czasów II wojny światowej.
Wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, podobnie jak kolejna wakacyjna ekspozycja otwarta
18 lipca 2012 r. pt. „Tutaj w Tatrach
czuję się najlepiej … – Wizyty prezydentów II RP w Nowym Targu i na
Podhalu”. Otwarcie jej miało na celu
przypomnieć wizytę prezydenta
Ignacego Mościckiego w Limanowej w 1929 r. Przy dźwiękach kapeli
„Limanowianie” byli uroczyście witani chrześniacy prezydenta II RP
Ignacy Liszka i Ignacy Szewczyk.
Wystawa została zorganizowana
przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu i Limanowej, a także Narodowe Archiwum
Cyfrowe. Zwiedzający mogli podziwiać fotografie, dokumenty i pracę
z okresu międzywojennego ukazujące wizyty prezydentów na szeroko rozumianym wówczas Podhalu.
Z kolei 23 sierpnia br. muzeum li-
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manowskie wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Limanowej zorganizowało wystawę „Świat, którego już nie ma
- 70-rocznica zagłady Żydów na Limanowszczyźnie” .Wernisaż został
poprzedzony modlitwą żydowską
za zmarłych odmówioną na cmentarzu żydowskim w Limanowej
w asyście przedstawicieli Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Na wystawie zaprezentowano
fotogramy opatrzone opisami, zdjęcia oraz eksponaty tj. modlitewnik
żydowski, fragment mezuzy z modlitwą Szema, jeden z rozdziałów
Tory, srebrną wskazówkę do Tory,
mały tałes z rytualnymi frędzlami,
lampkę oliwną i pucharek kiduszowy, oryginalną fragment księgi
narodzin dzieci żydowskich 19091913, czy limanowskie pocztówki
w języku jidisz z okresu galicyjskiego. Wystawa powstała przy współpracy z Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa o/ Stara Synago-

ga, Biblioteką Miejską
w Mszanie Dolnej, Narodowym Archiwum Cyfrowym.
Wakacyjne
spotkania
w muzeum 31 sierpnia
zakończyła efektowna
wystawa
interdyscyplinarna „Indie i Nepal
w pięciu elementach”.
Przedstawione zostało:
malarstwo, rysunek, fotografia, film
oraz poezja autorstwa artystów
z Częstochowy: Elżbiety i Lecha Ledeckich, Lecha Nowotarskiego oraz
Zuzanny Abrystowskiej – Luty.
Dalsze plany na przyszłość to transformacja wizerunku limanowskiego
muzeum, zbudowanie szerokiego
programu, dostosowanego do różnych potrzeb zwiedzających. Szczególny nacisk położony zostanie na
stworzenie specjalnej, przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z bogatą
ofertą dla młodzieży z limanowskich szkół. Zamysłem władz jest
by uczynić z muzeum
atrakcyjne miejsce do
spędzenia czasu wolnego zarówno dla
osób indywidualnych,
grup zwiedzających,
,jak i rodzin z dziećmi.
Muzeum oprócz ekspozycji stałych i czasowych będzie proponować wiele wydarzeń

artystycznych, w tym edukacyjnych
(koncerty, warsztaty, wykłady, spotkania z artystami). Jego bywalcy
zapewne nie poznają stałych ekspozycji. Zmienią one nie tylko miejsce,
ale i zostaną po nowemu zaaranżowane.
ZMIANA GODZIN PRACY
Od poniedziałku 17 września br.
decyzją Pełnomocnika ds. Muzeum
nastąpi zmiana systemu pracy placówki. Muzeum pracować będzie
od wtorku do piątku w godzinach
od 9.00 – 17.00. Nowością jest to, że
muzeum będzie otwarte w soboty w
godzinach od 8.00-16.00, natomiast
w poniedziałki muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających (będzie
to dzień wewnętrzny). Zmiany te
zostały podyktowane koniecznością dopasowania godzin otwarcia
placówki do ruchu turystycznego,
w szczególności podczas weekendów. Mamy nadzieje, że przyczyni
się to do jeszcze lepszej dostępności Muzeum dla zwiedzających.

