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Niech w blasku betlejemskiej Tajemnicy Bożego Narodzenia
nie zabraknie rodzinnego ciepła, głębokich i radosnych przeżyć 

oraz wewnętrznego spokoju.
Niech nowonarodzone Boże Dziecię obdarzy Was 

zdrowiem i błogosławieństwem.
U progu 2013 Roku życzymy, by był to rok szczęśliwy,

aby spełniały się dążenia osobiste i zawodowe.
Życzymy sukcesów i  satysfakcji z własnych osiągnięć.      

     Irena Grosicka                                      Władysław Bieda                                           
  Przewodnicząca Rady Miasta               Burmistrz Miasta Limanowa
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Szanowni Państwo!

Koniec każdego roku 
skłania nas do re� eksji 
nad tym co było i pobu-
dza do myślenia nad tym 
co będzie. Dla nas był to 
rok bardzo pracowity 
i pełen trudnych do po-
konania przeszkód. Dla 
mieszkańców, myślę,  mi-
jający rok zaznaczył się  
dużymi utrudnieniami 
w ruchu drogowym, które 
były spowodowane prze-

budową ulic Kopernika–Targowej–Moniuszki–Berlinga 
z przebudową mostu na potoku Mordarka i budową 
dwóch rond.
Utrudnienia były duże i wielu mieszkańcom bardzo do-
skwierały. Spotykałem się z pytaniami dlaczego tak dłu-
go to trwa, czy nie można było ustalić krótszych termi-
nów realizacji? Można było trochę skrócić termin,  może 
o miesiąc lub półtora, ale to na pewno miałoby nieko-
rzystny wpływ na cenę. A tak w postępowaniu przetar-
gowym uzyskaliśmy cenę bardzo korzystną, bo koszto-
rys inwestorski opiewał na kwotę 9 mln zł, a ostatecznie 
zadanie wykonaliśmy za 7,1 mln zł. Myślę, że warto było 
ponieść te trudności, bo korzyści z tej inwestycji pozo-
staną  na długie lata. Poprawiła się przejezdność przez 
miasto oraz estetyka tej części miasta. 
Nie zapomnieliśmy również o innych ulicach w mieście 
i tak wystaraliśmy się o 884 050 zł  dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych  na odbudowę ulic:  Grunwaldz-
kiej, Szwedzkiej, Sportowej i Beskidzkiej, zniszczonych 
w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów  desz-
czu - szkody te zgłoszone były  w 2011 r. Razem ze środ-
kami własnymi koszt odbudowy w/w ulic wyniósł 1 305 
817 zł.
Zakończyliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego „Or-
lika” przy Zespole Szkół w Łososinie Górnej. Koszt ca-
łości 1 135 863 zł, z tego: 333 000 zł - to dotacja z bu-
dżetu państwa, 250 000 zł dotacja z Województwa 
Małopolskiego i 552 863 zł środki z budżetu Miasta. 
Jak bardzo potrzebna to inwestycja pokazuje powo-
dzenie, jakim się cieszy pierwszy wybudowany w 2011 
roku Orlik przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących przy ulicy  Zygmunta Augusta.  Obiekt 
od rana do wieczora oblega młodzież i dorośli, a i tak 
nie wszyscy chętni mogą z niego skorzystać.  Zapo-
wiada się, że podobnie będzie w przypadku drugiego 
Orlika. Tego typu boiska wymagają dużej powierzchni 
i najlepiej lokalizować je przy szkołach, aby zminimali-
zować koszty adaptacji i funkcjonowania zaplecza so-
cjalnego. Miasto samodzielnie nie posiadało takich 

terenów, tym też poprzedni burmistrz tłumaczył od-
stąpienie o ubieganie się o dotacje na budowę boisk. 
My zaś porozumieliśmy się z Powiatem i obydwa Orliki 
powstały na wspólnej przestrzeni. Na trzeci Orlik przy 
ul. Fabrycznej,  Starostwo nie wyraziło zgody – szkoda. 
Sporo uwag mieli Państwo do wprowadzonej no-
wej organizacji parkingów. Na poprzednią organi-
zację też były skargi i uwagi, nigdy nie będzie tak, 
aby wszyscy byli zadowoleni. Nie wybijaliśmy otwar-
tych drzwi, tylko przyjęliśmy sposób organizacji wy-
próbowany wcześniej w innych miastach. System 
został zaadoptowany do warunków naszego mia-
sta, a wykonawcę wyłonił przetarg nieograniczo-
ny. Wykonawca ponosi wszystkie koszty montażu 
i obsługi systemu i za to otrzymuje 42 %  z uzyskanych 
opłat, 58 % wpływa na konto miasta (proporcja korzyst-
na, gdyż w innych miastach za obsługę płacą znacznie 
powyżej 50%). Zmiana uporządkowała sposób parko-
wania na ulicach i osiedlach i sporo mieszkańców jest 
z tego zadowolonych. Już nie występują przypadki 
wielodniowych, a nawet wielotygodniowych zaparko-
wań samochodów w najbardziej ruchliwych miejscach. 
Środki z parkingów przeznaczamy na budowę nowych 
parkingów, gdyż jest ich wciąż za mało. Wydaje się być 
to oczywiste, że partycypować w budowie powinni 
przede wszystkim ci, którzy później z nich korzystają. 
A co do wysokości opłat – abonament w miejscu ogól-
nodostępnym strefa B miesięczny kosztuje 50 zł, pół-
roczny 200 zł, a roczny 300 zł. Jeżeli ktoś wykupi roczny 
abonament to opłata za cały dzień postoju kosztować 
go będzie 1 zł przez cały rok. Czy to dużo?  Koszt budo-
wy jednego stanowiska bez liczenia wartości terenu to 
około 2500 zł. Trzeba prawie 12 lat, aby (2500 zł : 0.58 
gr = 4310 : 365dni = 11,8 lat) pokryć koszt budowy jed-
nego stanowiska, bez liczenia kosztów bieżącego utrzy-
mania. Ponadto system limanowski posiada unikatowe 
rozwiązanie naliczania minutowego. Można wrzucić 
10 groszy otrzymując bilet na 5 min. i dokonać np. 
szybkiego zakupu. Jestem przekonany, że plusy wpro-
wadzonego systemu przeważą początkowe trudności 
i wkrótce wszyscy będziemy z niego zadowoleni.
Bardzo dużo czasu i zachodu pochłania przygotowanie 
inwestycji. Aby ubiegać się o środki na inwestycje trzeba 
mieć projekt budowlany, zezwolenie na budowę i na te 
sprawy potrzeba sporo czasu. Przy niektórych inwesty-
cjach przygotowanie formalności trwa ponad rok. Stąd 
pierwsza poważna inwestycja (budowa „schetynówki”) 
dopiero w 2012 roku -  drugim roku kadencji, bo cały 
2011 rok zajęło przygotowanie projektu, sprawy for-
malne i starania o dotacje. Tak więc w tym i poprzednim 
roku poświęciliśmy wiele czasu na przygotowanie in-
westycji, które będą realizowane w latach następnych.  



INFORMATOR MIEJSKI, grudzień 2012 3

AKTUALNOŚCI

Najpoważniejsze inwestycje, wchodzące do realizacji:
1. Budowa placu targowego.
Ponad rok trwało przygotowanie dokumentacji i ubie-
ganie się o do� nansowanie na budowę dwupiętrowego 
parkingu i nowego targowiska na tzw. „Dołku”, a realiza-
cja będzie w przyszłym roku. W styczniu 2013 r. ogłosi-
my przetarg na wybór wykonawcy, a roboty budowlane 
powinny ruszyć pod koniec marca 2013 r. Przewidywany 
koszt budowy to ok. 3,5 mln zł, w tym 1 mln zł dotacja 
z PROW, a pozostałe środki 2,5 mln zł z budżetu miasta. 
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na tere-
nie Miasta Limanowa. 
Wartość całego Projektu wynosi 12 213 167 zł, z czego 
6 403 345 zł będzie pochodzić z Funduszu Spójności, 
5 209 454 zł z nisko oprocentowanej pożyczki z WFO-
ŚiGW, natomiast 600 368 zł ze środków własnych mia-
sta. Zakres prac obejmuje:
Kontrakt 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
no-tłocznej wraz z przyłączeniami, o łącznej długości 
ok.7,0 km (w tym ok. 0,5 km przyłączy) w rejonie ulic:  
Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakow-
skiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik oraz budowa 
1 przepompowni ścieków.
Kontrakt 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej wraz z przyłączeniami, o łącznej długości ok. 0,5 km 
w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej.
Kontrakt 3 - Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczysz-
czalni ścieków w Limanowej, która obejmuje  następujące 
elementy: modernizację osadnika Imho� a, stację zlew-
czą ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe, zakup 
i montaż prasy, pompownia B, przebudowę osadników 
wspomagających, budowę zbiornika pośredniego osa-
du, przebudowę poletek osadowych, wykonanie insta-
lacji elektrycznych i AKP, budowę dróg i chodników, bu-
dowę sieci technologicznych. Stosowna dokumentacja 
i wnioski są złożone w instytucjach � nansujących i ocze-
kują na rozpatrzenie – rokowania są  dobre, mimo bar-
dzo ograniczonej puli środków. W poprzednich latach 
o pieniądze było o wiele łatwiej. 
3. „Druga schetynówka” 
Następna duża inwestycja, to tzw. „druga schetynówka” 
– ulica Czecha będzie poszerzona, z nową nawierzchnią 
i likwidacją przewężeń na mostkach. Pobiegnie da-
lej nowym przebiciem od nowego cmentarza pod 
Dom Kultury, aż do ulicy Grunwaldzkiej. Tu powsta-
nie nowe mini rondo przejazdowe, zupełnie wy-
starczające dla samochodów mniejszych, samo-
chody większe przejadą po najechaniu na wysepkę. 
Średnica ronda będzie miała około 17 metrów, a środ-
kowa wysepka około 7 metrów. Cały ten nowy łącz-
nik obudowany będzie miejscami postojowymi, 
w sumie będzie tam ok. 300 miejsc parkingowych.  
Na tą inwestycję wartości 7 milionów zł zabiega-
my o do� nansowanie w wysokości 3 milionów zł 

