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24 czerwca br. Rada Mia-
sta Limanowa jednogłośnie 
udzieliła burmistrzowi Wła-
dysławowi Biedzie absolu-
torium z tytułu wykonania 
budżetu miasta za 2013 rok. 
Uchwałę podjęto po zapo-
znaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 
2013 rok, sprawozdaniem 
� nansowym, informacją o sta-
nie mienia komunalnego, opi-

nią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz  
wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa 
o udzielenie absolutorium. Uchwała weszła w życie 
w dniu podjęcia.

Streszczenie  sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2013

W wielkim skrócie omawia ono sytuację miasta na 
koniec 2013 roku. Aby właściwie ocenić obecny stan, 
jako punkt odniesienia przyjęto koniec 2010 roku, 
ostatni rok poprzedniej kadencji. Miasto jest w dobrej 
kondycji � nansowej. Świadczy o tym systematyczny 
wzrost dochodów, od 47 mln 426 tys. zł w 2010 roku 
do  53 mln 933 tys. zł w 2013 roku. Nadwyżka operacyj-
na, czyli różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami 
obecnie jest 8 razy większa niż w 2010 roku. Ponadto 
w 2013 roku pozyskano 9 razy więcej środków ze-
wnętrznych (3 mln 781 tys. zł), niż w 2010 roku 
(419 tys. zł). Wszystko to  pozwoliło przeznaczyć na inwe-
stycje w 2013 roku rekordową kwotę  12 mln 491 tys. zł.
Można śmiało stwierdzić, że  miasto  przeżywa boom 
inwestycyjny. W ostatnich 3 latach wykonano ich 
za kwotę 32 mln 195 tys. zł, a w roku 2014 będzie to 
29 mln 261 tys. zł, co oznacza, że w tej kadencji mają-
tek miasta wzrośnie o co najmniej 61 mln 456 tys. zł. 
Inwestując z rozmachem nie wyprzedajemy majątku 
miasta, w poszczególnych latach sprzedaż kształtowa-
ła się następująco: 2011 r. - 92 tys. zł, 2012 r. – 389 tys. zł,

2013 r. - 313 tys. zł, podczas gdy poprzednio tylko 
w samym 2010 r. sprzedano nieruchomości za 2,5 mln zł.
Nie budzi obaw poziom zadłużenia miasta, który na 
koniec 2013 roku kształtował się na poziomie 34 %, 
a dopuszczalny próg zadłużenia wynikający z ustawy 
to 60%. Przekładając to na liczby, obecne zadłużenie 
wynosi 18 mln 412 tys. zł, podczas gdy w 2010 roku wy-
nosiło 13 mln 232 tys. zł, czyli wzrosło o 5 mln 180 tys. zł.
Jednak pamiętajmy, że pieniądze te zostały prze-
znaczone na wkład własny do inwestycji o wartości  
32 mln złotych. 
Również obsługa zadłużenia nie sprawia żadnego kło-
potu. Zwiększenie od 2010 roku dochodów  bieżących 
o 5 mln 322 tys. zł, przy wzroście wydatków bieżących 
tylko o 2 mln 521 tys. zł,  dało nadwyżkę operacyjną 
w wysokości 4 mln 359 tys. zł, pozwalającą na spokoj-
ną spłatę kredytów, których tylko w 2013 roku spłacili-
śmy za kwotę 3 mln 304 tys. zł. 
Wszystko to utrzymując stawki podatkowe na roz-
sądnym poziomie bez nadmiernego drenażu kieszeni 
mieszkańców. Nie zastosowano zalecanych maksymal-
nych stawek podatkowych, które  zwiększyłyby  do-
chód budżetu  o 1 mln 800 tys. zł.  Ale nie o to chodzi, 
aby dodatkowo obciążać mieszkańców. Miasto powin-
no być bogate bogactwem swoich mieszkańców.
Najważniejsze wydatki inwestycyjne 2013 roku: 
budowa i modernizacja ulic: Lipowej, Czecha, Łazar-
skiego, budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy 
ZSS Nr 4,  budowa Skateparku, budowa muszli koncer-
towej, budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS Nr 2 
i ZSS Nr 3, modernizacja i przebudowa placów zabaw, 
modernizacja stadionu miejskiego, zakup urządzeń 
i organizacja sztucznego lodowiska, budowa wodo-
ciągu dla ul. Zarębki i Rolniczej, przebudowa wodo-
ciągu w ul. Łazarskiego, rozbudowa wodociągu przy 
ul. Wiejskiej i Walecznych, modernizacja ciągów pieszych 
na osiedlu Z. Augusta, odbudowa i rozbudowa ul. Ko-
chanowskiego, odbudowa drogi ul. Bystrej, odbudowa 
ul. Lipowej,  wykupy nieruchomości pod inwestycje 
drogowe.