SOWA W BIBLIOTECE

W limanowskiej bibliotece nastąpiły istotne zmiany w procesie
automatyzacji pracy. Obejmują
one również obsługę czytelników.
Wprowadzony został nowy system
biblioteczny – SOWA. System, który dotychczas funkcjonował był
już przestarzały, nieaktualizowany
i coraz częściej stwarzał problemy
16

techniczne. Wprowadzenie systemu SOWA w bibliotece wiąże się
z pewnymi zmianami dotyczącymi
czytelników. W nowym systemie
mają swoje konto i jedną kartę biblioteczną, które obsługują wszystkie biblioteczne działy udostępnień
czyli: wypożyczalnię dla dorosłych,
oddział dla dzieci oraz czytelnię
popularno-naukową. Podczas bieżących wizyt czytelników w bibliotece wydawane są nowe karty, scalane konta i aktualizowane dane.
Ponadto nowy system znacząco

usprawnia i ułatwia prace związane np. z opracowywaniem i uaktualnianiem katalogu księgozbioru,
czy statystyką biblioteczną. Nowy
system biblioteczny to także szereg udogodnień dla czytelników.
W przyszłości, gdy system będzie
już w pełni wdrożony i obsługiwany, czytelnik elektronicznie będzie
mógł np. sprawdzić sobie szczegółową dostępność interesującej go
książki, rezerwować bądź zamawiać
ją sobie przez internet, mieć osobisty wgląd do własnego konta.
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ROK SZKOLNY 2012/2013 ROZPOCZĘTY

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Kolejny rok pracy i nauki, zdobywania
wiedzy i nowych doświadczeń, ko-

lejny rok poszukiwania
przez młodych dalszej
drogi rozwoju.
Do czterech limanowskich szkół podstawowych przystąpiło łącznie 1.525 uczniów:
Zespół Szkół Nr 1 – 339,
Zespół Szkół Nr 2 – 311,
Zespół Szkół Nr 3 – 523,
Zespół Szkół Nr 4 – 352.
Do czterech limanowskich gimnazjów przystąpiło łącznie
752 uczniów: Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 1 – 201, Gimnazjum

przy Zespole Szkół Nr 2 – 175, Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3 –
278, Gimnazjum przy Zespole Szkół
Nr 4 – 98. Z okazji rozpoczętego się
nowego roku szkolnego życzymy
Nauczycielom i Wychowawcom, by
wyzwania i doświadczenia przyniosły satysfakcję, a sukcesy uczniów
stały się świadectwem rozwoju
zawodowego i sensem ponoszonego trudu. Uczniom zaś życzymy
sukcesów w nauce, zadowolenia
ze zdobywanej wiedzy, optymizmu
i uśmiechu.

CYFROWA SZKOŁA

Miasto złożyło wnioski do PILOTAŻOWEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH
„CYFROWA SZKOŁA” na zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych do szkół prowadzonych przez
miasto Limanowa. Program „Cyfrowa Szkoła” opiera się na założeniu,
że jednym z podstawowych zadań
współczesnej szkoły jest rozwijanie
kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie
informacyjnym oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania
kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych. Koordynatorem
programu jest Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem

Administracji i Cyfryzacji. Z uwagi
na ograniczone środki na realizacje
programu wyboru szkół do pilotażowego programu dokonał Wojewoda Małopolski w drodze losowania.
Z terenu Miasta Limanowa do programu zostały wylosowane dwie
szkoły tj. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 i Zespół szkół Samorządowych Nr 4. Koszt realizacji zadania
wynosi 422.737,31 zł w tym dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego 236.799,00 zł.
Dzięki udziałowi w programie szkoły
zostaną doposażone w nowoczesne
pomoce dydaktyczne. Zespół Szkól
Samorządowych Nr 1 w Limanowej
wzbogaci się o 60 notebooków dla
uczniów, 10 laptopów dla nauczycieli oraz w tablice interaktywne,
projektory, drukarki, tablety, program e-klasa i e-szkoła, system do
zbierania i analizowania odpowiedzi. Do Zespołu Szkól Samorządo-