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Po sporych kłopotach z dokumentami formal-
nymi otrzymaliśmy stosowne zezwolenia i złożyli-
śmy wniosek w terminie. Oczekujemy na decyzję, 
która będzie do 15.01.2013r. Rokowania są dobre, bo 
nasz wniosek przy pierwszej ocenie uzyskał jedną 
z najwyższych liczbę punktów. 
4. Budowa Skateparku i ścianki wspinaczkowej.
Pomyślnie aplikowaliśmy o 50 000 € (około 210 000 zł) 
do Euroregionu Tatry z wnioskiem  na budowę Skate-
parku  i ścianki wspinaczkowej za Limanowskim Do-
mem Kultury. Pieniądze mamy przyznane i inwestycja 
będzie realizowana w 2013 roku.  
5. Budowy Ośrodka Sportów Ekstremalnych i Wypo-
czynku na Miejskiej Górze.
Na liście rezerwowej Województwa Małopolskiego 
znajduje się nasz wniosek o do� nansowanie budowy 
Ośrodka Sportów Ekstremalnych i Wypoczynku na Miej-
skiej Górze w Limanowej. Koszt inwestycji około 5 mln 
zł, a wysokość do� nansowania 2,5 mln złotych. Jesteśmy 
dobrej myśli, bo uzyskaliśmy taką samą ocenę punkto-
wą, jak Biegowa Trasa Narciarska wokół Mogielicy, której 
do� nansowanie przyznano. Cieszymy się, że jest szansa 
na powstanie dwóch tak ważnych dla rozwoju naszego 
regionu ośrodków przyciągających turystów i otwiera-
jących nowe możliwości zagospodarowania czasu wol-
nego dla mieszkańców. Liczymy, że w styczniu 2013 r. 
będziemy mogli obwieścić, że inwestycja wchodzi do 
realizacji. 
6. Rekultywacja wysypiska śmieci w Słopnicach.
W 2008r. została wydana decyzja o zamknięciu wysy-
piska śmieci w Słopnicach i jego rekultywacji. Termin 
rekultywacji był trzykrotnie przesuwany i teraz musimy 
się zmierzyć z tym przedsięwzięciem. Podjęte zostały 
starania o niskooprocentowaną pożyczkę w WFOŚiGW, 
gdyż na dzień dzisiejszy nie ma innych źródeł � nanso-
wania tego zadania. Jesteśmy w trakcie przetargu na re-
kultywację wysypiska śmieci w Słopnicach, która będzie 
wykonana do czerwca 2014 roku, koszt ok. 1,5 miliona 
złotych. Osobną sprawą jest budowa kolektora ścieko-
wego odprowadzającego wycieki z wysypiska do kana-
lizacji miejskiej. To zadanie czeka nas w 2014 roku.

Razem inwestycje w 2013 r. mogą osiągnąć poziom 
21 milionów złotych, wielkość dotąd niespotykana 
w limanowskim budżecie. Aby to pokryć planujemy za-
ciągnąć kredyt w wysokości około 7 milionów złotych, 
przy czym w 2013 r. spłacamy 3,5 miliona starych kre-
dytów, w związku z tym zadłużenie miasta per saldo 
zwiększy się tylko o 3,5 miliona złotych. Pozostałe środ-
ki na wkład własny pochodzić będą z budżetu miasta, 
a resztę planujemy uzyskać ze sprzedaży mienia. Planuje-
my sprzedać działki budowlane i inwestycyjne na kwotę 
3 milionów złotych. Przy czym, zarówno wysokość kre-
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dytów, jak zakres sprzedaży działek wyliczone są do tzw. 
zamknięcia budżetu, gdzie dochody muszą zrównowa-
żyć wydatki. W praktyce jak widzimy (na przykładzie 
przetargu na pierwszą „schetynówkę”, gdzie kosztorys 
inwestorski opiewał na kwotę 9 mln zł, a wykonano ją 
za 7,1 mln zł) zarówno wysokość kredytów, jak i zakres 
sprzedaży mienia, mogą być dużo mniejsze.
Wymienione są tu zadania największe, chociaż mamy 
pełną świadomość, że jest wiele zadań mniejszych, 
które oczekują na realizację i są dużym problemem dla 
mieszkańców. Po uchwaleniu budżetu Miasta przepro-
wadzimy spotkania z mieszkańcami poszczególnych 
osiedli, na których omówimy szczegóły w tym zakresie. 
Nie lekceważymy potrzeb mieszkańców i będziemy się 

starali sukcesywnie realizować zadania w miarę pozy-
skiwania środków. 
Potrzeby mieszkańców miasta to nie tylko inwestycje. 
Miasto to żywy organizm,  którego wielorakie potrzeby 
zawsze przekraczają możliwości � nansowe samorządu, 
dlatego zdając sobie z tego sprawę staramy się tak kon-
struować budżet Miasta, aby równoważyć wydatki in-
westycyjne i bieżące. 
Niech nadchodzący rok będzie dla nas wszystkich ro-
kiem szczęśliwym, w którym realizować się będą nasze 
plany i spełniać marzenia. 

Władysław Bieda
Burmistrz Miasta Limanowa
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Szanowni Państwo!

Kończy się rok 2012. Wielu z nas czyni zestawienia, dokonuje podsumowań, snuje plany na kolejny rok. Nie inaczej 
jest i w naszym samorządzie. Dla radnych Rady Miasta był to kolejny rok wytężonej pracy. Staraliśmy się rozwiązać 
wiele różnych spraw i problemów, aby Państwu żyło się w naszym mieście wygodniej i bezpieczniej. Obradowa-
liśmy i podejmowaliśmy uchwały na 16 sesjach. Przed każdą sesją, sprawy mające być przedmiotem obrad były 
rozpatrywane i opiniowane przez Komisje Rady. Radni pracują w dwóch spośród pięciu komisji branżowych tj.: 
Komisji Rewizyjnej (22 posiedzenia), Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego (18 posiedzeń),  
Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej (15 posiedzeń), Komisji Kultury, Sportu i Turystyki (14 posiedzeń), 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska (14 posiedzeń). 
Od 24 kwietnia br. sesje Rady Miasta są transmitowane i możecie Państwo je oglądać na portalu miejskim. Odbyło 
się również wiele spotkań z mieszkańcami i konsultacji społecznych. Byliśmy z Wami w czasie świąt i uroczystości 
państwowych, miejskich, zakładowych, a nawet rodzinnych. W „Informatorze Miejskim” zamieszczono skrócony 
opis naszych wspólnych z Burmistrzem prac i działań, podjętych i wykonanych z głębokim przeświadczeniem, że 
są potrzebne mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję Państwu za życzliwość i cierpliwość, a także za rozmowy, licz-
ne sugestie oraz zrozumienie dla naszych decyzji. Dziękuję Burmistrzowi Miasta i pracownikom Urzędu za kolejny 
rok dobrej współpracy z Radą Miasta. Dziękuję Radnym za odpowiedzialne i pełne zaangażowania wypełnianie 
obowiązków.