BURMISTRZ WŁADYSŁAW BIEDA 
OTRZYMAŁ JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM
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Na kilkanaście miesięcy przed końcem 2015 roku, 
terminem zakończenia projektu „Budowa Ośrodka 
Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej 
Górze”, został on poddany gruntownej analizie. Ana-
liza taka była niezbędna, bo wiele się zmieniło od 
czasu jego powstania - trzy lata temu. Ostatnie lata 
to okres tzw. „trudnego pieniądza” dla ubiegających 
się o do� nansowania. Pieniądze po prostu kończyły 
się, stąd duża konkurencja i bardzo wysokie wyma-
gania dla bene� cjentów. Dlatego w naszym projekcie 
uwzględniono wiele elementów wysoko punktowa-
nych przez komisje kwali� kujące, od których zależy 
do� nansowanie i jego wysokość. Przede wszystkim 
chodzi tu o sposób realizacji w systemie (zaprojektuj 
i wykonaj) oraz o wymóg budowy bardzo wydajnego 
systemu transportu sportowców i turystów na górę. 
Przewlekająca się ocena projektu przez donatorów 
oraz niejako wymuszony system (zaprojektuj i wy-
konaj), bardzo skomplikowały i opóźniły realizację, 
złożonego z wielu elementów zadania. Wynikła stąd 
zwłoka spowodowała, że całkowicie zmieniły się re-
lacje wysokości do� nansowania do kosztu projektu. 
Na początku koszt zadania wyceniano na 5,5 mln zł. 
Dotacja miała wynosić 2,3 mln i dawała bardzo przy-
zwoity wskaźnik 50% kosztów netto, a podatek VAT 
miasto mogło odzyskać. Z biegiem czasu koszty reali-
zacji poszybowały do poziomu kilkunastu milionów,  
głównie za sprawą szokującego wzrostu kosztów 
budowy kolejki Wie-li.  Wstępny szacunek oparty na 
cenach niemieckich realizacji oscylował w okolicach 
2,5 mln zł. Trudno powiedzieć dlaczego teraz sięga 
kwoty 8 mln zł. Wobec tego, że dotacja pozostała 
w pierwotnej wysokości, nie można było ciągnąć tego 
dalej i należało gruntownie zmienić sposób realizacji 