wych Nr 4 w Limanowej zostanie
zakupionych 40 notebooków dla
uczniów, 8 notebooków dla nauczycieli, tablice interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne,
system do zbierania i analizowania
odpowiedzi, programy do zarządzania komputerami oraz wizualizer.
W zamian za otrzymane wsparcie
finansowe na wyposażenie szkół
i uczniów w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać – w trakcie trwania
programu pilotażowego – określone w programie zadania związane
m.in. z doskonaleniem nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.
Zdobyte przez nauczycieli umiejętności i kompetencje pozwolą na prowadzenie zajęć z uczniami w sposób
bardziej interesujący, a uczniowie
nabędą niezbędnych kwalifikacji do
funkcjonowania w społeczeństwie
informacyjnym.
Pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone do szkól do 31 października
2012r., a realizacja zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych
pomocy dydaktycznych rozpocznie
się od stycznia 2013r.
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NAUKA PŁYWANIA

Mając na uwadze troskę o kształtowanie aktywnych, rozwijających
i bezpiecznych nawyków spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież, promowanie zdrowego stylu
życia, a także profilaktykę zjawisk

patologicznych takich, jak: uzależnienie od alkoholu oraz substancji
psychoaktywnych, Burmistrz Miasta
Limanowa wprowadził do Zespołów
Szkół Samorządowych program nauki pływania, realizowany w ramach

lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego – posiadający
uprawnienia w zakresie instruktażu pływania. Od 17 września 213
uczniów klas czwartych limanowskich szkół uczestniczy w zajęciach
nauki pływania na krytej pływalni
w Limanowej. Do dyspozycji
uczniów oddano basen szkoleniowo-rekreacyjny oraz wszelkie
atrakcje wodne dostępne na pływalni. Urząd Miasta pokrywa koszty wstęu na basen oraz transportu
grup uczniów dojeżdżających na
pływalnię wraz z opiekunami ze
Szkół Samorządowych Nr 2 i 4 w Limanowej. Zajęcia będą prowadzone
do 20 grudnia 2012 r.

IMPREZY SPORTOWE W LIMANOWEJ
MINI EURO

20 czerwca odbył się Turniej dzieci
z limanowskich szkół podstawowych, pod nazwą „Mini-EURO2012-LIMANOWA” na boisku sportowym „ORLIK” przy Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Wszystkie Zespoły Szkół Samorządowych z Limanowej wystawiły po 2 drużyny,
które następnie reprezentowały
państwa - ćwierćfinalistów Mi-

18

strzostw Europy 2012. Ostatecznie
wygrała drużyna Czechów, którą
reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta, a organizacja przypadła Limanowskiemu Podokręgowi Piłki Nożnej i Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki przy Radzie Miasta Limanowa.
IV WYŚCIG GÓRSKI - PRZEŁĘCZ
POD OSTRĄ 2012
22-24 czerwca miał miejsce IV Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz
pod Ostrą 2012. Wyścig ten jest
największą imprezą z cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw
Polski. Trasa na której rozgrywane
są zawody jest najdłuższa w Polsce, jej długość to 6200 metrów.
Posiada miano najbezpieczniejszej
trasy wyścigów górskich dzięki
specjalnym podwójnym barierom
energochłonnym. Tegoroczna impreza była największą z planowanych w kalendarzu GSMP Polskiego Związku Motorowego. Miasto
Limanowa sponsorowało imprezę.