Irena Grosicka  
Przewodnicząca Rady Miasta

Z PRAC RADY MIASTA

Irena Grosicka  
Przewodnicząca Rady Miasta

Skład Rady Miasta:
Irena Grosicka –Przewodnicząca, Anastazja Brajner –Wiceprzewodnicząca, Jan Winiewski – Wiceprzewodniczący oraz 
członkowie: Janusz Bugajski, Antoni Dyląg, Stanisław Golonka, Jolanta Juszkiewicz, Andrzej Ligas, Zygmunt Liszka, 
Stanisław Orzechowski, Walenty Rusin, Jadwiga Sikoń, Mieczysław Sukiennik, Leszek Woźniak, Mateusz Wroński.
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Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę w sprawie po-
działu gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu wyborczym. 
Przeprowadzone zmiany w okręgach wyborczych zosta-
ły wprowadzone na podstawie ustawy Kodeks wybor-

czy, z którego wynika, że w gminie niebedącej miastem  
na  prawach  powiatu  wybiera  się po jednym radnym 
w okręgach jednomandatowych. 
W związku z tym w istniejących jednostkach pomocni-
czych – osiedlach – wydzielono okręgi jednomandato-
we – co przedstawia poniższa tabelka:

NOWE OKRĘGI WYBORCZE - JEDNOMANDATOWE
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23 listopada br. odbyła się w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Limanowej 
o� cjalna uroczystość przekazania 
3 samochodów marki KIA dla potrzeb 
komendy. Samochody policyjne 
zostały zakupione ze środków � nan-
sowych, jakie przekazały samorządy 
miast i gmin wchodzących w skład 
Powiatu Limanowskiego.
Podczas święta Policji  28 lipca br. o� -
cjalnie samorządy przekazały Komen-
dzie Powiatowej Policji w Limanowej 
czek na kwotę 97.500 zł, z przezna-
czeniem na zakup samochodów po-
licyjnych. Samorząd Miasta Limano-
wa na realizację zadania „Pomoc dla 
Komendy Powiatowej Policji-zakup 
samochodu” przekazał kwotę 9.000 
zł. Jak poinformował insp. Robert 

Hahn Komendant Powiatowy Policji 
w Limanowej, samochody tra� ą do: 
Tymbarku, Mszany Dolnej i Limano-
wej. W uroczystości przekazania sa-
mochodów policyjnych brali udział 
przedstawiciele władz samorządo-

wych Powiatu i wszystkich Miast 
i Gmin Powiatu Limanowskiego oraz 
przedstawicie Policji. Uroczystego 
poświęcenia samochodów doko-
nał Proboszcz Limanowskiej Para� i 
ks. dr Wiesław Piotrowski.

PRZEKAZANIE SAMOCHODÓW POLICYJNYCH

We wrześniu br. przyszły na świat limanowskie trojaczki. Dzieci urodziły się w krakowskim szpitalu, ale mieszkają 
w Limanowej. Trojaczki rodzą się rzadko. Dlatego też dla Limanowej to niezwykłe wydarzenie. Szczęśliwi rodzice Anna 
i Waldemar Opioła, mieli już jednego synka. Teraz będą mieli czworo synów, bowiem trojaczki to również chłopcy. 
Miłosz, Michał i Jan otrzymali od Burmistrza Miasta Limanowa trzyosobowy wózek z pełnym wyposażeniem. Bur-
mistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wręczając wózek, złożył szczęśliwym rodzicom  gratulacje, życząc sił i ener-
gii potrzebnych do opieki i wychowania trojga pociech. W spotkaniu brali udział również: Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta -  Jolanta Juszkiewicz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - Aleksandra Malinowska i  Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta - Halina Waktor.

LIMANOWSKIE TROJACZKI
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11 listopada - Narodowe Święto 
Niepodległości - obchodzone dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania 
przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego, było powodem 
zebrania mieszkańców Limanowej 
oraz gości do wspólnego świętowa-
nia. W uroczystościach udział wzięli: 
kompania honorowa VI Batalionu 
Dowodzenia VI Brygady Powietrzno-
desantowej pod dowództwem ppor. 
Pawła Iwanickiego,  Związek Strzelec-
ki „Strzelec” pod dowództwem ppor. 
Stanisława Dębskiego, grupa rekon-
strukcyjna Stowarzyszenia „Ziemia 
Limanowska” pod przewodnictwem 
Pana Marka Sukiennika, delegacja 
Samorządu Polskiego z Miszkolca 
z Węgier, poseł RP Wiesław Janczyk, 
władze samorządowe miasta i gmi-
ny, orkiestra Echo Podhala, harce-
rze ZSS Nr 1 w Limanowej, poczty 
sztandarowe, delegacje urzędów 
i instytucji oraz mieszkańcy naszego 
miasta. Uroczystość została wzbo-
gacona o inscenizację  historyczną, 
przygotowaną przez Stowarzysze-

nie Kulturalno - Oświatowe „Zie-
mia Limanowska”. Pomysłodawcą 
projektu jest Pan Marek Sukiennik, 
członek Zarządu Stowarzyszenia. 
Idea tejże rekonstrukcji zrodziła się 
z legendy bojów Legionów na Pod-
halu i pobytu Józefa Piłsudskiego 
w Limanowej. Józef Piłsudski ze 
swoją świtą nadjechał z ul. M. B. 
Bolesnej, aby dokonać inspekcji 
oddziału limanowskiego Strzelca 
i żołnierzy Wojska Polskiego, a tak-
że przywitać się ze zgromadzoną 
publicznością. Komendant wraz 
z adiutantem i szefem sztabu wje-
chał na Rynek powozem typu 
Victoria - vis a vis, używanym 
w epoce naddunajskiej monarchii 
Najjaśniejszego Pana Cesarza Fran-
ciszka Józefa I. Do powozu zaprzę-
gnięta była para koni appallosa: 
klacz Katia i wałach Taran, maści 
tarantowatej. Podwodę dla legioni-
stów, czyli obowiązek świadczenia 
dla wojska wozu, koni i woźnicy, 
wystawił Pan Józef Twaróg z Lipo-
wego. Banderię konną zapewniła 

Firma „Impuls” z asystą Pani Iwony 
Wojtas.  Burmistrz Miasta Limano-
wa Władysław Bieda wygłosił oko-
licznościowe przemówienie. Głos 
zabrał również Komendant Piłsud-
ski oraz Pani Halina Sowa – Bar-
czine Przewodnicząca Samorządu 
Polskiego w Miszkolcu. Następnie 
poproszono ppor. Igora Szczepa-
nika z VI Batalionu Dowodzenia 
VI Brygady Powietrznodesantowej 
o odczytanie apelu pamięci i odda-
nie salwy honorowej. Po zakończe-
niu ceremonii pochód przeszedł do 
Bazyliki, gdzie delegacje instytu-
cji, � rm i organizacji złożyły kwiaty 
i wieńce pod Tablicą Katyńską. Na-
stępnie uczestnicy uroczystości 
wzięli udział w uroczystej Mszy 
Świętej w intencji Ojczyzny. Na za-
kończenie wspólnego świętowania 
Burmistrz Miasta Limanowa zaprosił 
wszystkich na limanowski rynek na 
poczęstunek. Bigos i gorąca her-
bata wszystkim bardzo smakowały 
i rozgrzały w chłodny listopadowy 
dzień.

LIMANOWSKIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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W ramach Obchodów 98. Roczni-
cy Bitwy Limanowskiej w sobotę 8 
grudnia 2012 r. w Muzeum Regio-
nalnym Ziemi Limanowskiej zo-
stała otwarta wystawa historyczna 
upamiętniająca wojenne wydarze-
nia na Limanowszczyźnie w roku 
1914. Ekspozycję pt. „W służbie 
Jego Cesarskiej Mości … - Bitwa 
Limanowska 1914” zorganizowało 
Forum Małopolskich Oddziałów 
Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego i Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Gorlice 1915”. Głównym 
inicjatorem powstałej wystawy był 
Jacek Król, pasjonat ze Starej Wsi. 
W przygotowaniach brali udział 
także: Ireneusz Piszczek, Magdale-
na Dyląg, Katarzyna Drożdż, Anna 
Budka, Michał Kowalik, Adrian Cie-
ślik, Sylwester Rękas, Waldemar 
Kriger, Paweł Terebka, Karol Woj-
tas, Robert Kowalski, Tomasz Jacek 

Lis, Łukasz Wojtas, 
Wojciech Mirocha, 
Arkadiusz Urbaniec. 
Wystawę uroczyście 
otworzył Burmistrz 
Miasta Limanowa 
Władysław Bieda. 
Następnie głos za-
brała Irena Grosic-
ka Przewodnicząca 
Rady Miasta. Twór-
com ekspozycji 
gratulował dr hab. 
Krzysztof Wielgus 
z Politechniki Kra-
kowskiej zaznacza-
jąc, że operacja pro-
wadząca do walk na 
Jabłońcu w 1914 r. 
była momentem 
przełomowym w 
początkach I wojny 
światowej. Ekspozy-
cję złożoną z plansz 
edukacyjnych i 
różnych kolekcji 
militarnych zapre-
zentował Jacek 

Król.  Swoje zbiory udostępnili dla 
zwiedzających: Muzeum Regional-
ne Ziemi Limanowskiej, Polskie To-
warzystwo Historyczne, Jacek Król, 
Ireneusz Piszczek, Stanisław Szam-

belan, Józef Gucwa, Waldemar Kri-
ger, Zbigniew Sułkowski, Wojciech 
i Marian Mirocha, Krzysztof Biernat, 
Marek Pankiewicz, Rafał Podsiadło.
Następnie członkowie GRH „Gorli-
ce 1915” i Waldemar Kriger zapre-
zentowali mundury i wyposażenie 
żołnierzy różnych formacji wojsko-
wych, biorących udział w operacji 
limanowsko-łapanowskiej, austro-
węgierskich, pruskich i rosyjskich. 
Publiczność mogła zapoznać się z 
badaniami Wacława Szczepanika 
(UJ, PTH) dotyczącymi organizacji 
Armi Austro-Węgierskiej w latach 
1914-1918, a także Ireneusza Piszcz-
ka (PTH) o reakcji ludności cywilnej 
na Limanowszczyźnie w czasie walk 
w 1914 r. Wieczorem goście obej-
rzeli przedwojenny  � lm „Dodek na 
Froncie”  reż. Michała Waszyńskie-
go. Pierwszy dzień obchodów rocz-
nicy Bitwy Limanowskiej zakończy-
ła dyskusja o sposobie ukazywania 
walk na frontach Wielkiej Wojny w 
polskiej kinematogra� i i literatu-
rze. W czasie imprezy nie zabrakło 
żołnierskiej i tradycyjnej kuchni.
Wystawę można obejrzeć w Mu-
zeum Regionalnym Ziemi Lima-
nowskiej  do lutego 2013 r. od wtor-
ku do piątku w godz. 9.00-17.00 i 
sobotę w godz. 8.00-16.00.