inwestycji. Dlatego też Burmistrz Miasta, kierując się 
zdrowym rozsądkiem i dbałością o budżet Miasta, 
zdecydował o zmianie sposobu realizacji tego projek-
tu wraz z ubieganiem się o wyższe do� nansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2013 – 2020.  Pomimo roku wyborczego, należało taką 
decyzję podjąć, gdyż jest to jedyne racjonalne wyjście 
pozwalające na uzyskanie do� nansowania o 100% 
wyższego niż dotychczasowe. Nowy tryb realizacji in-
westycji nie powoduje rezygnacji z  żadnego elemen-
tu projektu. Zmienia nieco priorytety i chronologię 
oraz rezygnuje z bardzo uciążliwego systemu „zapro-
jektuj i wykonaj”.  Tak więc w pierwszej kolejności zo-
staną zamówione projekty na utwardzoną drogę do 
Krzyża, parkingi oraz wszystkie obiekty kubaturowe 
z pełną infrastrukturą, czyli zaplecze do organizo-
wania imprez sportowych, miejsce imprez w kamie-
niołomie, obozowisko – biwak, punkt startu paralot-
niarzy wraz z częścią gastronomiczną, a także park 
linowy, place zabaw oraz altanki, ławki i platformy wi-
dokowe przy trasach spacerowych. Na pozostałe czę-
ści projektu, czyli budowę kolejki, rowerowych tras 
zjazdowych, rowerowego parku umiejętności, ście-
żek i tras do biegów ekstremalnych, toru przeszkód
i pozostałych, projekty zostaną zamówione w dru-
giej kolejności. Na całość, ponownie zostanie złożony 
wniosek na do� nansowanie o docelowej wysokości 
5 mln zł, a także postaramy się skorzystać z innych 
możliwych źródeł do� nansowania. Do realizacji pro-
jektu przystąpimy natychmiast po uzyskaniu nie-
zbędnych zezwoleń, � nansując je z własnych środ-
ków, ponieważ nowy system do� nansowania zezwala 
na zaliczenie do wkładu własnego, wydatków ponie-
sionych przed podpisaniem umowy z donatorem.

MIEJSKA GÓRA 
– ZMIANA TRYBU REALIZACJI INWESTYCJI

Miasto Limanowa zajęło trzecie miejsce w rankingu 
„Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego” przy-
gotowanego przez Fundację  Sądecką, we współpracy 
z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Nowym Sączu. Wyniki poznaliśmy 
28 czerwca  br. podczas uroczystej gali w nowosądec-
kim MCK SOKÓŁ. Gminy były oceniane pod kątem: 
generowania dochodów, aktywności inwestycyjnej 
i pozainwestycyjnej, dynamiki zmian i efektu polityki 
społecznej. W Kategorii Głównej „Uogólniona ocena ak-
tywności gmin subregionu sądeckiego za rok 2013” naj-
lepsza była Muszyna,  II miejsca przypadło Łososinie Dol-

nej, a na III miejscu sklasy� kowano Miasto Limanowa.
Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popular-
ności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. 
Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, 
pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obra-
chunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół 
ekspertów w ekonomii, pod kierownictwem prof. dra 
hab. Tadeusza Kudłacza, dyrektora Instytutu Ekono-
micznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli 
specjalny klucz, według którego oceniane były poszcze-
gólne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę 
całościową, która wskazała  tegorocznych  zwycięzców.

MIASTO LIMANOWA ZAJMUJE TRZECIE MIEJSCE 
W SUBREGIONIE SĄDECKIM
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Na stronie internetowej miasta Limanowa (www.mia-
sto.limanowa.pl) została uruchomiona nowa zakładka 
o nazwie „INWESTYCJE MIASTA LIMANOWA”. Zamysłem 
nowej podstrony jest prezentacja inwestycji, które zo-

stały zrealizowane w latach 2011-2014, są w trakcie 
realizacji, a także tych które są planowane do wyko-
nania w najbliższej przyszłości. Z prezentacji możemy 
dowiedzieć się m.in., które drogi zostały zrealizowane 
i za jakie środki, jakie powstały nowe obiekty turystycz-
ne, kulturalne czy sportowe, a także sprawdzić gdzie 
powstały nowe place zabaw. Każde z prezentowanych 
przedsięwzięć opatrzone jest komentarzem i materia-
łem zdjęciowym lub plikiem z wizualizacją. Strona jest 
na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o nowe inwe-
stycje. Zachęcamy do zapoznania się z nową podstro-
ną pod adresem: www.wirtualna.limanowa.pl  

BAZA MIEJSKICH INWESTYCJI 
DOSTĘPNA W INTERNECIE!

