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RUSZA BUDOWA „DRUGIEJ SCHETYNÓWKI”
Otwarcie ofert wykonawców 12 marca, a realizacja do końca września
2013 roku. To jedna z większych inwestycji Miasta Limanowa w 2013r.,
w wyniku której ulica Czecha będzie
poszerzona, z nową nawierzchnią
i likwidacją przewężeń na mostkach.
Pobiegnie dalej nowym przebiciem
od nowego cmentarza pod Dom
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. Cała inwestycja ma wartość
7 milionów złotych, na co Miasto
3 miliony otrzymało z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

RUSZA BUDOWA NOWEGO MAŚLANEGO RYNKU
11 marca br. otwarcie ofert wykonawców na budowę nowego placu
targowego w ramach rządowego
programu „Mój rynek”. Inwestycja
ma być zakończona do końca września br. Obecne targowisko „na
dołku” zostanie podniesione do poziomu ulicy Matki Boskiej Bolesnej,
gdzie znajdą się stoiska handlowe w
straganach i pod wiatą oraz niezbędna infrastruktura. Pod nimi
powstanie dwupoziomowy
parking dla około 70 samochodów z wjazdem od ulicy
Bulwary. Powierzchnia handlowa w straganach (210 m2)
podlegać będzie wynajmowi, natomiast 269 m2
pod wiatą jedynie opłacie
targowej. W ten sposób powróci tam historyczny „ma-
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ślany rynek” z przewagą handlu płodami rolnymi okolicznych rolników.
Inwestycja warta około 4 mln zł,
przy czym 1 mln zł będzie pochodzić
z dofinansowania rządowego. Na
czas inwestycji handel „na dołku” zostaje zawieszony. Dotychczasowym
dzierżawcom w stosownym czasie
wypowiedziano umowy, powrócą
tam po zakończeniu inwestycji i wy-
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graniu przetargu na najem miejsc
handlowych. Inwestycja pomyślana
jest tak, aby w przyszłości można
było nadbudowywać tam następne
kondygnacje. W ten sposób Miasto
obok korzyści estetycznych i funkcjonalnych uzyskuje wielkiej wartości 17 arową, kompletnie uzbrojoną
działkę w ścisłym centrum miasta.

PRIORYTETY 2013

MIASTO LIMANOWA OTRZYMAŁO 6 MLN 400 TYSIĘCY
NA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
W ROKU 2013 I 2014
Ministerstwo Ochrony Środowiska
opublikowało zaktualizowaną listę
dofinansowania projektów rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków. Z listy rezerwowej
zostaliśmy przesunięci na listę podstawową programu – co oznacza,
że dofinansowanie jest już pewne.
Wartość projektu złożonego przez
miasto to bez mała 15 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 6 mln 400 tys.
zł, ale miasto od kwoty blisko 15 mln
zł będzie jeszcze odzyskiwać podatek VAT. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2013 i 2014. Do
programu ujęto tą część miasta, nie
posiadającą kanalizacji, a która spełniała wymogi wskaźnika koncentracji, który wymaga aby liczba mieszkańców na kilometr sieci wynosiła
co najmniej 90 osób. Wcześniejsze

sześć naborów, które były ogłaszane
nie miały takiego warunku dla terenów górzystych. Szkoda, że miasto
nie składało wtedy wniosków, bo
można było przy wysokim dofinansowaniu zbudować kanalizację dla
rejonów, które mają rzadszą zabudowę. Pozostałe części miasta nie ujęte
w tym programie będą zgłaszane do
następnych programów.
Zakres prac jest następujący:
Kontrakt 1
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączeniami, o łącznej długości ok. 7 km
(w tym ok. 0,5 km przyłączy), w rejonie ulic: Rupniowskiego, Drożdża,
Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik oraz
budowa 1 przepompowni ścieków.

Kontrakt 2
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączeniami,
o łącznej długości ok. 0,5 km w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej.
Kontrakt 3
Przebudowa i rozbudowa miejskiej
oczyszczalni ścieków w Limanowej, która obejmuje następujące
elementy: modernizacja osadnika
Inhoffa, stacja zlewcza ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe,
pompownia B, przebudowa osadników wspomagających, budowa
zbiornika pośredniego osadu, przebudowa poletek osadowych, wykonanie instalacje elektrycznych i AKP,
budowa dróg i chodników, budowa
sieci technologicznych.

SKATEPARK W LIMANOWEJ
W naszym mieście realizowana będzie długo oczekiwana szczególnie
przez młodzież inwestycja – skatepark. Na zapleczu miejskiego hotelu i Limanowskiego Domu Kultury
planuje się urządzić ściankę wspinaczkową. Na zboczach wzgórza
zostaną zamontowane ławki, co
utworzy naturalną trybunę dla widzów, a na placu powstanie skatepark wraz z przeszkodami mobilnymi o wymiarach 18x38 m. Skatepark
ma być bazą do organizowania
w przyszłości zawodów sportowych,
nie tylko rolek i deskorolek, ale rów-

nież zawodów wspinaczkowych.
Organizacja imprez sportowych
ma przyczyniać się do promowania
aktywnego trybu życia oraz promowania alternatywnego spędzania
wolnego czasu.
Na realizacje tej inwestycji miasto
otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 205,00
Euro na realizację projektu pod
nazwą „Rekreacja ruchowa szansą
na integrację partnerstwa polskosłowackiego”. Głównym celem projektu jest poszerzenie i zacieśnienie

współpracy pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Limanowej
i Dolnego Kubina oraz stworzenie
płaszczyzny do podejmowania
wspólnych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych służących rozwojowi
obu gmin partnerskich. Wizualizacja skateparku powstała po konsultacjach z przyszłymi użytkownikami
– młodzieżą. Elementy skateparku
to: bank ramp, poręcz łamana, wyskocznia 1, murek łamany, wyskocznia 2, poręcz prosta, poll jam, Quarter pipe, manual pad, grindbox.

„Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013”.
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URZĄD PRZYJAZNY INTERESANTOM
Limanowski magistrat ma być bardziej przyjazny dla mieszkańców,
a obsługa interesantów sprawniejsza. W tym celu przeprowadzony
został remont pomieszczeń Urzędu
Stanu Cywilnego. Obecnie w jednym pomieszczeniu – pokój nr 9 na
parterze, można załatwić sprawę
związaną ze zgłoszeniem urodzenia
dziecka, z zawarciem małżeństwa,
zgłoszeniem zgonu, wymianą dowodu osobistego, zameldowaniem
czy wymeldowaniem.
Dodatkowo, w celu sprawniejszej
obsługi mieszkańców, na parterze
budynku Urzędu Miasta stworzono punkt obsługi interesanta tzw.
dziennik podawczy. Jednocześnie
planuje się wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Do tej
pory dziennik podawczy znajdował
się na II piętrze, co było uciążliwe
dla osób starszych, niepełnosprawnych i z małymi dziećmi. Wprowa-

dzone zmiany mają zaowocować
usprawnieniem obsługi mieszkańców miasta Limanowa i ułatwić im
uzyskiwanie informacji o miejscu

załatwienia sprawy, opłatach, dokumentach oraz prawidłowym wypełnieniu druków.