IV BIEG GÓRSKI LIMANOWA
FORREST
Na bieg górski w dniu 1 lipca do
Limanowej zjechała cała czołówka Polski, utytułowani medaliści
Mistrzostw Polski, Europy i Świata (nie tylko w biegach górskich).
Wśród nich można było zobaczyć
m.in. Izabelę Zatorską (PUMA RUNNING TEAM) - polską lekkoatletkę specjalizująca się w biegach
długodystansowych i biegach
górskich, wielokrotną medalistkę
Mistrzostw Świata i Europy w biegach górskich, Dominikę Wiśniewską-Ulfik (RMD MONTRAIL TEAM)
- aktualną mistrzynię Polski w biegach górskich oraz Annę Celińską
(BYLEDOBIEC ANIN BIELSKO-BIAŁA) - Mistrzynię Polski w Biegach
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Górskich w stylu alpejskim.
Głównymi faworytami wśród mężczyzn byli: anglosaski Wicemistrz
Polski – Dariusz Kruczkowski (Regle
Szklarska Poręba) oraz Wicemistrz
Polski w Biegach Wysokogórskich
skyrunning – Daniel Wosik (RMD
Montrail Team / MUKS THM Ostrowiec Świętokrzyski).
Ostatecznie wśród kobiet zwyciężyła Dominika Wiśniewska-Ulfik
natomiast wśród mężczyzn triumfował Sergii Rybak z Ukrainy.
Głównym sponsorem biegu był
Burmistrz Miasta Limanowa.
ZAWODY W PIŁCE PLAŻOWEJ
Na boisku do piłki plażowej przy
ul. Spacerowej w Limanowej odbył
się Turniej Siatkówki Plażowej o pu-

char Burmistrza Miasta Limanowa.
Organizatorem imprezy była sekcja
siatkówki UKS Płomień pod przewodnictwem Sławomira Widzisza
i Kamila Króla oraz Urząd Miasta Limanowa.
21 lipca rozgrywano zawody
w kategorii - Miksty. W sumie
w tej kategorii wzięło udział 10 par.
W parach tych grali zawodnicy
i zawodniczki z Dobczyc, Krakowa, Krynicy, Laskowej, Limanowej,
Oświęcimia i Tarnowa. 22 lipca

rozgrywano zawody w kategorii mężczyzn. Zgłosiło się 14 par,
w których występowali zawodnicy
m.in. z Dobczyc, Krakowa, Krosnej,
Laskowej, Limanowej, Lubnia, Nowego Sącza, Pisarzowej, Rzeszowa, Słopnic, Tymbarku i Wieliczki. 11 sierpnia rozegrano zawody
w kategorii kobiet. W tych rozgrywkach brało udział 11 par żeńskich.
III LIMANOWA DOWNHILL
CHALLENGE

29 lipca odbył się „III Limanowa
Downhill Challenge” - zjazd rowerów z Łysej Góry w Limanowej,
o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa. Organizatorami zawodów
były dwa miejscowe kluby sportowe „Gravity Revolt” i „Limanowa
Forrest” oraz Urząd Miasta Limanowa. W zawodach wzięło udział
blisko 100 zawodników z różnych
miejsc Polski - od Warszawy po Bukowinę Tatrzańską. Byli to m.in. zawodnicy z: Nowego Sącza, Brzeska,
Tylmanowej, Bukowiny Tatrzańskiej, Spytkowic, Żegociny, Słopnic, Warszawy, Paszyna, Gnojnika,
Jadownik, Starej Wsi, Myślenic,
Bochni, Męciny, Rytra, Lewniowa,
Proszowic, a nawet ze słowackiego
Bardejova i Bardejovskich Kupeli.

Nowym rekordzistą trasy okazał się 5-cio krotny Mistrz Polski:
Mikołaj Wincenciak z Myślenic
(klub: „Biotop Racing”), z czasem:
1:45:10. Wincenciak to 2-krotny
Mistrz Polski w ‘4Crossie’ i 3-krotny
Mistrz Polski w ‘Downhillu’, zajął
także II miejsce w Eliminacjach do
Mistrzostw Europy Juniorów.
BIEG OSIEDLOWY NA 1 MILĘ
Bieg jaki odbył się 25 sierpnia br.
adresowany był głównie do dzieci od 1 do 16 roku życia. Jego organizatorem był klub Limanowa
FORREST, a imprezę sponsorował
m.in. Urząd Miasta. Celem imprezy
jest popularyzacja biegania jako
najbardziej dostępnej i najtańszej
formy rekreacji fizycznej wśród
dzieci i młodzieży, jak też stymulowanie aktywności twórczej młodych ludzi w realizacji zamiłowań
i zainteresowań. W tegorocznym
biegu wzięło udział rekordowo
120 dzieci.
PÓLMARATON FORREST