Dwa i pół roku trwały starania o pozwolenie na rozbiór-
kę, a tylko dwa dni potrzebowali pracownicy Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
na rozebranie betonowego postumentu - pomnika 
„Wdzięczności Armii Czerwonej”. Postument od lat nie 
posiadał  żadnych napisów, czy innych znaków infor-
mujących  co prezentuje, po prostu kawał szarego brud-
nego betonu, szpecącego Park Miejski. Choć od dawna 
irytował wielu, jego likwidacja nie przyszła łatwo. A to 
dlatego, że � gurował  w o� cjalnym „Wykazie miejsc pa-
mięci rosyjskich (radzieckich) obrońców ojczyzny po-
ległych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”, będą-
cym załącznikiem do umowy pomiędzy Rzeczpospolitą 
Polską, a Federacją Rosyjską.  Starania o pozwolenie na 

rozbiórkę trwały od stycznia 2012 roku, kiedy to Rada 
Miasta podjęła uchwałę o likwidacji pomnika. W końcu 
po wielu osobistych staraniach Burmistrza Władysława 
Biedy w Warszawie i Krakowie, miasto uzyskało wszyst-
kie potrzebne zgody tj. najpierw Rady Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie, następnie Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Starostwa 
Powiatowego w Limanowej i mogło przystąpić do roz-
biórki. Samo rozebranie pomnika odbiło się szerokim 
echem w mediach i to nie tylko polskich. Gwałtownie 
zaprotestowali Rosjanie oraz rodzima lewica. Nie mają 
podstaw, bo jeśli jest gdzieś problem, to leży on po stro-
nie rosyjskiej, która w żaden sposób  nie ustosunkowała 
się do pisma w rzeczonej sprawie Rady Ochrony Walk 
i Męczeństwa z dnia 20 lutego 2012 r. Limanowa nie wo-
juje z grobami. Szanujemy mogiły poległych na naszej 
ziemi -  kimkolwiek by byli. Dowodem jest cmentarz na 
Jabłońcu,  gdzie w należytym poszanowaniu spoczywa 
m.in. 236  żołnierzy i partyzantów radzieckich, których 
zwłoki w latach 1947-1948 ekshumowano i przewiezio-
no tutaj z całego powiatu limanowskiego. Na Burmi-
strza  Władysława Biedę, z całej Polski spłynęły pochwa-
ły ze strony środowisk patriotycznych, kombatanckich  
i prawicowych za skuteczność i odwagę. W swoim cza-
sie miejsce po rozebranym pomniku było rozważane na 
lokalizację pomnika Pamięci Powstania Listopadowego 
z ulicy Matki Boskiej Bolesnej, ale na wniosek pewnej 
grupy mieszkańców postawiono go na tarczy ronda. 
Wydaje się jednak, że ze względu na brak  swobodnego 
dostępu do pomnika, ubywa zwolenników tej lokaliza-
cji. Obecnie na  miejscu  pomnika wdzięczności w Parku 
Miejskim i wzdłuż granicy działki rozważana jest  lokali-
zacja  ścieżki historycznej, upamiętniającej najważniej-
sze wydarzenia z dziejów Limanowej.

WRESZCIE KONIEC  Z  „WDZIĘCZNOŚCIĄ”  
DLA ARMII CZERWONEJ W LIMANOWEJ
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29 czerwca br. odbył 
się w Limanowej Jubi-
leusz 50-lecia Kapłań-
stwa Księdza Prałata 
Józefa Poręby. Każdy 
jubileusz zdarza się 
tylko raz w życiu, ale 
ten który świętowali 
Limanowianie zda-
rza się bardzo rzad-
ko. Pięćdziesiąt lat 
w służbie Bogu, pół 
wieku kapłaństwa, 
to istotnie niezwykłe 
święto. Z okazji Zło-