TERAZ LIMANOWA
okresie wydatkowania środków UE
2014-2020”.
Miasto
Limanowa
uczestniczy w procesie planowania strategicznego na lata 2014-2020.
W procesie tym Miasto współpracuje
z firmą CERTUS z Krakowa, która ma
ugruntowaną renomę w pozyskiwaniu środków unijnych. Na spotkaniu 15 lutego br. w Urzędzie Miasta
radnym, dyrektorom jednostek oraz
mieszkańcom zaprezentowano ramy
prawne dla okresu programowania
na lata 2014-2020, mając na względzie przede wszystkim stan przygotowań państwa, województwa oraz
wynikające stąd możliwości naszego
miasta w nowym okresie wydatkowania środków Unii Europejskiej.
Przedstawiono strategię pt: ”Teraz
Limanowa- organizacyjne i merytoryczne przygotowanie miasta do
pełnienia roli beneficjenta w nowym
4

W związku z realizacją programu
Teraz Limanowa, przygotowano
kilka kart projektów, które zostały zgłoszone przez nasz samorząd
do banku projektów regionalnych
i subregionalnych, oraz do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Do najważniejszych z nich należą:
1. Projekt „Limanowa SlowCity”,
który ma na celu utworzenie lokalnego partnerskiego obszaru funkcjonalnego. Polega na wspólnym
opracowywaniu analiz, studiów
i uwarunkowań planowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych oraz dążeniu do
spójnego systemu inwestycyjnego.
Projekt złożony przez miasto Limanowa w partnerstwie z gminą
Limanowa, gminą Laskowa, gminą Tymbark oraz Gminą Dobra.
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

Wartość wniosku o dofinansowanie
2,6 mln zł – wkład własny minimum
10%( MRR).
2. Projekt „Park Odnowa” , którego
celem jest utworzenie nowoczesnej
i przyjaznej przestrzeni dla seniorów poprzez budowę obiektu lub
zespołu obiektów pobytu dla osób
starszych wraz ze specjalistyczną
atrakcyjną infrastrukturą rekreacyjną
i funkcjonalną dla seniorów. Wartość szacunkowa projektu 54 mln zł
– wkład własny 6 mln zł (program
regionalny).
3. Projekt „Limanowa CO working”,
który ma na celu utworzenie strefy przemysłowej zlokalizowanej we
współpracujących gminach, ale zarządzanych przez jeden podmiot
- złożony przez miasto Limanowa
w partnerstwie z gminą Laskowa,
gminą Tymbark oraz Gminą Dobra.
Gminy biorące udział w projek-

AKTUALNOŚCI
cie chcą wspólnie utworzyć strefę
przemysłową poprzez: wydzielenie
obszaru, korekty układu komunikacyjnego i doprowadzenie niezbędnego uzbrojenia, a także budowę
hal modułowych i innych obiektów
kubaturowych zapewniających realizację usług coworkingowych łącznie
z funduszem poręczeniowym i szkoleniem pracowników dla firm korzystających ze strefy. Wartość szacunkowa

projektu 80 mln zł – wkład własny
20 mln zł (program regionalny).

w tym dla miasta Limanowa 27 mln zł
przy 15 % wkładzie własnym (program subregionalny).
Warto zaznaczyć, iż akceptacja złożonych przez nas kart projektów przez
Zarząd Województwa Małopolskiego
oznaczała będzie zagwarantowanie
finansowania inwestycji miejskich
ze środków UE w latach 2014 –
2020. Decyzje w tej sprawie zapadną
w najbliższych miesiącach.

4. Projekt „Trzy Beskidy” - centra rekreacji, którego celem jest utworzenie nowoczesnej oferty infrastruktury rekreacyjnej niezbędnej do rozwoju turystyki aktywnej - złożony przez
miasto Limanowa w partnerstwie
z miastami: Nowy Sącz i Gorlice. Wartość szacunkowa projektu 96 mln zł

SPOTKANIA BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI
Rozpoczyna się tegoroczny cykl
spotkań osiedlowych burmistrza
z mieszkańcami. W ciągu miesiąca
Władysław Bieda spotka się 8 razy
z obywatelami różnych części Limanowej. Tematem spotkań będą
założenia programowe, plany inwestycyjne, finansowe oraz społecznogospodarcze Limanowej na 2013
rok. Zapraszamy mieszkańców poszczególnych osiedli w/g poniższego terminarza.

Terminarz spotkań
11.03.2013 r.
12.03.2013 r.
13.03.2013 r.
14.03.2013 r.
15.03.2013 r.
18.03.2013 r.
19.03.2013 r.
20.03.2013 r.

Osiedle Nr 1
Osiedle Nr 4
Osiedle Nr 2
Osiedle Nr 5
Osiedle Nr 7
Osiedle Nr 6
Osiedle Nr 3
Osiedle Nr 8

ZSS nr 1
ZSS nr 2
LDK
OSP Łososina
ZSS nr 1
OSP Limanowa
ZSS nr 3
I LO

godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.30
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00
godz. 17.00

WYMIAR PODATKU
Ruszyła akcja wymiarowa. Przewodniczący Komitetów Osiedlowych
dostarczają decyzje wymiarowe.
Przypominamy, że każdy podatnik
posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy
dokonywać wpłat. Do decyzji załączamy przelew wpłat, którym można zapłacić w Banku Spółdzielczym
w Limanowej. Dokonując wpłaty

drogą elektroniczną prosimy podać
indywidualny numer rachunku podany na wydrukowanym indywidualnym przelewie. Informujemy również o zaległościach lub nadpłatach
na poszczególnych kontach podatników. Równocześnie przypominamy podatnikom posiadających
nieruchomości we współwłasności,
że wymiar podatku określony jest
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łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, którzy za opłacenie kwoty
podatku odpowiadają solidarnie.
W związku z tym współwłaściciele
powinni wzajemnie uzgodnić jak
dokonają wpłaty (czy wpłacać całość jeden ze współwłaścicieli, czy
każdy ze współwłaścicieli w swojej
części), tak aby podatek został uiszczony terminowo i w całości.
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BURMISTRZ WŁADYSŁAW BIEDA TRZECIM BURMISTRZEM W KRAJU
Redakcja Dziennika Gazety Prawnej przeprowadziła ogólnopolski ranking „Perły
Samorządu 2012”. Ideą rankingu było
wybranie 5 najlepszych prezydentów, 10
burmistrzów i 15 wójtów w kraju. Przedstawiciele Gazety Prawnej zbierali potrzebne informacje przez kilka ostatnich
miesięcy. Przy wyborze najlepszych samorządowców oceniano m.in. aktywność
w strukturach samorządowych, łatwy dostęp urzędu dla petentów w tym e-urząd,
ilość złożonych wniosków o finansowanie
zewnętrzne oraz ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie, stan zatrudnienia
w urzędzie – różnica między początkiem
kadencji a sierpniem 2012 r., a także liczbę rozpoczętych i wykonanych inwestycji
infrastrukturalnych i ich wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ilość
środków zewnętrznych pozyskanych
na inwestycje, inicjatywy związane z zagospodarowaniem odpadów; procent
budżetu wydany na turystykę, sport i rekreację i bazę rekreacyjną oraz ilość zorganizowanych imprez z zakresu turystyki,
sportu i rekreacji w ostatnim roku kalendarzowym. Na podstawie analizy tych
danych Burmistrz Władysław Bieda został
trzecim burmistrzem w kraju wśród laureatów rankingu„Perły Samorządu 2012 r.”
Ogłoszenie wyników rankingu nastąpiło
podczas gali finałowej 17 stycznia 2013 r.
w Warszawie w Pałacu Prymasowskim.
Ranking, listy wyróżnionych opublikowane zostały w tygodniku „Samorząd i Administracja”.
Jak to właściwie jest?
Jak wyżej czytamy, redakcja poważnego ogólnopolskiego Dziennika Gazety Prawnej przyznaje Burmistrzowi
Władysławowi Biedzie trzecie miejsce w skali kraju. A z drugiej strony pewna prowincjonalna gazeta ogłasza
ranking z wręcz odwrotnymi wynikami. Skąd taka rozbieżność ? Wzięło się to pewnie stąd, że gazeta, nie wiedzieć czemu, zestawiła ranking w sposób całkowicie nieprofesjonalny. Podliczyli sobie pozyskane środki unijne
w latach 2007-2012, czyli złożyli całą kadencję poprzedniego burmistrza z kawałkiem kadencji obecnego. Nie
praktykuje się takich zestawień, bo zamiast cokolwiek wyjaśniać, zamazują faktyczny obraz. Niby jaki wpływ ma
obecny burmistrz na działania poprzedniego? Niech każdy odpowiada za siebie. To takie statystyki, miał na myśli Disraeli premier Wielkiej Brytanii, który swego czasu stwierdził, że : „Istnieją kłamstwa, bezczelne kłamstwa
i statystyki.”
Burmistrz Bieda o statystyki dotyczące swojej kadencji jest całkowicie spokojny. Spokój ten czerpie z faktu, że
tylko w dwóch miesiącach tego roku pozyskał dla Miasta ponad 10 milionów środków zewnętrznych.
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MIASTO STRAŻAKOM
Miasto zakupiło samochód
ratowniczo-gaśniczy
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 samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowy
nabytek to średni samochód specjalny pożarniczy GBA
2,5/16 Mercedes Benz Atego z napędem terenowym 4x4, wzbogacony
o dodatkowe wyposażenie bojowe.
Ze względu na napęd terenowy 4x4,
samochód pozwoli dotrzeć ratowni-