29 września odbył się II Pólmaraton FORREST - impreza promująca miasto i gminę Limanowa oraz
Powiat Limanowski, jako idealną
bazę rekreacji ruchowej dla całej
rodziny. Zamysłem organizatorów
Klubu Forrest jest by tego typu imprezy sportowe popularyzowały
bieganie jako najprostszą formę
aktywności ruchowej i upowszechniały aktywny wypoczynek ludzi
w każdym wieku. Wśród sponsorów imprezy również znalazł się
samorząd Miasta Limanowa.
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DNI LIMANOWEJ - ŚWIETO MIASTA I MIESZKAŃCÓW
Dni Limanowej za
nami. Urodziny miasta
przebiegły
radośnie
i pogodnie, a i goście
z różnych stron nie
zawiedli. Pogoda zachęcała do udziału w
koncertach, imprezach
i świętowaniu. W sobotę,18 sierpnia przemarszem
orkiestry
„Echo Podhala” ulicami
miasta rozpoczęliśmy
święto budząc mieszkańców w sobotni poranek i zapraszając na
imprezę.
W samo południe w limanowskim
ratuszu odbyło się oficjalne powitanie delegacji z miast partnerskich.
Najliczniejsza grypę stanowiła 20osobowa delegacja z partnerskie-

go miasta Wathlingen (Niemcy)
z Burmistrzem Wolfgangiem Grube
na czele. Przybyli tez goście z Nagykalo (Węgry), tryskawiec (Ukraina),
Mrągowo z Panią Burmistrz Otolią
Siemieniec na czele oraz 9 – osobowa delegacja z Dolnego Kubina na
Słowacji z Wiceburmistrzem Vladimirem Adamec, która przyjechała
do Limanowej na rowerach. Pokonała trasę 125 km w 5,5 godziny.
Głównym punktem spotkania były
multimedialne prezentacje miast
partnerskich pod kątem innowacji,
nowych inwestycji i realizowanych
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projektów. Następnie goście zagraniczni wzięli udział w otwarciu wystawy malarstwa i rysunku młodego krakowianina Jacka Karaczyna
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Oficjalne otwarcie
Dni Limanowej nastąpiło na scenie przy
Limanowskim Domu
Kultury o godz.
18.00. Tam zabrzmiały trombity oraz
przemówienia burmistrzów miast partnerskich.
Gwiazdą sobotniego
wieczoru był zespół
Elektryczne Gitary.
W niedzielę, 19 sierpnia imprezę rozpoczął piknik europejski, program dla
dzieci Konkurs limanowskich talentów muzycznych
– Limanowski Talent Show. Gwiadą drugiego dnia
święta
miasta
był zespół LOMBARD, który dał
świetny i żywiołowy koncert. Zabawę pierwszego
dnia zakończyła
dyskoteka
dla
młodzieży, która

zakończyła się po północy.
Imprezę
urodzinową
miasta zorganizował Limanowski Dom Kultury.
Serdecznie
dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom za
liczny udział w Dniach
Limanowej! Dziękujemy również wszystkim
sponsorom i współorganizatorom,
dzięki
którym Dni Limanowej
na długo zapadną w naszej pamięci. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, którzy jak zwykle
nie zawiedli. To dzięki nim impreza
była atrakcyjna dla wszystkich pokoleń Limanowian.
Sponsorzy:
PARTNER AGD-RTV, Jakub Tokarz Apteka Centrum, Piotr Gurgul - Firma
Budowlana GURGUL, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Józef Stach i Maria
Król Firma „PARTNER-ALMA”, Stanisław Bieda i Piotr Lis – Firma „EMITER”
Sp.j., Zygmunt Wolak – Hurtownia Łożysk „MIKA”, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. Karpacki Oddział
Obrotu Gazem Jasło, Rafał Uchacz
– Firma UCHACZ – Budownictwo sp.
z o.o., Roman Sułkowski i wspólnicy
– Przedsiębiorstwo WOD-KAN-MEL,
Jakub Górka – STEAM-LIM Mobilna
Myjnia Parowa.
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ZŁAZ TURYSÓW NA GÓRZE JAWORZ