tego Jubileuszu święceń kapłańskich, cała limanowska 
wspólnota złożyła Księdzu Prałatowi serdeczne gratu-
lacje duchowego daru oraz podziękowała za niestru-
dzoną posługę na rzecz wiernych. Uroczystość odyła się 
w Limanowskim Domu Kultury, a zorganizował i przy-
gotował ją Wydział Promocji Urzędu Miasta Limanowa. 
Podziękowania składali przedstawiciele poszczegól-
nych środowisk, grup i stowarzyszeń, w których Ksiądz 
Jubilat apostołował. Szczere jubileuszowe życzenia 
złożyli: Burmistrz i Rada Miasta Limanowa, pracow-
nicy miejskich jednostek kultury: Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Limanowskiego Domu Kultury, przedsta-
wiciele Kręgów Rodzin, Akcji Katolickiej, Katolickiej Po-
radni Rodzinnej, Rodziny Radia Maryja, Stowarzyszenia 
Św. Wincentego a`Paulo, Klub Seniora, dyrekcja Szpitala 
Powiatowego w Limanowej, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Limanowskiej Redakcja Almanachu Ziemi Lima-
nowskiej, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia 
Limanowska oraz dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele 
i dyrekcje : Miejskiego Przedszkola Nr 1, Zespołów Szkół 
Samorządowych Nr 1 i 3, I Liceum Ogólnokształcącego, 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej oraz Józef Szymon Wroński, 
Halina Matras, Władysław Frączek. Wyrazicielem życzeń 
i podziękowań byli limanowscy artyści, którzy uświet-

nili swoimi występami jubileuszowe uroczystości: Chór 
Chłopięcy, Chór Męski, Chór Canticum Iubilaeum, Chór 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Carpe Diem, Zespół 
Kana-an, Zespół „Limanowianie”. Zebrani goście dzię-
kowali Jubilatowi za „TAK” wypowiedziane w 1958 roku 
wstępując do seminarium oraz za „tak” wypowiedzia-
ne w dniu święceń kapłańskich 28 czerwca 1964 roku.  
Dziękowali za „tak” ponawiane każdego dnia na drodze 
kapłańskiej służby – najpierw w para� i w Lisiej Górze, 
potem w para� i katedralnej w Tarnowie, aż wreszcie 
w para� i limanowskiej. Ale przede wszystkim dziękowa-
li za lata proboszczowania w para� i Matki Boskiej Bo-
lesnej w Limanowej. Dzięki multimedialnej prezentacji 
uczestnicy jubileuszowej uroczystości wspominali, jak 
dzięki posłudze Kapłańskiej Księdza Prałata zmieniała 
się para� a i Limanowskie Sanktuarium, jak rozrastał się 
kult Matki Boskiej Bolesnej.  Wyrazicielem życzeń, któ-
re zwieńczyły jubileuszowe uroczystości był Zbigniew 
Wrona, który powiedział: „Dziękujemy Panu Bogu i To-
bie Księże Prałacie za kształt Twojego Kapłaństwa:
- kapłaństwa przyjętego powołania,
- kapłaństwa głębokiej wiary,
- kapłaństwa codziennego świadectwa,
- kapłaństwa trudnej drogi,
- kapłaństwa niełatwych wyborów,
- kapłaństwa wytrwałego budowania,
- kapłaństwa jasnego przekazu,
- kapłaństwa służby bliźniemu,
- kapłaństwa wiernego trwania,
- kapłaństwa trwającego w jedności,
- kapłaństwa wyważonego słowa,
- kapłaństwa ob� tego w dar dyplomacji,
- kapłaństwa cierpliwego oczekiwania,
- kapłaństwa pokornej ciszy,
- kapłaństwa wciąż spełniającego się powołania …”
Zapraszamy do obejrzenia � lmu oraz galerii zdjęć z uro-
czystości jubileuszowej, jaka dostępna jest na stronie 
internetowej miasta pod adresem: www.miasto.lima-
nowa.pl – archiwum wiadomości (wiadomość z dnia 
30.06.2014 r.).

JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA
KS. PRAŁATA JÓZEFA PORĘBY
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W dniu 28 czerwca Stowarzyszenie „Ziemia Limanow-
ska” zorganizowało spotkanie nazwane  „Zjazdem Li-
manowian”.  Jak czytamy w zaproszeniu, ideą miało  być  
upamiętnienie przejazdu Ojca Świętego Jana Pawła II 
przez Limanową w dniu 16 czerwca 1999 r.  Ponadto or-
ganizatorzy pragnęli, aby spotkania takie odbywały się 
corocznie i oczekują uczestnictwa w nich  różnych  wy-
bitnych  limanowian, którzy wyjechali z naszego miasta. 
Jakiś czas temu organizatorzy zapoznali mnie z pomy-
słem na to spotkanie i  ja odradzałem im organizację im-
prezy w  terminie czerwcowym. Odradzałem dlatego, że 
mam spore doświadczenia w tym względzie. Będąc sta-
rostą limanowskim w latach 1999-2002 r., często w róż-
nych sprawach potrzebowałem pomocy  i przychylno-
ści limanowian piastujących eksponowane stanowiska  
w Warszawie.  Właśnie w  trakcie rozmów z nimi zro-
dziła się idea organizacji wspólnych  spotkań,  raz lub 
dwa razy do roku.  Kilka takich spotkań, na których 
pojawiali się wysocy urzędnicy państwowi, łącznie 
z ministrami, o� cerami, biznesmenami, duchownymi, 
odbyło się wtedy w Warszawie.  Spotkania te w których 
uczestniczyło zwykle 30-40 osób odbywały się zawsze 
w Warszawie.  Jednak w trakcie rozmów ciągle wracał 

temat organizacji takich spotkań w Limanowej. Pano-
wała pełna zgodność, że jedynym możliwym terminem 
do przeprowadzenia takiego spotkania  jest Wszystkich 
Świętych, kiedy  odwiedzają   groby rodzinne. Jak do-
tąd nie doszło do takiego spotkania, bo od 2003 roku 
przestałem być  starostą, a następcy o ile mi wiadomo 
zaniechali tego zwyczaju. W 2011 r., kiedy zostałem 
burmistrzem, ponownie odnowiłem kontakty i powró-
ciła idea spotkania w Limanowej w terminie jesiennym. 
W ubiegłym roku, różne przeszkody uniemożliwiły spo-
tkanie, ale obiecaliśmy sobie, że na pewno spotkamy 
się w tym roku. Wszystko to we wcześniejszych roz-
mowach dokładnie przedstawiłem władzom „Stowa-
rzyszenia Ziemia Limanowska”, którzy odrzucili moje 
argumenty i uparli się przy terminie czerwcowym.  Nie 
chcę oceniać tego spotkania, ale udział w nim wzięło 
niewielu znanych Limanowian. Natomiast zamierza-
my zorganizować jesienne spotkanie 2 listopada br. 
i mamy nadzieję, że będzie to termin dogodniejszy 
i pozwoli na obecność dużej grupy Limanowian zarów-
no z kraju, jak i z zagranicy.

/-/ Władysław Bieda
Burmistrz Miasta

STANOWISKO BURMISTRZA WŁADYSŁAWA BIEDY 
W SPRAWIE „ZJAZDU LIMANOWIAN”

Jeszcze w tym miesiącu powstanie zewnętrzna siłownia przy ul. Kusocińskiego, w pobliżu boiska pod szpitalem.  
Na siłowni znajdzie się 6 urządzeń, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Zakup urządzeń zo-
stał s� nansowany � nansowany z nagród, jakie Limanowa zdobyła w dwóch edycjach Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin. Miejmy nadzieje, że nowopowstające miejsce rekreacji przyczyni się do zwiększenia aktywności Limano-
wian oraz integracji lokalnej. 

POWSTAJE SIŁOWNIA PLENEROWA 
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Na ul. Tarnowskiej przy 
stacji paliw powstanie 
trzeci pas ruchu, tzw. 
lewoskręt. Dzięki temu 
kierowcy jadący od cen-
trum będą mogli skrę-
cać w kierunku stacji 
i supermarketu, bez spo-
walniania ruchu pozo-
stałych użytkowników 
jezdni. Dodatkowo przy 
skrzyżowaniu zostaną 
wykonane chodniki, 
a między przystankami 
powstanie przejście dla 
pieszych.