kom nawet do trudno dostępnych
miejsc podczas akcji ratowniczych.
Koszt zakupu samochodu to kwota 643.680 zł. Miasto Limanowa
przeznaczyło na ten cel 300 tys.
zł, pozostała kwota pochodziła

z dotacji Zarządu Głównego Związku OSP
RP, dotacji Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Krakowie,
oraz dotacji Komendanta Głównego PSP
w Warszawie. Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej wyraził serdeczne podziękowanie dla
Pana Władysława Biedy
Burmistrza Miasta, za
ogromną pomoc organizacyjną i finansową
w zakupie samochodu. Mamy
nadzieję, że nowy nabytek przyczyni
się
do
podwyższenia
i tak już wysokiego standardu niesienia pomocy przez druhów z OSP
Limanowa.

POWSTAŁO INFORMATYCZNE CENTRUM WSPOMAGANIA
Od końca ubiegłego roku w czytelni popularno-naukowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej funkcjonuje
Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych. W centrum
tym bezpłatnie można nie tylko zaznajomić się z obsługą komputera
i jego technicznym środowiskiem, ale
też znacząco podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje
informatyczne. Z centrum mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej
(i poszukujące nowych możliwości
rozwoju), bezrobotni (chcący podnosić swoje kompetencje
lub poszukiwać za pomocą Internetu pracy), dzieci
i młodzież (m.in. pragnący
rozwijać swoje zainteresowania), niepełnosprawni,
seniorzy, pracownicy merytoryczni (np. ośrodków
pomocy społecznej) oraz
inne grupy społeczne w
zależności od zdiagnozowanych potrzeb i realizowanych projektów. Do nich

w pierwszym rzędzie kierowana jest
oferta Informatycznego Centrum
Wspomagania Osób Wykluczonych
i dla nich organizowane będą
kursy, działania i warsztaty z zakresu
szeroko
pojmowanego
e-learningu. Będą one obejmować
m.in. warsztaty z podstaw obsługi
komputera, nowoczesnej obsługi
biura, prowadzenia księgowości. Ponadto przeprowadzone będą kursy
z programów i zagadnień takich jak:
Asystent Menedżera, Europejskie
Komputerowe Prawo Jazdy, Grafika
Komputerowa i Projektowanie stron
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WWW, Operator wprowadzania danych, Administrator sieci informatycznej, Telemarketer - pracownik
Call Center i inne. Planowane są też
kursy dla pracowników MOPS w ramach których podnosić będą swoje
kwalifikacje związane z aktywnym
pomaganiem osobom znajdującym
się w trudnym położeniu (np. Kurs
e-learningowy pt: System wsparcia osób wykluczonych społecznie
w Polsce i w Europie przeznaczony
dla instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). Informatyczne Centrum
Wspomagania Osób Wykluczonych powstało w ramach
projektu ”Internet szansą dla
zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym
mieszkańców
miasta Limanowa” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013.
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MIASTO PRZYSTĘPUJE DO REKULTYWACJI
SKŁADOWISKA ODPADÓW W SŁOPNICACH
Po latach eksploatacji składowiska
w Słopnicach, gdzie wywożono odpady z miasta, okolicznych gmin,
a nawet z Gorlic, przyszedł czas na
rekultywacje czyli przywrócenie terenu krajobrazowi i naturze. 1 lutego br. zawarto umowę z wyłonioną
w przetargu nieograniczonym firmą
z Katowic, która do końca czerwca
2014 roku zakończy I etap prac rekultywacyjnych, który będzie obejmował następujące prace:
- ukształtowanie i zagęszczenie
oraz pokrycie czaszy składowiska
warstwą gruntu mineralnego
- budowę instalacji odgazowującej
- uszczelnienie syntetyczne czaszy
składowiska
- okrywę rekultywacyjną biologiczną
- odbudowę rowu opaskowego
Koszt I etapu to 1.043.150 zł. Na
pokrycie tych kosztów miasto ma
zagwarantowaną pożyczkę niskoprocentową ( 4 % w skali roku). Jednak dalej prowadzone są starania
o uzyskanie dotacji na ten cel. Ministerstwo Środowiska uruchomiło
program POIiŚ pod nazwa „Lawendowe wzgórza”, w ramach którego
można starć się o dotacje na ten cel.
Warunkiem złożenia wniosku jest
odpowiednio duża powierzchnia
do rekultywacji (min. 5 ha). Nasze
wysypisko ma pow. 1,5 ha i obecnie
staramy się zawrzeć porozumienie
z innymi gminami lub miastami,
które również muszą wykonać rekultywację, aby złożyć wspólny
wniosek. II etap rekultywacji to budowa kolektora ściekowego o długości 2.852 mb, którym zostaną odprowadzone odcieki z wysypiska.
Budowę kolektora również chcemy
włączyć do programu rekultywacji
i uzyskać na to dotację. Wybudowanie kolektora pozwoli uzyskać
znaczne oszczędności w budżecie
miasta, gdyż obecnie płacimy 200
tys rocznie za wywóz odcieku samochodami do oczyszczalni ścieków.
8

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
Jakie zmiany czekają nas w związku
z nową ustawą? Od lipca 2013 roku
zaczną obowiązywać nowe zasady
odbioru odpadów, umowę z wyłonioną w przetargu firmą wywozową
podpisze Miasto. Opłaty za odbiór
będą zróżnicowane: odpady zmieszane - stawka 9 zł/mies na osobę
oraz selekcjonowane (szkło, papier,
tworzywa sztuczne, metale, tkaniny)
stawka 5 zł/mies. Jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje oddawanie odpadów selekcjonowanych to
będzie zobowiązany przygotować
do odbioru odpady w trzech odrębnych pojemnikach lub workach:
1. (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe)
2. (odpady ogrodowe, spożywcze
i kuchenne , drewno)
3. pozostałe odpady komunalne
(zmieszane).
Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z następującymi
częstotliwościami:
- odpadów zmieszanych i selekcjonowanych – na terenach z zabudową jednorodzinną oraz wielorodzinną nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt elektryczny) raz na pół
roku,
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

- odpady zielone w okresie od początku maja do końca października
raz na miesiąc.
Powstanie punkt selektywnego
zbierania odpadów, do którego
wszyscy będą mogli oddać zebrane w sposób selektywny odpady.
Punkt ten będzie zlokalizowany
przy ulicy Moczarki i będzie czynny
6 dni w tygodniu. Do punktu zbiórki
odpady dostarczane są we własnym
zakresie. Opłaty uiszczać się będzie
w terminach kwartalnych, do końca
ostatniego miesiąca kalendarzowego danego kwartału. Za pieniądze
z opłat gmina będzie opłacać
przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. Dodatkowo, każdy
właściciel nieruchomości będzie
zobligowany do wyposażenia się
w typowe urządzenia służące do
gromadzenia w nich stałych odpadów komunalnych (pojemniki,
kontenery) lub specjalne worki
na odpady. Kontenery lub pojemniki powinny być utrzymywane
w dobrym stanie sanitarnym i odpowiednio oznakowane. Segregacja odpadów będzie polegała
na wrzucaniu ich do właściwego
pojemnika. Jeżeli na nieruchomości istnieją warunki, to wskazane
będzie kompostowanie zielonych
odpadów.