Po raz trzeci w ramach programu
„Odkryj Beskid Wyspowy” turyści
podczas wakacji zdobywali szczyty BESKIDU WYSPOWEGO. Miasto
Limanowa wspólnie z Gminą zorganizowało 19 sierpnia złaz turystów na górze Jaworz.
Wtedy też o samotnym wędrowaniu szlakami prowadzącymi na
szczyt nie było mowy, bowiem ze
wszystkich stron na Jaworz wędrowały całe rodziny, grupy przyjaciół,
znajomych i zorganizowane grupy
turystów. Byli wśród nich rowerzyści, miłośnicy historii, goście
z Niemiec, duchowni, przewodnicy,
goprowcy, a także samorządowcy
- wszyscy wzięli udział w turystycznej mszy św. pod wieżą widokową,
a potem bawili się do późnych godzin popołudniowych. Liczebnie na

górze spotkało się ponad
1000 turystów. Największa
grupa przybyła od strony
Pisarzowej, prowadzona
przez przewodnika Mirosława Sipaka. Na szczycie
Jaworza pojawili się także
Władysław Bieda – Burmistrz Miasta, Władysław
Pazdan – Wójt Gminy oraz
20-osobowa delegacja gości z Niemiec z Wathlingen
z burmistrzem Wolfgangiem Grube.
Turystyczne spotkanie rozpoczęła liturgia Mszy Św. sprawowanej przez
ks. Antoniego Piś – Proboszcza Parafii św. Antoniego w Męcinie. Po gorącym posiłku złazowicze uczestniczyli w części artystycznej, a w tym
roku turystów słowem i piosenką
bawił kabaret „Truteń” ze Skawy. Organizatorzy przygotowali też liczne
konkursy i zabawy: Najmłodszym
uczestnikiem złazu był Stasiu Natonek /2,5 miesiąca/ z Gdowa, a najstarszym 87-letni Stefan Pociecha
z Męciny. Elżbieta Ciołek przybyła
na złaz z najdalszego zakątka Polski
ze Środy Wielkopolskiej, a z najdalszego zakątka świata, bo aż z Kanady przybyła Ewa Pachowicz. Mikołaj
Wydra z Londynu /Anglia/ otrzymał
nagrodę od lokalnych grup działania dla turysty z najdalszego zakąt-

ka Europy. Odbyły się też konkursy
wiedzy o Beskidzie Wyspowym oraz
wiedzy o mieście i gminie Limanowa. Ponadto wybrano Danutę Domalik z Rabki najmilszą uczestniczka spotkania, a Wolfganga Grube
z Wathlingen najmilszym uczestnikiem. Akcja odkryj Beskid Wyspowy jest coraz bardziej popularna.

Świadczy o tym zwiększająca się
z roku na rok liczba uczestników
górskich wędrówek. Za rok odkrywamy Miejską Górę w ramach akcji
Odkryj Beskid Wyspowy i liczymy
na liczny udział turystów.
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BURMISTRZ NAGRODZIŁ LIMANOWSKIE TALENTY
konkursowe. Spośród 38 zgłoszonych, do ścisłego finału konkursu
weszło 16 uczestników. Finaliści
zaprezentowali się licznej publiczności zgromadzonej podczas Dni
Limanowej, walcząc o nagrody finansowe 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.
Poziom zarówno wokalny, instrumentalny jak i taneczny konkursu
był bardzo wysoki. Ostatecznie
jury zadecydowało o przyznaniu 3 nagród i 3
wyróżnień.
„Życie jest muzyką – życie jest wygraną”- śpiewały za Golec Orkiestra
finalistki III Limanowskiego Talent
Show, jaki odbył się 19 sierpnia br.
podczas drugiego dnia Świata Miasta. W czerwcu Limanowski Dom
Kultury przeprowadził eliminacje