98. ROCZNICA BITWY POD LIMANOWĄ
W SŁUŻBIE JEGO CESARSKIEJ MOŚCI …  - BITWA LIMANOWSKA 1914 
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9 grudnia br. na Wzgórzu Jabłoniec 
odbyły się uroczystości upamięt-
niające 98. rocznicę Bitwy pod Li-
manową.  Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Miasta Władysław 
Bieda, a głównym organizatorem 
uroczystości było Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Ziemia Li-
manowska”. Prowadzący Grażyna 
Nowak i Janusz Kądziołka powi-
tali przybyłych gości i przybliżyli 
zgromadzonym historię Bitwy pod 
Limanową, wzbogaconą o krótką 
inscenizację bitwy w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego 
„Ziemia Limanowska”. To właśnie na 
wzgórzu Jabłoniec, 10 i 11 grudnia 
1914 roku, miał miejsce - decydują-
cy i rozstrzygający o wyniku bitwy 
pod Limanową – bój spieszonych 
cesarsko-królewskich huzarów z 10.
elitarnej dywizji kawalerii z Buda-
pesztu, z atakującymi od Kaniny si-

łami czterech puł-
ków 15. carskiej 
dywizji piechoty 
z Odessy, z VIII. 
Korpusu 8. Ar-
mii gen. Aleksie-
ja Brusiłowa. W 
morderczej walce 
wręcz, „na śmierć, 
czy na życie”, wę-
gierscy huzarzy 
powstrzymali tu 
rosyjską ofensy-
wę, a zwycięstwo 
okupili wysoką 
ceną. 
Następnie zebra-
ni wzięli udział 
w Mszy Świętej 
odprawionej przez Księdza  Danie-
la Świątka z Para� i pw.  Matki Bo-
skiej Bolesnej. Po Mszy Świętej miał 
miejsce apel poległych przeprowa-
dzony przez Stanisława Dębskiego 

i Związek Strzelecki „Strzelec”.Na 
zakończenie Burmistrz Miasta Li-
manowa zaprosił zebranych na cie-
pły posiłek.

98. ROCZNICA BITWY POD LIMANOWĄ
JABŁONIEC - UCZCZONO ROCZNICĘ BITWY
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14 listopada 2012 r. odbyło się 
spotkanie z okazji obchodów Jubile-
uszu 135-lecia Banku Spółdzielcze-
go w Limanowej. Zaproszeni goście 
spodziewali się zapewne prezenta-
cji dokonań bankowych z punktu 
widzenia statystyk, klasy� kacji, no-
towań przestawionych w formie ta-
bel, wykresów i list rankingowych. 
Zaskoczeniem dla zgromadzonych 
była sentymentalna podróż w prze-
szłość w postaci prezentacji nowo-
wydanej monogra� i historycznej 
banku pt:” Z historycznego skarbca 
135-lat Banku Spółdzielczego w Li-
manowej” autorstwa Jerzego Boga-
cza. Podczas profesjonalnie przygo-
towanej przez Panią Sabinę Załuską 
i Jerzego Bogacza prezentacji multi-
medialnej, zaproszeni goście prze-
nieśli się w czasy galicyjskie, kiedy to 
powstał zaczątek dzisiejszego banku 
– Towarzystwo Zaliczkowe założone 
przez Józefa Marsa i przebyli histo-
ryczną drogę rozwoju banku przez 
okres międzywojenny, lata wojny i 
okupacji, lata odbudowy i rozwoju 
bankowości spółdzielczej, aż po dzi-
siejsze czasy. Zaznaczyć trzeba, że 
teraźniejszość Banku Spółdzielcze-
go w Limanowej to zaszczytne 13-te 
miejsce w ogólnopolskim rankingu 

najlepszych Banków Spółdzielczych 
w Polsce. Najważniejszymi cechami 
banku są: nowoczesność, efektyw-
ność działania, innowacyjność oraz 
ostrożność. Limanowski bank za-
wsze był blisko ludzi. Dewizą banku 
było i jest jednoczenie. Dziś bank 
spółdzielczy wychodząc naprzeciw 
potrzebom miejscowej społeczności 
kredytuje działalność rolniczą, wspie-
ra przetwórstwo rolno-spożywcze, 
usługi i handel, miejscową przed-
siębiorczość. Prowadzi własne nisko 
oprocentowane linie kredytowe, ko-
rzystnie oprocentowane depozyty, 
karty płatnicze itd. Bank objął tere-
nem swojego działania nie tylko mia-
sta i gminy powiatu limanowskiego, 
ale również ma już swoje placówki 
w Nowym Sączu i Krakowie. Aktual-
nie Bank Spółdzielczy w Limanowej 
prowadzi swoją działalność poprzez 
centralę 9 oddziałów, 2 � lie oraz 17 
Punktów Obsługi Klienta. Działal-
ność banku to nie tylko oferowanie 
usług bankowych, ale również anga-
żowanie się w � nansowe wspieranie 
różnych organizacji, stowarzyszeń 
i instytucji. Realizuje swoje zadania 
� nansowe oraz potra�  je połączyć 
z działalnością społeczno-kultural-
ną. Nazywany jest ambasadorem 
kultury. Uczestniczący w uroczysto-
ści goście: przedstawiciele władz 

samorządowych powiatu, miasta 
i gminy Limanowa oraz gmin po-
wiatu limanowskiego, przedsię-
biorcy, Rada Nadzorcza i członko-
wie Zarządu Banku Spółdzielczego, 
w swoich wystąpieniach nawią-
zywali do historii i tradycji banku, 
podkreślali jego zaangażowanie 
w sprawy miasta i regionu, byli dum-
ni, że jest to bank polski i bezpiecz-
ny.
Prezes Zarządu Pan Adam Dudek 
odbierając gratulacje i słowa podzię-
kowań zapewniał, że wszelkie uzna-
nie ze strony władz samorządowych, 
przedsiębiorców i mieszkańców 
miasta i powiatu, to dalsza mobili-
zacja pracowników do lepszej pra-
cy, zdobywania większego zaufania 
klientów i motywacja do dalszego 
rozwoju placówki.
Podczas jubileuszowego spotkania 
podkreślono kluczową wartość ban-
ku. Bank Spółdzielczy w Limanowej 
- to Bank : rodzimy, miejscowy, swoj-
ski, godny zaufania, partnerski i – co 
ważne z polskim kapitałem. I niech 
tak zostanie! Życzymy, by zdobyte 
na przestrzeni 135 lat doświadcze-
nia pozwoliły tworzyć warunki do 
świadczenia kompleksowych, pro-
fesjonalnych i bezpiecznych usług 
� nansowych przez kolejne dziesiątki 
lat.

ZAUFANIE OD POKOLEŃ 
135 lat Banku Spółdzielczego w Limanowej
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30 listopada zakończono większość inwestycji przeznaczonych do realizacji w mijającym 2012 r. Największą 
i czasochłonną inwestycją, bo trwającą od maja była  przebudowa  ciągu drogowego:  ul. Kopernika – Targo-
wej – Moniuszki – Berlinga (łącznie 1600 m),  wraz z remontem  i podniesieniem mostu na potoku Mordarka. 
Remont mostu obejmował m. in. wykonanie przyczółków żelbetowych, montaż łożysk, dźwigarów, wykonanie
nowej płyty mostu, chodnika, poręczy, oraz nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Powstały  dwa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Matki Boskiej Bolesnej, Targowej, i Moniuszki oraz na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Targowej.  
Inwestycja  kosztowała 7 milionów złotych z czego 2,5 miliona złotych pozyskano z funduszy zewnętrznych. 
Z pozostałych inwestycji wymienić należy remonty ulic: Beskidzkiej, Grunwaldzkiej, Szwedzkiej i Sportowej oraz 
budowę boiska sportowego „ORLIK” w Łososinie Górnej. Poniżej materiał fotogra� czny przedstawiający inwesty-
cje miejskie 2012 roku.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU 
NA TERENIE LIMANOWEJ

Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic: Matki Boskiej Bolesnej, Targowej, i Moniuszki

Most na ul. Targowej Rondo - ulica Kopernika 
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Odbudowa ulic za kwotę 1 305 817 zł. 
Z tego 884 050 zł  pochodzi z  dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  na odbudowę ulic: Grunwaldzkiej, 
Szwedzkiej, Sportowej i Beskidzkiej zniszczonych w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu,  
szkodę powodziową zgłoszono  w 2011 r. 