AKTUALNOŚCI
Należy oddzielić u źródła ze strumienia odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach
domowych takie odpady jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, meble,
gruz budowlany, materiały rozbiórkowe, zużyte opony. Selektywne
zbieranie wyżej wymienionych frakcji pozwoli na przygotowanie ich
do ponownego użycia, recyklingu.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w następujących przypadkach:
- pierwsza deklaracja w terminie na
dzień 30 kwietnia 2013r.
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych
- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej nieruchomości (zmiana właściciela, zmiana
liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość lub gospodarstwo
domowe). Deklaracje należy składać
w Urzędzie Miasta Limanowa.
Pamiętajmy, że segregując śmieci zna-

cząco przyczyniamy się do ochrony
środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie dużej ilości surowców i pieniędzy. Segregacja to czysty
zysk dla środowiska i dla całego społeczeństwa. Informujemy, że wpłaty
za I i II kwartał dokonywać należy
na dotychczasowych zasadach do
MZGKiM Sp. z o.o. Natomiast wpłaty
za III i IV kwartał należy dokonywać do
Urzędu Miasta bez wezwania w terminach kwartalnych do 30.09.2013r.
za III kwartał i 31.12.2013r. za IV kwartał w wysokości określonej w złożonej
deklaracji na wskazne w niej konto
bankowe lub po otrzymaniu decyzji
o wymiarze.

MIASTO UPRASZCZA PRAWO LOKALNE
W dniu 25 stycznia 2013 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta
Limanowa Nr XXXVIII/238/2012
z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadzająca zmiany w ustaleniach
tekstu planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Limanowa.
Wprowadzone zmiany konsultowane z lokalnym środowiskiem architektów ułatwią projektowanie i budowę nowych obiektów na terenie
miasta. Między innymi likwiduje się
zakazy dotyczące dachów asymetrycznych, kopertowych, dachów
z przesuniętą w pionie kalenicą oraz
zakaz stosowania paneli z tworzyw
sztucznych i płytek ceramicznych
na wykończenie elewacji. Wprowadzone zmiany dopuszczają budowę obiektów o większej kubaturze
w terenach przeznaczonych pod

usługi, produkcję i budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne z usługami z obecnych trzech kondygnacji do pięciu kondygnacji nadziemnych oraz zmniejszają częściowo
wskaźniki dotyczące ilości miejsc
postojowych przy projektowanych
obiektach usługowych. Część zmian
likwiduje sztywne ograniczenia stosowania minimalnych parametrów
np. odległościowych od terenów
leśnych lub stosowania określonych
urządzeń do oczyszczania ścieków
opadowych i wprowadza w tych
sprawach obowiązek dostosowania
się do obowiązujących przepisów
szczególnych. Ponadto w dniu 29
stycznia 2013 roku weszła w życie
uchwała Rady Miasta Limanowa Nr
XXXVIII/239/2012 z dnia 27 grudnia
2012 roku wprowadzająca zmiany

przeznaczenia terenu działek nr ew.
119 w obr. ew. 1, nr ew. 178/3, 166,
167 w obr. ew. 2, nr ew. 188/4, 188/5,
188/6, 206, 343, 51/2, 616/4 w obr.
ew. 3, nr ew. 376/7, 385/1, 385/2,
385/4, 385/5, 385/6, 41, 641, 656/2,
656/3, 219/3, 621, 624/1, 618/4
w obr. ew. 4,nr ew. 507, 85/6, 85/7,
85/8, 346/8, 311/2, 276, 277, 110/3,
62 w obr. ew. 5, nr ew. 1005, 303,
199, 304, 107, 216, 244/2, 1010/12,
1010/13, 1009/1, 930, 853/1, 306/2,
306/1 , 933/7, 933/8 w obr. ew. 6,
nr ew. 495, 503/6, 620, 614/1, 614/2,
613, 502/1, 190/7, 190/5, 503/3,
604/9, 202/5 w obr. ew. 7.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z wyżej wymienionymi uchwałami
w Urzędzie Miasta Limanowa w pok.
nr 33 lub na stronie internetowej
miasta Limanowa.

Foto Zbigniew Dutka
I miejsce w konkrsie fotograficznym „Limanowa 2012 – okiem obiektywu”

INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

9

MIASTO SIĘ ZMIENIA

AUDYT NADZORU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 ZAKOŃCZYŁ SIĘ POMYŚLNIE

W dniu 14 grudnia 2012 r. przeprowadzony został w Miejskim Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o audyt dotyczący nadzoru nad realizacją systemu
zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie ujmowania i dostarczania wody, odbioru
i oczyszczania ścieków oraz badań
laboratoryjnych wody i ścieków.
Audyt zakończył się pomyślnie
i w dniu 11 stycznia 2013 r Spółka otrzymała potwierdzenie spełnienia wymogów systemu zarzą-

dzania jakością ISO 9001:2008.
W raporcie zespół audytorski podkreślił szczególnie wagę posiadania
przez Spółkę akredytowanego laboratorium wody ścieków, co „stanowi
o pełnym i skutecznym nadzorowaniu wyrobu i procesu” oraz „jest jednym z najbardziej
widocznych aspektów silnej orientacji
na klienta, w tym na
klienta, jakim jest
środowisko i bezpieczeństwo produktów
wytwarzanych przez
odbiorców wody”.
Ponowne przyznanie Spółce certyfikatu
potwierdza

tradycyjny wysoki poziom prowadzonej w firmie polityki jakości, a jej
klienci mogą być pewni otrzymywania usług i produktów zgodnych
z wszelkimi wymogami prawnymi
i najlepszymi standardami w branży
wodociągowo-kanalizacyjnej.

LIMANOWSKA PŁYWALNIA MA JUŻ 2 LATA
Była to potrzebna inwestycja
W lutym 2011 roku kryta pływalnia
w Limanowej stała się obiektem
ogólnodostępnym i odtąd skorzystało z niej wielu mieszkańców
naszego Miasta i Powiatu. To oczekiwana i potrzebna inwestycja, co
do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale wszystko co dobre, jest
też zwykle bardzo drogie. Pływalnia
to bardzo drogi obiekt, zarówno
w budowie jak i utrzymaniu. Miasto budując basen razem Powiatem
wniosło do spółki sporej wartości
działkę i pokryło 50 % kosztów budowy. Na budowę mimo znacznych
środków zewnętrznych Miasto musiało zaciągnąć kredyty, które będą
jeszcze długo spłacane. Spłata kredytów plus bieżące koszty utrzymania bardzo obciążają budżet Miasta.
Bieżące utrzymanie basenu w 2011
roku kosztowało Miasto 247.622 zł,
a w 2012 już 440.397 zł. Wyraźnie
widać tendencję wzrostu kosztów
utrzymania pływalni.
Ta umowa jest wadliwa
Miasto z obawą przygląda się ten10

dencji wzrostowej kosztów. Tym
bardziej, że zawarta przez poprzedników umowa, pozbawia Miasto wpływu na kształtowanie się
kosztów. Co miesiąc otrzymujemy
wezwanie do zapłaty, a pod nim
zestawienie: tyle pensje, tyle nagrody, tyle premie, tyle światło, tyle za
kwiaty, a tyle za telefony. Zgodnie
z umową musimy bez szemrania za
wszystko zapłacić – po prostu płać
i milcz. Tego nie da się dłużej utrzymać, Burmistrz nie może zrzec się
kontroli nad ponoszonymi przez
Miasto wydatkami, bo zabrania
mu tego prawo. Następny przykład - Powiat podnosi ceny biletów
bez konsultacji z Miastem i nawet
go o tym nie zawiadamia. Kiedyś
nam poradzono, żebyśmy ściągnęli sobie cennik z internetu. Naszym
zdaniem podwyżki były błędem
i niekorzystnie odbiły się na wyniku
finansowym. Efekt jest taki, basen
robi się pustawy, a dopłaty Miasta
rosną. Tylko pracownicy mają mniej
pracy. Czy po to budowaliśmy ten
basen?
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