„Time to say goodby”. Drugie miejsce zajął Marcin Dutka z Mordarki –
gitara solowa, a trzecie Break Dance
Studio – Fly Art Kolektyw - Pawła
Muchy.
Wyróżnienia otrzymali:
- Alicja Kwit z Kamienicy – śpiew,
- Bartłomiej Kafka – beatbox
- debiutujący limanowski zespół
Paindrive, który otrzymał specjalne
zaproszenie jury do koncertowania
podczas Dni Limanowej`2013.

Zwycięstwo wywalczyła Limanowianka
Joanna Mrowca
śpiewem operowym. Utworem
finałowym
był
walc wiedeński:

ŚWIETO POLICJI
28 lipca br. Limanowa była świadkiem
Wojewódzkich obchodów Święta
Policji. Na tę okoliczność składały
się: uroczysta Msza Św. w limanowskiej Bazylice oraz część oficjalna na
Rynku połączona z przekazaniem limanowskiej
Policji nowego sztandaru ufundowanego przez
samorządowców.
W obchodach święta Policji brali udział: Zastępca
Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Andrzej
Rokita, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp.
Mariusz Dąbek, Biskup
Tarnowski Andrzej Jeż,
Powiatowy Komendant
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Policji insp.Robetr Hann oraz przedstawiciele samorządów powiatu,
miast i gmin wchodzących w jego
skład. Zgromadzonym na uroczystości Policjantom włodarze miast

i gmin limanowskich złożyli wyrazy
uznania oraz wdzięczności, wobec
trudu i poświęcenia jakie wkładają
funkcjonariusze policji w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Ziemi Limanowskiej. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie
przez
limanowskie samorządy,
w tym przez miasto
Limanowa reprezentowane przez
Burmistrza Władysława Biedę czeku
na kwotę 97.500 zł.
z przeznaczeniem
na zakup trzech radiowozów do działań policyjnych.
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WŁADZE SAMORZDOWE MIASTA LIMANOWA ZAPRASZAJ DO WZICIA UDZIAŁU
W OBCHODACH WITA NIEPODLEGŁOCI 2012 R.
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MAŁŻEŃSKIE ZŁOTE GODY

20 września 2012 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość przygotował Urząd Stanu Cywilnego. Były gratulacje, kwiaty i odśpiewane sto lat. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP wręczali małżonkom: Burmistrz Miasta Władysław Bieda i Przewodnicząca Rady
Miasta Irena Grosicka. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Józefa i Adam Abram, Maria i Stanisław Biedroń, Anna i Edward Bugajscy, Zofia i Edward Cabała,
Maria i Antoni Cedzidło, Maria i Stanisław Chijek, Maria i Bronisław Dołchasz, Władysława i Czesław Dudek, Anna i Stanisław Dudek, Janina i Franciszek Głabuś, Józefata i Józef
Golonka, Maria i Władysław Grys, Irena i Julian Homa, Irena i Kazimierz Joniec, Krystyna i Stanisław Juszkiewicz, Maria i Jerzy Kozieł, Zofia i Damian Kulewicz, Rozalia i Michał
Kurczab, Janina i Franciszek Lachcik, Zofia i Aleksander Lisek, Władysława i Władysław Lizak, Maria i Jan Michalik, Anna i Walenty Mrozek, Maria i Stanisław Nowak, Zofia
i Mieczysław Pałka, Stanisława i Tadeusz Papież, Maria i Czesław Reciak, Aleksandra i Wojciech Ryś, Joanna i Józef Sędzik, Teresa i Tadeusz Walasik, Józefa i Władysław Wąchała,
Alina i Antoni Wrona oraz Józefa i Eugeniusz Woźniak.
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