Za kwotę  539 487  zł  odbudowano  ulicę Grunwaldzką  
 - wykonano   870 mb  nowej  poszerzonej do 5 m  asfaltowej  nawierzchni   wraz z podbudową,  970 mb poboczy 
oraz 700 mb umocnienień  dna rowów prefabrykatami betonowymi. 

Za kwotę  139 793 zł  odbudowano ulicę Szwedzką  
- wykonano 310 mb  nowej  nawierzchnię asfaltowej  wraz z podbudową, 
35 m2 chodnika z kostki brukowej oraz  500 mb poboczy

ODBUDOWA ULIC

ULICA GRUNWALDZKA

ULICA SZWEDZKA

Ulica Grunwaldzka przed  remontem

Ulica Szwedzka przed  remontem

Ulica Grunwaldzka po remoncie

Ulica Szwedzka po remoncie
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Za kwotę 249 537  zł odbudowano ulicę Sportową  
- wykonano 230 mb szerokiej na 5,5 m nowej  asfaltowej  nawierzchni  wraz z podbudową,
150 m2 chodnika z kostki brukowej wraz z 440 mb krawężnika i 80 mb obrzeży  

Za kwotę 377 000  zł odbudowano ulicę Beskidzką
- wykonano 1 200 mb nowej nawierzchni  asfaltowej wraz z podbudową, 
1400m2  poboczy oraz 400 mb umocnień dna rowów prefabrykatami betonowymi. 

ULICA SPORTOWA

ULICA BESKIDZKA

Ulica Sportowa przed  remontem

Ulica Beskidzka przed  remontem

Ulica Sportowa po remoncie

Ulica Beskidzka po remoncie

ODBUDOWA ULIC
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Już niedługo nastąpi oddanie do 
użytku nowego kompleksu boisk 
sportowych w Limanowej. Licz-
ne obłożenie boiska sportowego 
„Orlik” przy Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
w Limanowej, dało dowód, że tego 
typu kompleksy sportowe są bar-
dzo potrzebne. Toteż  władze mia-
sta w mijającym roku podjęły się 
budowy kolejnego boiska w Łoso-
sinie Górnej w ramach programu 
„Moje Boisko - Orlik 2012”. Nowy 
kompleks składa się z boiska do 
piłki nożnej z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej o wymiarach 30,00m 
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 poliuretano-
wej o wymiarach 50,00m x 30,00m 
o powierzchni 1500m2. Boiska wraz 
zapleczem sanitarnym, zlokalizo-
wane są w Łososinie Górnej przy 
Zespole Szkół Samorządowych nr 
4 – ul. Reymonta.
Wartość robót objętych umową:
1 135 863,23 zł, z tego: dotacja z bu-
dżetu państwa – 333 000,00 zł, do-
tacja z Województwa Małopolskie-
go – 250 000,00 zł, środki z budżetu 
Miasta – 552 863,23 zł

NOWE BOISKO SPORTOWE – ORLIK
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Koniec lata i jesień minęły nam bardzo pracowicie. 
Mieliśmy wręcz obawy, że nie dotrzymamy niektórych 
terminów zakończenia robót, ale wszystko w końcu 
przebiegło po naszej myśli. Chodzi tu głównie o więk-
sze roboty drogowe. W lipcu wygraliśmy przetarg 
w Gminie Dobra na remont drogi rolniczej „Skrzydlna – 
Kliny” o wartości 136.000 zł. Roboty obejmowały wyko-
nanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku 

600 mb. Również w lipcu wygraliśmy większy przetarg 
w Gminie Limanowa na przebudowę czterech odcin-
ków dróg gminnych o łącznej wartości 572.100 zł - prze-
budowa drogi „Koszary – Rysiówka” - W ramach zlecenia 
wykonano podbudowę z kruszywa o łącznej pow. 2.000 
m2, nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych o po-
wierzchni 1.400 m2 , nawierzchnię bitumiczną o pow. 
200 m2 oraz roboty związane odwodnieniem i umoc-
nieniem dna potoku. Wartość robót wyniosła 222.300 zł,
- przebudowa drogi  „Sowliny do Kapturkiewiczów” – Ro-
boty obejmowały wykonanie podbudowy o powierzch-
ni ok. 1.300 m2 i nawierzchni mineralno-asfaltowej na 
powierzchni 420 m2 oraz rowy i przepusty odwadniają-
ce. Wartość robót wyniosła 93.100 zł,
- przebudowa drogi „Pasierbiec – do Guzika” - Roboty 
obejmowały wykonanie podbudowy o powierzchni 
ok. 1.700 m2 i nawierzchni mineralno-asfaltowej na po-
wierzchni ponad 1.300 m2 oraz roboty odwadniające 
(rowy i przepusty). Wartość robót wyniosła 136.800 zł,
- „Mordarka-Potoki-Łazy” - Roboty obejmowały wy-
konanie podbudowy o powierzchni ok. 1.100 m2 i na-
wierzchni mineralno-asfaltowej na powierzchni ponad 
900 m2 , wykonanie przepustów i odtworzenie rowów 
odwadniających oraz umocnienia dna i skarp potoku. 
Wartość robót wyniosła 119.900 zł.
Powyższe roboty zostały zrealizowane w miesiącu 
wrześniu i październiku. Również we wrześniu wygra-
liśmy przetarg zorganizowany przez Miasto Limanowa 
na remont ulicy Beskidzkiej o wartości 267.000 zł. Ro-
boty te wykonaliśmy w październiku, a w listopadzie 
zrealizowaliśmy drugi etap remontu, w wyniku czego 

mamy teraz nową nawierzchnię na całej długości uli-
cy Beskidzkiej – od ul. Żwirki i Wigury do ul. J. Marka. 
W międzyczasie zrealizowaliśmy też wiele „drobniej-
szych” prac na terenie miasta oraz dla prywatnych zle-
ceniodawców. Myślę, że radzimy sobie coraz lepiej.
Co planuje się na zimę? Dopóki pozwolą warunki at-
mosferyczne, będziemy chcieli zrealizować jeszcze za-
planowane drobne roboty drogowe i wodociągowe. 

Rozpoczął się też sezon zimowego utrzymania dróg. 
W związku z tym równolegle prowadzimy już „akcję zi-
mową” i w miarę pogarszania się warunków na drogach, 
będzie to teraz główne zajęcie działu technicznego 
Spółki.  W tym sezonie, oprócz terenu naszego miasta 
będziemy utrzymywać także odcinek drogi powiatowej 
„Młynne-Ujanowice-Sechna” dla Powiatowego Zarządu 
Dróg, gdyż wygraliśmy  w naszym Starostwie przetarg 
na zimowe utrzymanie tego odcinka.  Oprócz tego dla 
Zarządu Dróg Powiatowych będziemy też świadczyć 
usługi wywozu śniegu z ulic zarządzanych przez ZDP. 
W związku z tym liczymy na łagodne przejście organi-
zacyjne Spółki z sezonu letniego na zimowy. Mówiło się 
ostatnio o zwolnieniach w Spółce ... Rzeczywiście, w cią-
gu ostatnich kilkunastu miesięcy musieliśmy częściowo 
ograniczyć zatrudnienie w Spółce ze względów ekono-
micznych, w szczególności ze względu na kryzys w bran-
ży budowlano-drogowej. Jednak obecnie, w związku 
z tym, że udało się w ostatnich miesiącach zabezpieczyć 
duży front robót przesunięto w czasie część planowa-
nych zwolnień w zakładzie, a także zatrudniliśmy po-
nownie część pracowników działu remontowo-budow-
lanego, co bardzo nas cieszy. Pozdrawiamy wszystkich 
naszych klientów. Zapraszamy do współpracy.

Henryk Kapera
Prezes Zarządu

www.mzgkim.limanowa.pl 

CO SŁYCHAĆ W SPÓŁCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ? 
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TEMATY RÓŻNE

Burmistrz Władysław Bieda  przeka-
zał 40 zestawów komputerowych 
wraz z podłączeniem do Internetu - 
mieszkańcom miasta wytypowanym 
w ramach projektu „Internet szansa 
dla zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym”.  2 maja br. Burmistrz podpi-
sał umowę o do� nansowanie Projek-
tu „Internet szansa dla zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym mieszkań-
ców Miasta Limanowa” w ramach 
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowa-
cyjności gospodarki” pochodzącego 

z Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 
Projekt współ� nansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Celem ogólnym 
projektu jest zapewnienie dostę-
pu do Internetu osobom dorosłym 
z obszaru miasta Limanowa wyklu-
czonym cyfrowo, które objęte są 
pomocą społeczną z racji trudnej 
sytuacji materialnej oraz niepełno-
sprawności. Projekt obejmie osoby 
bezrobotne, niepełnosprawne oraz 
matki samotnie wychowujące dzieci. 