Do składu załogi też mamy zastrzeżenia. Czy skoro Miasto ponosi połowę kosztów utrzymania basenu,
nie powinno pracować tam więcej
osób z Limanowej?
Konieczne oszczędności
Porównanie z innymi basenami
w województwie nie wypada dla
Limanowej dobrze. Np. zatrudnienie na podobnych basenach
w województwie waha się przeważnie od 18 do 30 osób. Tylko
w największych basenach w większych miastach przekracza 30 osób
i w Limanowej też przekracza i to
sporo. Na podobnym basenie w Dąbrowie Tarnowskiej pracuje 18 osób,
w tym opłacane przez Urząd Pracy.
Czy u nas nie może być podobnie?
Ponadto, musimy mieć pewność,
że należycie gospodaruje się energią elektryczną, ciepłem, środkami
chemicznymi i innymi. Nie możemy
zdać się na zapewnienia, że jest dobrze, skoro liczby mówią co innego.
Jak oszczędzać?
W ramach poszukiwania oszczędności Powiat zaproponował wier-

AKTUALNOŚCI
cenie studni głębinowych i montaż
solarów. W obu przypadkach mieliśmy krytyczny stosunek co do opłacalności tych przedsięwzięć. Odwierty podobno już wykonano i nie
spełniły one oczekiwań. Uważamy,
że instalacje solarne w przypadku
krytej pływalni są gorszym rozwiązaniem niż proponowana przez
Miasto budowa systemu kogeneracji. Proponowana instalacja solarna
skutecznie dogrzewa wodę tylko
w lecie kiedy zapotrzebowanie
na ciepło jest najmniejsze, a zupełnie nie zdaje egzaminu w zimie kiedy ciepła potrzeba najwięcej. Tej wady nie ma system
kogeneracji. Jest to zblokowana
mini-elektrociepłownia, służąca do
jednoczesnego uzyskiwania energii
elektrycznej i cieplnej. Urządzenie
działa w ten sposób, że silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym napędza generator produkujący prąd,
a powstające przy tym ciepło służy
do ogrzewania pomieszczeń i wody
cały rok, a nie jak w przypadku kolektorów słonecznych tylko w lecie.
Oszczędności i szybki zwrot inwestycji bierze się stąd, że za wytworzony prąd w kogeneracji otrzymuje
się od Urzędu Regulacji Energetyki
dopłatę w postaci za tzw. żółty certyfikat. Montaż urządzeń wielkości
2-3 szaf jest łatwy i nie wymaga
specjalnych adaptacji pomieszczeń.
Urządzenia obsługujące sam ba-

sen można również zamontować
w małym kontenerze na zewnątrz
budynku. System jest sprawdzony.
Dwie takie instalacje w szpitalach
w Rzeszowie i Krośnie wcześniej
zrealizował Burmistrz Bieda, kiedy
prowadził firmę konsultingową.
Dla kogo ten basen?
Na basenie szczególnie do południa
jest pustawo. Burmistrz już jakiś czas
temu, zaproponował wykup przez
Miasto biletów wstępu za kwotę
jaką Miasto przekazuje na utrzymanie basenu. Przykładowo w 2012
roku Miasto dopłaciło do basenu
kwotę 440.397 zł, dzieląc to przez
6.50 zł cenę jednego biletu, otrzymujemy 67 753 biletów rocznie.
Do miejskich szkół uczęszcza 1.502

uczniów będących mieszkańcami
Miasta. Liczba zakupionych biletów
pozwoliłoby zapewnić każdemu
uczniowi cztery bilety wstępu na basen w miesiącu, czyli jedną godzinę
tygodniowo(1.502 uczniów x 4 x 10
miesięcy = 60.080 biletów). Zostałoby jeszcze 7.673 biletów rocznie
do rozdania np. rencistom i emerytom. Starostwo mogłoby postąpić
podobnie i w ten sposób zapewnilibyśmy należyte wykorzystanie
bardzo kosztownego w utrzymaniu
obiektu. Przedstawione tu uwagi
i propozycje wyraźnie wskazują
na konieczność przeprowadzenia
rozmów w celu zmiany zapisów
umowy o partycypacji przez Miasto
w kosztach utrzymania basenu.

Foto Zbigniew Dutka
I miejsce w konkrsie fotograficznym „Limanowa 2012 – okiem obiektywu”
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WIZUALIZACJA NOWEJ KONCEPCJI
LIMANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI

Nie jest tajemnicą, że obiekt
Limanowskiego Domu Kultury i Hotelu ”Siwy Brzeg”
w dotychczasowym kształcie jest niefunkcjonalny,
za to bardzo kosztowny
w utrzymaniu. Od jakiegoś
czasu trwały prace nad
całościową koncepcją architektoniczno-funkcjonalną
obiektu, którą właśnie prezentujemy. Jest to na razie
tylko koncepcja, która zanim dojdzie do realizacji ulegnie weryfikacji. Budynek
główny uległby następującym przeobrażeniom. Przede
wszystkim, co od razu rzuca się w oczy, to odkopanie
zasypanej dotąd kondygnacji, w której były piwnice.
Zamiast piwnic powstaną lokale usługowe z witrynami i wejściami prosto z parkingu, w których znajdą
miejsce m.in. dotychczasowi dzierżawcy. Nowe wejście
do hotelu też będzie na poziomie parkingu, prosto do
recepcji i windy, aby nie trzeba było nosić bagaży po

12

schodach. Cała kondygnacja, na której teraz znajduje
się obecnie recepcja i wejście zostanie zamieniona na
pokoje hotelowe. W ten sposób zwiększy się znacznie
ilość miejsc hotelowych. Hotel w przyziemiach otrzyma
pomieszczenia na mini-spa i w taki sposób zostanie połączony z restauracją, aby gość hotelowy mógł zawsze
skorzystać z restauracji niezależnie od trwających tam
imprez. Restauracja, której nie obejmą prace modernizacyjne, zostanie ponadto poszerzona o dzisiejszą salę
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narad. Sala ta ponieważ jest nieco
wyżej będzie mogła czasem pełnić rolę sceny. Także powstająca na
tarasie kawiarnia, też raczej będzie
częścią restauracji. Modernizacji
ulegnie dzisiejsza szatnia i pobliskie
foyer. Sala widowiskowa to osobny problem, wiadomo, że wymaga
gruntownego remontu. Problem
w tym, że nadal szukamy sposobu
na powiększenie ilości miejsc siedzących, ale to jeszcze za wcześnie
na szczegóły. Następnie przechodzimy do części obecnie zajmowanej przez dzierżawców, czyli pomieszczeń wynajmowanych przez
dentystę, kosmetyczkę itp. Jak już
wspomniano zostaną oni przeniesieni do lokali przy parkingu.
Natomiast ta część zostanie gruntownie zmodernizowana i otrzyma dwie dodatkowe kondygnacje.
W tej części obiektu znajdzie miejsce Miejska Biblioteka Publiczna,
która uzyska dwukrotnie zwiększoną powierzchnię, niż zajmuje obecnie. Ponadto znajdzie się miejsce na
administrację Limanowskiego Centrum Kultury powstałego z połączenia: Muzeum Regionalnego Ziemi
Limanowskiej, Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Limanowskiego Domu
Kultury. Powstaną, pracownie, przestronne sale ćwiczeń dla orkiestry
i zespołów tanecznych. W planach
jest również taras, który będzie pełnił funkcję kawiarni, a także kina
plenerowego. Ekranem dla kina
plenerowego będzie telebim, zamontowany na skraju tarasu w taki
sposób, aby podczas trwania wielkich imprez sportowych, był ekranem dla strefy kibica zlokalizowanej
wtedy na parkingu. W przyziemiach
północnej części budynku (od strony tamy), powstaną zaplecza dla
skateparku, ścianki wspinaczkowej
i ewentualnie lodowiska. Cały teren
obiektu ma otrzymać nowe funkcje.
W lasku powyżej hotelu umieszczone zostaną ławki i małe place zabaw.
Północna strona zostanie zabudowana, skateparkiem zamienianym
w zimie częściowo na lodowisko.
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TEMATY RÓŻNE

WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY
ZAGRAŁA W LIMANOWEJ
Już po raz 21 zagrała w LimanowejWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka przebiegała
pod hasłem: „Dla ratowania życia
i zdrowia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. W Limanowej
na ten cel udało się zebrać prawie
42 tys. zł. Na okoliczność imprezy
przygotowano bogaty program
artystyczny, w który zaangażowany został sztab ludzi począwszy od
przedszkolaków, po uczniów, młodzieżowe grupy rockowe, grupy
taneczne, folklorystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespoły regionalne LIMANOWIANIE, SPOD KICEK. Wszystko to wzbogaciła swoją
obecnością straż pożarna, która prezentowała samochody bojowe oraz

przeprowadziła pokaz ratownictwa drogowego.
Jak informuje
Limanowski
Dom Kultury –
na terenie naszego miasta
kwestowało
145 wolontariuszy. Największa (jak do tej
pory) puszka
z kwotą ponad
1.400 zł należała do Joanny
Sory z II Liceum Ogólnokształcącego – gratulujemy. Podczas licytacji
największą kwotę 350
zł uzyskano ze sprzedaży koszulki z limitowanej serii WOŚP –
przekazanej ze sztabu
Jurka Owsiaka oraz za
obraz Zygmunta Kłosowskiego, za który
nowy właściciel zapłacił 300 zł.
Impreza była dobrym
działaniem promocyjnym miasta, bowiem
m.in. z Limanowej, Tarnowa i Krakowa były

transmisje w TV Kraków z przebiegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Z naszego miasta emitowane były 4 wejścia telewizyjne
na żywo, podczas których przeprowadzone zostały m.in. wywiady
z Burmistrzem Władysławem Biedą,
Wójtem Władysławem Pazdanem,
Przewodniczącymi Rad Miasta
i Gminy, Ireną Grosicką i Józefem
Oleksym. Zapraszani do mikrofonu
byli uczestnicy imprezy. Ponadto
wypowiedzi udzielił dyrektor Szpitala Powiatowego Marcin Radzięta,
bowiem szpital w poprzednich latach otrzymywał sprzęt medyczny
z WOŚP.

SYLWESTER W PLENERZE
Limanowianie i przyjezdni goście
świętowali powitanie nowego
2013 roku na imprezie plenerowej
pod Limanowskim Domem Kultury. Zabawa plenerowa rozpoczęła
się o godz. 20.00 i trwała do 2.00
po północy. Głośnym echem rozbrzmiewała sylwestrowa muzyka
w wykonaniu limanowskich zespołów: Paindrive, Jahbestin, Vena,
Zośka „C dur”. Zabawę uatrakcyjniła grupa taneczna Akademia lotu”,
solistki Violetta Ścianek i Joanna

14

Ligas, a taneczny rytm zabawy
nadały utwory lat 60’tych, 70’tych,
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80’tych odtwarzane przez DJ.
Tuż przed północą życzenia mieszkańcom i limanowskim gościom
złożył Burmistrz Miasta Władysław Bieda, a punktualnie o 24.00,
niebo rozbłysło podniebną tęczą
fajerwerków. Limanowa powitała
z radością i ciekawością nowych
dni ROK 2013. W takiej to scenerii
Limanowianie świętowali nadejście Nowego Roku i życzyli sobie
wzajemnie, dobrych, zdrowych
i pomyślnych dni.

TEMATY RÓŻNE

ZASŁUŻENI DLA MIASTA

Podczas miejskich imprez i uroczystości wręczone zostały odznaczenia miejskie: „Za Zasługi dla Miasta
Limanowa” i „Przyjaciel Miasta Limanowa”, które przyznawane są przez
Radę Miasta Limanowa osobom
i organizacjom społecznym za
wspieranie przedsięwzięć służących
promocji i rozwojowi miasta.
6 stycznia podczas Koncert Noworocznego
wręczono Siostrze
Miłosierdzia Czesławie Pituch i Jerzemu Bogaczowi odznaczenie
„Za Zasługi dla Miasta Limanowa”.
Odznaczenie „Przyjaciel Miasta Limanowa” otrzymali: Anna Mordarska-Sukiennik, Jerzy Budacz, Piotr
Musiał oraz Albert Golonka.
12 stycznia w Bazylice Matki Boskiej
Bolesnej w Limanowej odbył się
jubileuszowy koncert Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM

z okazji 15-lecia
powstania.
Podczas uroczystości
wręczono
tytuł
i medal „Za Zasługi
dla Miasta Limanowa” Dyrygentowi
Chóru Markowi Michalikowi, Prezesowi Zarządu Chóru
Krzysztofowi Młynarczykowi, członkowi Chóru Stanisławowi Wojtasowi,
a także Chórowi Mieszanemu CANTICUM IUBILAEUM. Członkowie
oraz sympatycy Auto Moto Klubu
Limanowa 26 stycznia 2013 r. świętowali Jubileusz 25-lecia istnienia.
Spotkanie było okazją do wręczenia tytułu i medalu „Za Zasługi
dla Miasta Limanowa” dla: AUTO
MOTO KLUBU LIMANOWA. Na sesji Rady Miasta Limanowa
w dniu 29 stycznia uhonorowano limanowskiego sportowca - Mistrza Polski Amatorów w Biegach Narciarskich,
na
Nartorolkach
oraz
w Nordic Walking – Edwarda
Muchę. W uznaniu sukcesów sportowych został on
wyróżniony przez Radę
Miasta Limanowa tytułem i
medalem „Przyjaciel Miasta
Limanowa”. Podczas Jubi-

leuszu 10-lecia działalności Chóru
ZNP SEiR „Carpe Diem” wręczono
odznaczenia miejskie „Za Zasługi dla Miasta Limanowa” w uznaniu zasług dla Chóru „Carpe Diem”.
Wyróżniono też medalem i tytułem
„Przyjaciel Miasta Limanowa” zasłużone działaczki chóru: Olgę Ziębę
i Zofię Stanisz.
10 lutego 2013r. podczas Otwartych
Mistrzostw Limanowej w Futsalu
„FUTSALIMA” uhonorowano limanowskiego sportowca, działacza,
wychowawcę – Witolda Sochackiego. W uznaniu sukcesów został
on wyróżniony przez Radę Miasta
Limanowa tytułem i medalem „Przyjaciel Miasta Limanowa”.
Odznaczenia miejskie wręczali:
Przewodnicząca Rady Miasta Irena Grosicka oraz Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda. Gratulujemy odznaczonym.

Foto Bogdan Skrzekut
III miejsce w konkrsie fotograficznym „Limanowa 2012 – okiem obiektywu”
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OBCHODY 150-ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W bieżącym roku przypada 150.
rocznica powstania styczniowego, największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX
wieku. W obchody rocznicowe
włącza się Limanowa realizując
wspólnie z Forum Małopolskich
Oddziałów Polskiego Towarzystwa
Historycznego program edukacyjny „Echa powstania styczniowego
w Małopolsce – ludzie i miejsca”.
Projekt zostanie zrealizowany
w okresie od 15 stycznia do 30 li-

stopada 2013 r. Ma on charakter
programu edukacyjnego, którego
inaugurację zaplanowano 14 marca 2013 r. w Muzeum Regionalnym
Ziemi Limanowskiej w Limanowej.
W ramach działań regionalnych
przewidziano 3 zdania: 1) Wystawę czasową pt. „Zapomniani
bohaterowi powstania styczniowego w Galicji”, która będzie prezentowana w czterech miejscowościach: Limanowej, Nowym Sączu,
Nowym Targu i Tarnowie 2) Konferencję naukową w Tarnowie
z udziałem specjalistów w zakresie
dziejów powstania styczniowego.
Jej tematyka będzie koncentrować
się na galicyjskich konotacjach powstania styczniowego 3) Publikację naukową uzupełniona płytą
DVD z zapisem multimedialnym
wystawy. W ramach działań o zasięgu lokalnym zaplanowano 6 zadań
w tym sesje edukacyjne (3), wykłady (3) konkursy (4), wycieczkę (1),
wystawę pokonkursową (1), koncert chóru (1). Planuje się organi-

zację 3 sesji edukacyjno-historycznych w Limanowej, Nowym Sączu
i Nowym Targu, z udziałem uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w myśl
idei „uczniowie dla uczniów” oraz
zawodowych historyków. Planuje się również organizację trzech
wykładów historycznych dla młodzieży w Nowym Targu. Ponadto,
przewidziano cztery konkursy: fotograficzny, historyczny, plastyczny,
na esej, skierowane do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjlanej. Podczas inauguracji programu
w Limanowej zaplanowano koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu
Chóru Mieszanego Canticum Iubilaeum. Patronat honorowy nad
projektem „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie
i miejsca” objęli: Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan
Borusewicz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa,
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Jan Szymczak.

KONCERT NOWOROCZNY ZACHWYCIŁ
LIMANOWSKĄ PUBLICZNOŚĆ
Noworoczne koncerty w Limanowej stały się już tradycją.
W styczniu w Limanowskim Domu
Kultury odbył się kolejny koncert
witający nowy 2013 rok. Koncert
Noworoczny to specyficzna impreza, jej celem nie jest odkrywanie nowości, ale wprowadzenie
słuchaczy w dobry nastrój, który
ma im towarzyszyć przez cały rok.
Koncert miał dostarczyć miłych wrażeń, kierowany był do szerokiej pu16

bliczności, która lubi słuchać tego,
co dobrze zna. Dlatego w repertuarze koncertu znalazły się utwory
Straussa, Kalmana, Lehara, Bizeta,
czy Webera. Publiczność ożywiał
wspólny śpiew znanych i lubianych
utworów m.in. „Usta milczą, dusza
śpiewa…” Gwiazdami wieczoru noworocznego byli: Krynicka Orkiestra
Zdrojowa pod batutą Mieczysława
Smydy. Koncert uświetnili Anna
Wilk (sopran), Jadwiga Postrożna
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

(mezzosopran) i Sylwester TargoszSzalonek (tenor). Porównując koncerty z wiedeńskim pierwowzorem,
oprawa baletowa w wykonaniu Zespołu „Miniatury” z Krynicy, wyglądała bardzo bogato. Koncert 2013
zapisujemy w kronice miasta jako
udany. Pod względem repertuaru
i wykonania spełnił wszystkie oczekiwania. Publiczność wychodząc
z sali nuciła „Usta milczą, dusza śpiewa...”. I przecież o to chodziło.

KULTURA

KONCERT NOWOROCZNY 2013

INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013
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JUBILEUSZ 15-lecia CHÓRU CANTICUM IUBLIAEUM
15 –lecie działalności parafialnego
chóru Canticum Iubilaeum świętowane w styczniu br., zaakcentowała
uroczysta Msza Św. i koncert kolęd.
W jubileuszowym koncercie obok
chóru zagrała Orkiestra Symfoniczna Krakowska Młoda Filharmonia
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.Mieczysława Karłowicza w Krakowie przy dyrygenturze
Tomasza Chmiela. Jubileuszowy
koncert wzbogacili śpiewem soliści:
Sylwia Olszyńska – sopran oraz Piotr
Brajner – bas. Patronat nad imprezą
objął Burmistrz Miasta Limanowa,
a Rada Miasta w uznaniu zasług
przyznała Chórowi Canticum Iubilaeum tytuł i medal „Za zasługi dla
Miasta Limanowa”.

JUBILEUSZ 10-lecia DZIAŁALNOŚCI CHÓRU „CARPE DIEM”
W lutym odbyła się uroczystość
jubileuszowa 10-lecia istnienia
chóru sekcji emerytów Związku
Nauczycielstwa Polskiego-„Carpe
Diem”. Jubileusz uświetnił koncert
w wykonaniu Jubilatów. 10 letnia
praca chórzystów to wspaniała
i potrzebna działalność artystyczna,
dzięki której w życie naszego miasta
wplata się piękno, jakie niesie muzyka. Praca w zespole, to nie tylko
umiłowanie pieśni, szlachetne muzykowanie, ale także radość przebywania razem, radość wspólnego poznawania i tworzenia muzycznego
piękna, w koleżeńskiej atmosferze,
wzajemnego szacunku i przyjaźni.
Tak upływają od 10 lat chwile i spotkania chórzystów. Doniosłość wydarzenia dostrzegły władze miasta
wręczając odznaczenia miejskie „ZA
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ZASŁUGI DLA MIASTA LIMANOWA”
w uznaniu zasług dla Chóru „Carpe
Diem”. Wyróżniono też medalem
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i tytułem „PRZYJACIEL MIASTA LIMANOWA” zasłużone działaczki
chóru: Olgę Ziębę i Zofię Stanisz.

SPORT

MIASTO WSPIERA SPORT
Miasto stara się wspierać wszelkie
formy aktywności sportowo - rekreacyjnej swoich mieszkańców.
Główne formy pomocy finansowej
obejmują: nieodpłatne udostępnienie bazy sportowej klubom, finansowanie działalności merytorycznej
klubów, zakup sprzętu sportowego,
współfinansowanie imprez sportowych odbywających się w mieście,
dofinansowywanie wyjazdów na
turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie najlepszych sportowców, organizacja powszechnej nauki
pływania dla dzieci z klas nauczania
początkowego. W 2012 r. z budżetu miasta na w/w cele wydatkowa-

no kwotę blisko 250 000 zł, z czego
110.000 zł to dotacje dla klubów,
35 910 zł pochodziło z funduszu alkoholowego, 34 956 zł z działu sport,
a pozostała kwota to koszty wynajmu hali i sal gimnastycznych. Wzorem ubiegłych lat Burmistrz Miasta
Limanowa wsparł rozwój sportu w Limanowej rozdysponowując dotację
dla klubów sportowych na rok 2013.
W puli było 150 000 zł, o 40 000 zł
więcej niż w roku poprzednim. Choć
najwięcej, bo 77 000 zł trafiło do klubów piłkarskich, to miasto stawia na
różnorodność dyscyplin sportowych.
Nie zapomniano o koszykówce, siatkówce, karate, tenisie stołowym, czy
o cheerleaderkach. Najwięcej, bo

60 000 zł, otrzymał Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA. Całkiem spora dotacja wpłynęła też dla naszych koszykarzy z Międzyszkolnego Klubu
Sportowego w Limanowej – 39 000 zł.
Uczniowski Klub Sportowy PŁOMIEŃ,
działający przy Zespole Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej, otrzymał dotację dla dwóch sekcji: tenisa
stołowego i siatkówki, odpowiednio
po 12 000 zł i 10 000 zł. Dla piłkarzy
z Ludowego Klubu Sportowego PŁOMIEŃ przeznaczono kwotę 17 000
zł. Po raz pierwszy w tym roku ARS
Klub Kyokushinkai otrzymał dotację
dla dwóch sekcji Karate Kyokushinkai – 7 000 zł oraz cheerleaders –
5 000 zł.