Dodatkowym celem 
projektu jest przeciw-
działanie wyklucze-
niu cyfrowemu dzieci 
pozostających pod 
opieką osób objętych 
pomocą społeczną. 
Celem szczegóło-
wym jest dostarcze-
nie sprzętu i dostępu 
do sieci oraz wypo-
sażenie uczestników 

projektu w wiedzę i umiejętności 
obsługi programów i narzędzi in-
ternetowych, które będą przydatne 
w podejmowaniu prób wychodze-
nia z sytuacji kryzysowych, w tym 
w szczególności sprawniejszego 
poszukiwania ofert pracy oraz wzro-
stowi ich atrakcyjności na rynku pra-
cy. Dostarczono łącznie 52 zestawy 
komputerowe wraz z podłączeniem 
do Internetu, w tym 40 zestawów 
dla gospodarstw domowych, oraz 
12 zestawów dla Biblioteki Miejskiej, 
w której w ramach działań koordy-
nacyjnych prowadzone będzie In-
formatyczne Centrum Wspomaga-
nia Osób Wykluczonych. Projekt ma 
trwać przez najbliższe 7 lat, z czego 
przez najbliższe 2 lata 85 % kosz-
tów będzie refundowane przez Unię 
Europejską. Na kolejne 5 lat reali-
zowania projektu środki � nansowe 
zapewni Miasto Limanowa. W dal-
szej kolejności  planuje się realizację 
szeregu działań e-learningowych 
skierowanych do osób objętych po-
mocą społeczną oraz znajdujących 
się w trudnej sytuacji.

W październikowym numerze „Informatora Miejskiego” ukazały się informacje, które oprotestowało Starostwo 
Powiatowe w Limanowej. W artykule pt: „Poprawa komunikacji w mieście” o przebudowie ulicy  Kopernika, Targowej, 
Moniuszki i Berlinga wraz z budową  mostu i dwóch nowych rond napisano:
„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 do� nansowania 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 do� nansowania 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%. W  przypadku  skrzyżowania na ulicy M.B. Bolesnej jest   drastycznie 
inaczej, rondo kosztuje  1 mln 200 tys. zł, a powiat  zadeklarował  tylko 30 tys. zł”.
Starostwo twierdzi, że nie było inicjatorem budowy ronda na „Wesołej” i zażądało sprostowania w następnym 
numerze „Informatora Miejskiego”.  W związku z powyższym  prostujemy: Starostwo Powiatowe w Limanowej nie 
było inicjatorem budowy ronda na „Wesołej”. 
Ponadto Starostwo wytyka  brak podpisów autorów  pod artykułami w Informatorze Miejskim. Pod  każdym 
dokumentem, czy pismem wychodzącym z Urzędu Miasta  podpisany jest Burmistrz i nie ma dodatkowych informacji, 
kto go  sporządził. Ta sama praktyka dotyczy „Informatora Miejskiego” i zamierzamy ją kontynuować.  

SPROSTOWANIE

MIESZKAŃCY OTRZYMALI KOMPUTERY!



18 INFORMATOR MIEJSKI, grudzień 2012

KULTURA

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 
Limanowa 8 listopada br. wręczono 
„odznaczenia dla uczestników woj-
ny obronnej 1939 r. za walkę z na-
jeźdźcą niemieckim i sowieckim”. 
Okręgowa Rada Środowiskowa Żoł-
nierzy Wojska Polskiego na wniosek 
Limanowskiego Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych i Wojsko-
wych RP, przyznała odznaczenia dla 
uczestników wojny obronnej 1939r. 
za walkę z najeźdźcą niemieckim 
i sowieckim. Odznaczenia przy-
znano: Zo� i Grabowskiej, Stefanii 
Miernik, Henrykowi Wąsowiczowi 
i Kazimierzowi Romaniukowi. Od-
znaczenia wręczyli zasłużonym 
Przewodnicząca Rady Miasta Irena 
Grosicka, Burmistrz Miasta Włady-
sław Bieda oraz Prezes Limanow-
skiego Oddziału Związku Inwalidów 
Wojennych RP Andrzej Stanisz.

9 listopada br. w Limanowskim 
Domu Kultury odbyła się Gala Przed-
siębiorczości, organizowana przez 
Powiat Limanowski, Regionalne Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców oraz 
Powiatowy Urząd Pracy w Limano-
wej. Sponsorem głównym była � rma 
Limblach, a gościem honorowym 
był Władysław Kosiniak – Kamysz - 
Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
Na tegorocznej Gali wręczono od-
znaczenia nadane przez Prezydenta 
RP.  Za wybitne zasługi dla rozwoju 
przedsiębiorczości polskiej, za dzia-
łalność społeczną i charytatywną 
odznaczeni zostali Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski: Sta-
nisław Gągała i Wiesław Żółtowski, 
natomiast za zasługi w działalności 
na rzecz społeczności lokalnej, od-
znaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi 
Marka Czamarę oraz Agatę Żądło. 
W tegorocznym konkursie Lider Biz-
nesu w trzech kategoriach: małe, 
średnie i duże przedsiębiorstwa, 
nominacje do tytułu Lidera Bizne-
su w kategorii „Małe Przedsiębior-
stwa” otrzymały � rmy „Lynx” oraz 

„Carox”.  Tytuł Lidera otrzymała � rma 
„Carox  Oleksy, Szewczyk Sp. J. z Mę-
ciny”. Pierwszy Diament otrzymała 
Drukarnia Malinowa S.C. Barbara 
Merkowska, Wanda Musiał. Drugi 
Diament Firma Produkcyjno – Usłu-
gowo - Handlowa „Komplex” Grze-
gorz Czepiel, Janowice. Trzeci Dia-
ment otrzymała � rma „LATHER-KAZ” 
Kazimierz i Michał Więcławek Sp.j., 
Kamienica. Nominację do tytułu 
Lider Biznesu w kategorii Średnie 
Przedsiębiorstwa otrzymały � rmy: 
„FIZ-KUZ”, „Konstal”, „Midrew II”, „Ka-
minex”. Tytuł Lidera przyznano dla 
PHU MIDREW II - Paweł Michura. 
W kategorii Duże Przedsiębior-
stwa nominacje otrzymały � rmy: 
„Limblach”, „Kaolim” oraz „Gurgul”. 
Tytuł Lidera Biznesu w tej kate-
gorii przyznano � rmie „Limblach”. 
Pierwszy  Diament tra� ł do Ban-
ku Spółdzielczego w Limanowej, 
a drugi Diament tra� ł do � rmy „Part-
ner ALMA” Stach, Król Sp. j. Lima-
nowa. Natomiast Trzeci  Diament 
tra� ł do Przedsiębiorstwa PPUH  
WOLIMEX Eugeniusza Wojaka. Złota 

Statuetka Lidera Biznesu tra� ła do 
� rmy Handlowo Usługowej „Gracja”. 
W trakcie Gali nagradzane są także 
Inicjatywy Gospodarcze Roku. Laure-
atem w tej kategorii został Rafał Sta-
brawa Usługi Rehabilitacyjne - Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„REHSTAB” Oddział Rehabilitacji 
w Limanowej. Podczas Gali wręczona 
została również statuetka – za działal-
ność charytatywną, przyznawana jest 
ona osobom, które poprzez swoje 
działania wspierają  pokrzywdzonych 
przez los. Otrzymał ją ks. prałat Józef 
Leśniak z Tymbarku. Statuetka Przyja-
ciela Powiatu Limanowskiego  zosta-
ła przyznana dla ks. biskupa Andrzeja 
Jeża, Auto Moto Klubu w Limanowej 
i jego prezesa Jerzego Budacza oraz 
Czesława Szynalika. W konkursie „Mi-
kroprzedsiębiorca Roku” prowadzo-
nym przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Limanowej,  wyróżnienia otrzyma-
li:  „Bart-Med” „Aleja róż”, „GM Meble”, 
„Contraco”, „Martext” oraz „Car-gum”.  
Nominację do tytułu otrzymały � rmy 
„Aleja róż”, „Martex” oraz „GM Meble”. 
Statuetkę przyznano � rmie „Martex”. 

ODZNACZENIA DLA UCZESTNIKÓW WOJNY 1939 R.

GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012

Od lewej: Zo� a Grabowska, Andrzej Stanisz, Stafania Miernik, Irena Grosicka-Przewodnicząca 
Rady Miasta, Kazimierz Romaniuk, Henryk Wąsowicz, Władysław Bieda – Burmistrz Miasta.
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Od 38 lat corocznie jesienną porą po 
zakończeniu prac na polach, wykop-
kach i zasiewach w sali Limanow-
skiego Domu Kultury spotykają się 
muzykanci, gawędziarze, śpiewacy, 
kapele ludowe i zespoły regionalne 
z Ziemi Limanowskiej, Ziemi Lachów, 

Zagórzan i Białych 
Górali Łącko-Ka-
mienickich. Choć 
Ziemia Limanow-
ska jest regionem 
obszarowo nie-
wielkim, to wiel-
ka to rozmaitość 
strojów ludowych, 
składu instrumen-
talnego i brzmie-
nia kapel, tańca
i gwary jest cechą 
charakterystyczną 
i siłą „LIMANOW-
SKIEJ SŁAZY”. Jest 
to festiwal praw-
dziwym nieugła-

skanym obliczem kultury ludowej 
w naszym regionie, jest dowodem 
na to, że pieśni i muzyka, gwara i ust-
na literatura ludowa żyją prawdzi-
wym życiem nie tylko w amatorskich 
zespołach pieśni i tańca. A, że kultu-
ra ludowa jest godnym partnerem 

kultury narodowej, niech świadczy 
fakt, że publiczność do ostatniego 
miejsca na każdym z koncertów wy-
pełniła salę Domu Kultury. Wielką ra-
dością organizatorów są powstające 
Dziecięce zespoły Folklorystyczne, 
których w tym roku było sześć. Festi-
wal tak samo ewoluuje jak zmienia 
się nasze życie, tak więc od kilku lat 
by nie zamknąć się tylko w „ścisłym 
klimacie folkloru” na � nał zaprasza-
my zespoły o lżejszych klimatach 
folklorystycznych – zespoły folkowe, 
w tym roku ogromną furorę zrobił 
zespół „Góralsi” inspirowany muzyką 
góralską. Podczas tegorocznego fe-
stiwalu zaprezentowano 84 progra-
my, na scenie wystąpiło 648 osób, 
przez 4 dni Festiwalu programy obej-
rzało ok. 1000 widzów, w Ogólnopol-
skim Seminarium Folklorystycznym 
na temat: „Folklor Łemków” uczest-
niczyło 110 osób, wystawiono 13 
stoisk z rękodziełem artystycznym 
i wyrobami oraz wydawnictwami. 

XXXVIII FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
„LIMANOWSKA SŁAZA”

Regionalny Zespół „LIMANOWIA-
NIE” im. Ludwika Mordarskiego pod 
kierownictwem Jacka Smagi i kie-
rownika kapeli Doroty Jędrzejek po 
eliminacjach w festiwalu „TALIA – 
KORZENIE” w Nowym Sączu został 
nominowany do Finału Festiwalu 
„TALIA – KORZENIE – CZTERY PORY 
ROKU”, który odbędzie się w 2013 r. 
w Tarnowie. Widowisko, które jury 
konkursu uznało za jedno z naj-
lepszych w przeglądzie nosi tytuł 
„ŚMIGUŚNIOKI”. Twórcami nagro-
dzonego widowiska są Jacek Smaga – 
reżyseria, Dorota Jędrzejek – muzyka 
i Zo� a Skwarło – choreogra� a. Nad-
mienić należy, że Regionalny Zespół 
„LIMANOWIANIE” im. Ludwika Mor-
darskiego pracuje w Limanowskim 
Domu Kultury, a jego działalność 
� nansowana jest z budżetu miasta. 
A oto członkowie Zespołu „Limano-

wianie”: Bąba Joanna, Franczyk Ma-
teusz, Gawlak Iwona, Gołąb Karolina, 
Jasica Damian, Jasica Karol, Jasica 
Rafał, Jędrzejek Dorota, Jędrzejek 
Zuzanna, Kędra Gabriela, Koniecz-
ny Marek, Koza Andrzej, Ługowski 
Paweł, Mól Krystyna, Rapacz Eweli-
na,  Smaga Czesław, Smaga Jacek, 

Smaga Jakub, Smaga Karolina, Sma-
ga Kamila, Stanisz Andrzej, Stanisz 
Teresa, Szubryt Eugeniusz, Szubryt 
Piotr, Tąta Jadwiga, Tokarz Marzena, 
Twaróg Aleksandra, Twaróg Janina, 
Twaróg Paulina, Widomski Andrzej, 
Widomski Mateusz, Widomski To-
masz, Wójs Kazimiera.

SUKCES ZESPOŁU „LIMANOWIANIE”
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W celu efektywnego wykonywania 
zadań Miasta w zaspakajaniu po-
trzeb wspólnoty  w zakresie  kultury, 
a także  upraszczania  struktur  zarzą-
dzania, Rada Miasta podjęła uchwałę 
o zamiarze połączenia samorządo-
wych instytucji kultury – Limanow-
skiego Domu Kultury, Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Limanowej 
oraz Muzeum Regionalnego Ziemi 
Limanowskiej. W  wyniku  połącze-
nia  instytucji, utworzona  zostanie  
miejska jednostka organizacyjna, 
działającą w formie samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą: Lima-
nowskie Centrum Kultury i Edukacji. 
Zamiar  utworzenia Limanowskiego 
Centrum  Kultury  i  Edukacji  wią-
że  się z  poszerzeniem  zadań  jakie 
w  zakresie kultury będzie realizowało 
Centrum. Połączenie trzech instytu-
cji w jedną, nadanie nowych funkcji 
edukacyjno kulturalnych i  wynikają-
ca z  tego komasacja  sił  i  środków 
powinna  wpłynąć  na  efektywniejsze  

działanie  oraz  wyższy  poziom  usług,  
zajęć pozaszkolnych dla dzieci i mło-
dzieży i imprez kulturalnych.  Jedną  
z  przesłanek  utworzenia  Centrum  
jest  racjonalizacja  wydatków  po-
noszonych  przez Miasto  na  kulturę.  
Połączenie  jednostek  kultury, spo-
woduje zmniejszenie kosztów admi-
nistracyjnych. Nastąpi skomasowanie 
służby � nansowo – księgowej, obsłu-
gi sprzętu, urządzeń itp. Projektowa-
na sala  konferencyjno  -  widowisko-
wa  w Limanowskim Domu Kultury 
umożliwi organizację różnych imprez, 
spotkań w tym z pisarzami, poetami. 
Muzeum, jak i Biblioteka, zyskają do-
datkowe powierzchnie promocyjne 
w salach Limanowskiego Domu 
Kultury. Wiele działań Domu Kul-
tury,  Biblioteki i Muzeum, opar-
tych jest na współpracy ze  szko-
łami i przedszkolami.  Centrum  
dysponujące  lepszymi  zasobami  
materialnymi  i  organizacyjnymi po-
winno,  wykorzystując  dotychcza-

sowe  doświadczenia,  uatrakcyjnić  
i  zintensy� kować  tę współpracę. 
Podjęcie uchwały przez samorząd 
o zamiarze połączenia instytucji kul-
tury,  to pierwszy krok do obranego 
celu. W następnej kolejności samo-
rząd musi pozyskać zgody na połą-
czenie jednostek od: Krajowej Rady 
Bibliotecznej, Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Krakowie, Rady do 
Spraw Muzeów, jak również uzyskać 
zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Połączenie zgodnie 
z ustawą nie może nastąpić wcze-
śniej niż 6 miesięcy od daty pod-
jęcia uchwały i podania informacji 
o zamiarze połączenia do publicznej 
wiadomości. Jeżeli miasto uzyska wy-
magane ustawą zgody właściwych 
podmiotów, podjęcie uchwały Rady 
Miasta o ostatecznym połączeniu 
jednostek i powstanie Limanowskie-
go Centrum Kultury i Edukacji może 
nastąpić nie wcześniej niż w maju 
2013 r. 

ZAMIAR POŁĄCZENIA JEDNOSTEK KULTURY

W Muzeum Regionalnym Ziemi 
Limanowskiej nadal trwają prace 
nad odpowiednim zabezpiecza-
niem zbiorów muzealnych. Po zin-

wentaryzowaniu mienia muzeum 
przyszedł czas, aby je odpowiednio 
zabezpieczyć. W muzeum wydzie-
lono specjalne pomieszczenie dla 

potrzeb archiwum i odpowiednio je 
zaadoptowano. Komisja inwentary-
zacyjna, która pracowała w muzeum 
przez 6 miesięcy nie tylko zbadała 

NOWE ARCHIWUM W MUZEUM

Tak było... Tak jest...
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Jesienno-zimowy czas w limanow-
skiej bibliotece mocno wypełniony 
był imprezami kulturalnymi. Spo-
tkania autorskie, nowe wystawy 
w Miejskiej Galerii Sztuki, konkursy 
dla najmłodszych i nieco starszych. 
Na przestrzeni ostatniego kwartału 
roku 2012 odbyły się:
• 5 października spotkanie autorskie 

z Wojciechem Kuczokiem jednym 
z najlepszych i najpoczytniejszych 
współczesnych prozaików polskich, 
a przy tym speleologiem, krytykiem 
� lmowym i miłośnikiem gór, 

• wystawa malarstwa Barbary Wardę-
gi, młodej i bardzo utalentowanej 
artystki ze Słopnic. Jej prace były 
prezentowane na przełomie paź-
dziernika i listopada. Wystawa cie-
szyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem,

•  13 listopada w limanowskiej bi-
bliotece odbyło się podsumo-
wanie i gala wręczenia nagród
uczestnikom dwóch wakacyj-
nych konkursów oraz jesienne-
go konkursu recytatorskiego 
„W magicznym świecie wierszy” 
dla przedszkolaków i uczniów klas 
0-3 szkół podstawowych. Konkursy 
przygotował biblioteczny Oddział 
dla dzieci,