XVIII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

16 lutego br. w hali sportowej przy
Zespole Szkół Samorządowych nr
3 w Limanowej odbył się organizowany przez Wydział Promocji oraz
Limanowski Podokręg Piłki Nożnej XVIII Międzynarodowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza
Miasta
Limanowa.
W turnieju wzięły udział
drużyny trampkarzy,
młodzików i orlików
z Limanowej, Dolnego
Kubina i Tymbarku. Na
turniej przybyła liczna
grupa z miasta partnerskiego
Dolnego
Kubina: oprócz trzech
drużyn zaszczycili nas

swą obecnością Vladimir Adamec –
Sekretarz Miasta Dolny Kubin, Stefan Belvoncik – Dyrektor Wydziału
Sportu Urzędu Miasta Dolny Kubin,
Blanka Adamcowa oraz weteran
współpracy miast Jarosław Micha-
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ilk. 35-osobowa reprezentacja Miasta Dolny Kubin przyjechała pod
opieką trenerów: Dušan SADŽAKOVA, Jana ŠUBJAK i Jana DOMI.
Łącznie w turnieju wzięło udział
111 uczestników. Drużyny grały
w jednej grupie systemem każdy z każdym.
Kolejność
zespołów
w turnieju ustalona została na podstawie wyników turnieju wg obowiązujących przepisów
gry w piłkę nożną.
Celem imprezy była popularyzacja piłki nożnej
halowej oraz międzynarodowa integracja
młodzieży.
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DZIECI UCZĄ SIĘ JAZDY NA NARTACH

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” to małopolski projekt nauki jazdy na nartach
skierowany jest do uczniów III klas
szkół podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na nartach.
Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych
umiejętności i podstaw poprawnej
techniki jazdy na nartach, wzrost
bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania
z tras i stoków narciarskich oraz

nabycia nawyku jazdy
w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów
małopolskich szkół podstawowych. W roku
2013r. do projektu
przystąpiło
również
Miasto Limanowa. Na
realizację projektu z
budżetu Województwa
Małopolskiego, Miasto
Limanowa otrzymało
dotację w wysokości
27.110,00 zł. W kursach nauki jazdy na
nartach w formie szkoleń
weekendowych
wzięło
udział
110
uczniów klas trzecich
limanowskich
szkół
podstawowych. Nabór
uczestników prowadziły szkoły. Warunkiem

udziału w projekcie
był brak umiejętności jazdy na nartach
oraz deklaracja rodziców o dokonaniu
wpłaty 100 zł tytułem udziału dziecka
w projekcie. Na stoku Stacji Narciarskiej LIMANOWA - SKI, pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów,
uczniowie nabyli umiejętności jazdy na nartach podczas 16 godzin
jazdy w przeciągu miesiąca. W ramach realizowanego projektu dzieci miały zabezpieczone: wynajem
stoku, wypożyczenie sprzętu (narty, kije, kaski), instruktora, transport
i opiekuna w trakcie transportu
oraz ciepły posiłek.

FERIE W LIMANOWEJ
Podczas tegorocznych ferii limanowskie dzieci nie miały czasu się
nudzić. Jednostki kultury, szkoły,
kluby sportowe i Wydział Promocji
Urzędu Miasta opracowali i zrealizowali bogaty program dla dzieci.
I tak w Limanowskim Domu Kultury odbyły się : warsztaty decoupage, warsztaty taneczne, warsztaty
plastyczno-malarskie, projekcje filmów dla dzieci oraz spektakle teatralne. Oferta Miejskiej Biblioteki
Publicznej zainteresowała dzieci
i młodzież ciekawymi warsztatami
informatycznymi z zakresu komputerowej obróbki zdjęć, a ponadto
odbywały się za zajęcia literackie,
20

plastyczne i konkursy czytelnicze.
Po raz pierwszy na nowo zakupionym sprzęcie w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej
odbyły się warsztaty tworzenia
witraży dla dzieci i młodzieży,
a frekwencja przeszła oczekiwania
organizatorów. Sportowe zajęcia
i turnieje zachęcały też feriowiczów
swoją różnorodnością . Wydział Promocji Urzędu Miasta zorganizował
slalom gigant zawody narciarskie na
wyciągu Limanowa SKI, w którym
uczestniczyło ponad 100 osób. Klub
Kyokushinkai ARS zorganizował
bezpieczne ferie z karate z miniturniejem karate, promocją kuchni jaINFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

pońskiej, w których udział wzięło 90
osób. Dwudniowe zawody w strzelectwie sportowym dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
zgromadziły 60 uczestników. Popularnością cieszył się turniej szachowy oraz obóz tenisowy kadry woj.
małopolskiego w kategoriach młodzików i kadetów. Ponadto w każdej
z limanowskich szkół prowadzone
były zajęcia sportowe wg propozycji szkolnych. Z budżetu miasta
przeznaczono środki finansowe
na poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach szkolnych.
Wszystkie zajęcia podczas ferii były
bezpłatne dla uczestników.

SPORT

FERIE W LIMANOWEJ
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013
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SLALOM GIGANT
W ramach ferii zimowych na stacji
narciarskiej Limanowa SKI odbył
się zawody narciarskie VIII Slalom
Gigant o Puchar Burmistrza Miasta
Limanowa. Były to amatorskie zawody w narciarstwie alpejskim dla
osób niezrzeszonych w klubach.
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego
wypoczynku na nartach, integracja
środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego. Zainteresowanie zawoda-
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mi z roku na rok rośnie. Na starcie
stanęło 100 zawodników. Klasyfikacja zawodów została przeprowadzona na podstawie lepszego czasu
z dwóch przejazdów, w 9 kategoriach. Puchary, nagrody i dyplomy
wręczał Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda. Dodatkowo statuetki dla wszystkich najmłodszych
zawodników ufundowali Kazimierz
Wojtas - FHU EKOPROMET i Marek
Florek - FHU PLATEX a firma Tik Tak
S.C. Bogusław Sukiennik, Marek
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Sukiennik zegarki, które zostały
wręczone najmłodszej uczestniczce i najmłodszemu uczestnikowi
Slalomu. Tegoroczne zawody miały
rangę międzynarodową, bowiem
wzięła w nich udział czteroosobowa
delegacja z partnerskiego miasta
Truskawiec na Ukrainie w składzie Zastępca Burmistrza Jurij Javorsky,
Volodymyr Nahurnyy, Stepan Petsyukh, Petro Ivanyshyn.

PROMOCJA MIASTA

FILM PROMOCYJNY O LIMANOWEJ
Na zlecenie Urzędu Miasta powstał
film promocyjny o Limanowej, wyprodukowany przez Gravity Media
Studio Symetria według pomysłu
Grzegorza Szpaka i Arkadiusza Kuzaka. Blisko 5 minutowy film reklamuje Limanową przez wzbudzenie
zachwytu, zaakcentowanie wiary,
odkrycie pasji, zapewnienie spokoju, zdobycie motywacji, aż po
wyzwolenie adrenaliny. Jest to film
promocyjny, który ma zwrócić uwagę na Limanową. Jego celem jest
zachęcenie do odwiedzenia i poznania naszego miasta oraz stworzenie pewnego rodzaju „apetytu”
na zobaczenie Limanowej.
W filmie wystąpili: Mariusz Papież
z KS Limanowa Forrest, Anna Kowal
z klubu „Limanowa-swim”, Izabela
Sarata oraz rowerzyści z klubu Gra-

vity Rewolt.Podkład muzyczny z repertuaru Lindley Sterling i Zespołu
Paindrive nadaje filmowi wyjątko-

wą ekspresję. Do obejrzenia filmu
zapraszamy na stronę internetową
miasta: www.miasto.limanowa.pl

DNI LIMANOWEJ`2013
Dni Limanowej to święto miasta
i jego mieszkańców. Jest to okazja do wspaniałej zabawy. W roku
bieżącym świętować będziemy Dni
Limanowej 16, 17 i 18 sierpnia. Już
trwają przygotowania do organizacji imprezy. Po przeprowadzeniu
narady, Limanowski Dom Kultury
podjął rozmowy z muzykami. Finał
jest zadowalający. Na święcie miasta zagrają:

Zespół THE BEATLES REVIVAL

Uczestnik programu Must be the
Music Zespół ROY

Zespół WILKI

Zespół PAINDRIVE
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2013

Oprócz tego odbędzie się IV Limanowski Talent Show, Małopolski
Piknik Europejski, akcja turystyczna
Odkryj Beskid Wyspowy – Miejska
Góra 2013. W organizację święta
miasta włączyło się Stowarzyszenie
Młodych i Kreatywnych ze Słopnic,
które przygotowuje program dla
młodzieży.
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WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

II miejsce w kat. „Limanowa nocą”. Fot. Sylwester Piechnik

I miejsce w kat. ”Panoramy i Krajobrazy”. Fot. Tomasz Lupa
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