• pod patronatem Starosty i Burmi-
strza Miasta przeprowadzono ewa-
luację i wręczenie nagród w powia-
towym konkursie fotogra� cznym 
pn. „Z obiektywem przez Powiat”. 
Jego najlepszym podsumowaniem 

będzie statystyka. Licz-
ba uczestników: 92 oso-
by (nie tylko z powiatu 
limanowskiego ale rów-
nież z terenu wojewódz-
twa małopolskiego, a na-
wet województw oś-
ciennych: śląskiego i pod-
karpackiego). Liczba na-
desłanych prac: 582 
sztuki. Ponad połowa 
uczestników to młodzież 
szkolna. Efekt: ciężka 
praca jury konkursowe-
go, by wydać możliwie „salomono-
wy wyrok” i piękna wystawa z masą 
świetnych fotogra� i, pokazujących 
piękno miasta i okolicy, 

• aktualnie prezentowana jest wysta-
wa pn. „Kolej. Na papierze, płótnie 
…”. Autorem jest pasjonat kolej-
nictwa, limanowianin Zbigniew 
Sułkowski. Na kilkudziesięciu fo-
togra� ach, rysunkach i obrazach 
akwarelowych widzimy efekt pasji 
(jednej z całego katalogu) autora. 
Wystawa prócz bardzo ciekawej, 
spro� lowanej tematyki, jest też 
trochę powrotem do przeszłości Li-
manowej. Do czasów, gdy pociągi 
towarowe i kursowe relacji Nowy 
Sącz – Chabówka i odwrotnie, w ja-
kimś sensie wyznaczały rytm miasta 
i ubogacały jego pejzaż. Można ją 
zwiedzać do 21 grudnia, 

• spotkanie autorskie z ks. dr Eligiu-
szem Dymowskim, franciszkani-
nem, krakowskim poetą i krytykiem 

literackim. Odbyło się 7 grudnia. 
Przebiegało w wyczuwalnym już 
świątecznym nastroju, odwrotnie 
proporcjonalnym do panującej 
wtedy pogodowej aury: było cie-
płe, pogodne, radosne i serdeczne, 
a momentami żartobliwe i zabaw-
ne. Bo i taki był goszczący w biblio-
tece franciszkanin.

Za działalność kulturalną (ale nie
tylko) udało się limanowskiej MBP
zebrać dwa istotne „owoce”: 
w ogólnopolskim rankingu bibliotek, 
przeprowadzanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita” uplasowała się na 
naprawdę dobrym 49 miejscu w skali 
kraju. A w 2. Małopolskim Konkursie 
Gminnych Koalicji Programu Rozwo-
ju Bibliotek, organizowanym przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
w Krakowie, zdobyła trzecie miejsce 
za tegoroczną, czwartą edycję Po-
wiatowego Konkursu Poetyckiego 
im. Zosi Smreczyńskiej pt. „Na skrzy-
dłach marzeń”.

IMPEZY W LIMANOWSKIEJ KSIĄŻNICY

zasoby muzeum, ale też uporządko-
wała, zidenty� kowała i skatalogowa-
ła zbiory z podziałem na: archiwalia, 
muzealia, archiwum fotogra� i i księ-
gozbiór. Każdy przedmiot muzealny, 
eksponat czy dokument archiwalny 
został opatrzony numerem, odpo-
wiednio opisany i sfotografowany. 
Stan posiadanych zasobów muze-
alnych wzbudza wiele wątpliwości 
i wymaga wielkiego wkładu pracy. 
Przede wszystkim należy zapewnić 
bezpieczeństwo posiadanych przez 

muzeum zbiorów, które zapew-
ni ich właściwy stan zachowania, 
a następnie rozpocząć prace nad 
poszerzaniem gromadzonych zabyt-
ków. Przyszedł czas, aby poukładać 
zbiory w specjalnie przygotowa-
nym pomieszczeniu archiwalnym, 
urządzonym zgodnie z zaleceniami 
Archiwum Państwowego. W okna 
zostały wstawione rolety dla ochrony 
zbiorów przed światłem. Zakupiono 
też specjalne metalowe regały prze-
suwne tzw. regały jezdne, które są 

w stanie pomieścić 96 mb akt. Zado-
wolenie z wykonanych prac wyraziła 
jednostka nadzorująca limanowskie 
muzeum- Archiwum Państwowe 
w Krakowie, które skierowało pismo, 
w którym czytamy: “Archiwum Pań-
stwowe w Krakowie wyraża podzięko-
wanie Panu Burmistrzowi za podjęcie 
czynności zmierzających do poprawy 
funkcjonowania Muzeum w Lima-
nowej i wyrażonej chęci współpracy 
w tym zakresie”.
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Zakończył się konkurs fotogra� czny 
organizowany przez miasto Lima-
nowa pt: ”LIMANOWA 2012 - OKIEM 
OBIEKTYWU”. Celem Konkursu było 
poznawanie i promowanie piękna 
Miasta Limanowa oraz dokumen-
towanie jego rozwoju. W konkursie 
wzięło udział 20 uczestników, którzy 
prace do konkursu złożyli zgodnie  
z wymaganiami przesyłając zdję-
cia w 5 konkursowych kategoriach: 
panoramy i krajobrazy, Limanowa 
nocą, Limanowa w czterech porach 
roku, zabytki, architektura, ciekawe 
miejsca  oraz migawki  z życia mia-
sta. Komisja konkursowa ocenia-
ła prace pod względem: tematyki
i treści, ogólnego wrażenia, ory-
ginalności ujęcia tematu, jakości 
technicznej i kompozycji. Komisja 
konkursowa po wnikliwej analizie 
nadesłanych zdjęć dokonała osta-
tecznego podziału nagród.

NAGRODY GŁÓWNE:

I miejsca nie przyznano
II miejsce Zbigniew Dutka - Limano-
wa godło: KOTWICA
III miejsce Bogdan Skrzekut - Lima-
nowa godło: NIKI
WYRÓŻNIENIA W KATEGORIACH:
„LIMANOWA NOCĄ”
I miejsce  Sylwester Piechnik - Nowe 
Rybie , godło : P.S.
II miejsce  Sylwester Piechnik - Nowe 
Rybie , godło : P.S.
trzeciego miejsca nie przyznano
„ZABYTKI, CIEKAWE MIEJSCA, 
ARCHITEKTURA”
I miejsce Łukasz Wojtas - Limanowa, 
godło: KIEROWCA ROWERU
II miejsce Łukasz Wojtas - Limano-
wa, godło: KIEROWCA ROWERU
trzeciego miejsca nie przyznano
„PANORAMY i KRAJOBRAZY”
I miejsce Tomasz Lupa - Limanowa, 

godło: TOMASZ 78
drugiego i trzeciego miejsca nie 
przyznano
„MIGAWKI Z ŻYCIA MIASTA”
I miejsce Justyna Dąbrowska - Lima-
nowa, godło :SCHIZMA
drugiego i trzeciego miejsca nie 
przyznano
„LIMANOWA W CZTERECH 
PORACH ROKU”
I miejsce Michał Wojtas - Limanowa, 
godło: RZABZA
drugiego i trzeciego miejsca nie 
przyznano.

Nagrodzone i wyróżnione w kon-
kursie osoby otrzymają nagrody 
� nansowe zgodne z regulaminem 
konkursu, a gratulacje od organiza-
tora tj. Burmistrza Miasta Limanowa 
otrzymają na Koncercie Noworocz-
nym w dniu 6 stycznia 2012 r.

LIMANOWA 2012 - OKIEM OBIEKTYWU

II nagroda w Konkursie Fotogra� cznym. Fot. Zbigniew Dutka
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Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda zaprosił do Limanowej Świętego Mikołaja, który 5 grudnia br. 
spotkał się z grzecznymi limanowskimi dziećmi w Limanowskim Domu Kultury. Sala widowiskowa była wy-
pełniona do ostatniego miejsca.  Uroczystość rozpoczęła się od projekcji � lmu „Żółwik Sammy 2”- wstęp wol-
ny. Podczas, gdy najmłodsi podziwiali na ekranie przygody żółwika, rodziców, dziadków i opiekunów za-
proszono na kawę i herbatę. Po projekcji � lmu dzieci gromkimi brawami podziękowały Burmistrzowi za 
zorganizowane spotkanie. Następnie najmłodsi wzięli udział w przygotowanych konkursach mikołajkowych
i odtańczyli taniec w oczekiwaniu na przybycie najważniejszego gościa tego wieczoru – Świętego Mikołaja. Kie-
dy się zjawił - radość dzieci była ogromna. Każde z nich otrzymało drobny upominek i miało okazję zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

ŚW. MIKOŁAJ W LIMANOWEJ
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ZAPROSZENIE

Koncert Noworoczny
w wykonaniu 

Orkiestry Zdrojowej z Krynicy
Koncert wzbogacony będzie występami solistów:

Anna Wilk - sopran
Jadwiga Postrożna - mezzosopran
Sylwester Targasz - Szalonek – tenor
W programie: najpiękniejsze utwory Straussa,  Bizeta, Verdiego oraz znane arie operetkowe

6 stycznia 2013 r. godz. 17.00
Sala Widowiskowa Limanowskiego Domu Kultury

                            Serdecznie zapraszamy
            Irena Grosicka                                           Władysław Bieda
Przewodnicząca Rady Miasta                         Burmistrz Miasta Limanowa                                 