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił 
skargę przewoźników na uchwałę Rady Miasta Limano-
wa, w której nie zostały uwzględnione przystanki przy 
ul. Targowej oraz dwa prywatne dworce, znajdujące się 
na terenie miasta.”.„Naczelny Sąd Administracyjny na 
posiedzeniu 23 czerwca uznał skargę kasacyjną burmi-
strza Limanowej Władysława Biedy i uchylił zaskarżone 
postanowienia krakowskiego WSA o odrzuceniu skargi 
na czynność starosty Jana Puchały, w sprawie odmowy 
wyrażenia zgody na zatwierdzenie zmiany organizacji 
ruchu na ul. Targowej w Limanowej”.
Te  teksty, prawdopodobnie rozumieją tylko prawnicy, 
a to są ostatnie meldunki z frontu  potyczki prawnej 
toczonej pomiędzy Miastem, a grupką przewoźników, 
którzy nie chcą jednego dworca komunikacji publicznej. 
Spór ostatecznie zakończy rok 2016, w którym wejdzie 
w życie  ustawa uznająca Miasto za suwerennego orga-
nizatora transportu publicznego na swoim terenie. Ale 
zanim do tego dojdzie, mamy przepychankę prawną, 
w której  raz wygrywa Miasto, a innym razem  przewoź-
nicy. Spór zaczął się około trzy lata temu, kiedy okazało 
się, że  mieszkańcy Miasta żądają  jednego czystego, cie-
płego i bezpiecznego dworca na który zjeżdżają busy 
i autobusy wszystkich linii. Podróżujący nie chcą stać  
w błocie i  błądzić  z bagażami  po całym mieście, tym 
bardziej, że  od dawna taki dworzec Limanowa ma.  In-
nego zdania jest grupka przewoźników, którzy chcą aby 
zostało tak jak jest, bo im tak dobrze. Niespodziewanie 
pozyskali sojusznika w staroście i korzystając z zawiło-
ści prawnych, jak mogą opóźniają proces. Jest to nie-

zrozumiałe, bo w poprzednich latach Starosta Puchała 
orędował za jednym dworcem, a teraz zmienił zdanie. 
Obecny dworzec, po przekształceniach z lat ubiegłych 
jest własnością  � rmy PKS Pasyk – Gawron i to według 
przewoźników jest powodem, że nie chcą z niego ko-
rzystać. Aby zapewnić stabilizację stosunków praw-
nych wszystkim stronom, miasto wynajęło dworzec na 
20 lat. Umowa najmu była kilka razy mody� kowana, aby 
uwzględnić uwagi przewoźników. Niestety, wszystkie 
te wysiłki i ustępstwa miasta na nic się zdają, przewoź-
nicy nadal idą w zaparte i nie chcą jednego dworca. To 
nasuwa przypuszczenie, że może chodzi o  jakieś inne 
przyczyny, niż te o� cjalnie wysuwane. Wkrótce  jednak 
skończy się możliwość blokowania jednego dworca 
i najwyższy czas, aby  przewoźnicy zamiast  mówić „nie 
bo nie”  złożyli jakąś konstruktywną propozycję. Z punk-
tu widzenia interesów podróżnych obecny dworzec 
spełnia wszystkie oczekiwania, jest dobrze położony 
i nie wymaga wysokich nakładów. Jeśli więc przewoź-
nicy wykluczają korzystanie z niego, to niech wskażą 
inną równie dogodną lokalizację  dworca, który by im 
odpowiadał. Niech wskażą źródła � nansowania zaku-
pu działki i jego budowy. W niektórych wypowiedziach 
przeciwników dworca słychać nadzieję, że po zbliżają-
cych się wyborach zmieni się stanowisko władz Miasta. 
To raczej złudna nadzieja, trudno sobie wyobrazić aby 
ktokolwiek przyznał, że bez jednego dworca podróżni 
maja lepiej. Wątpiącym jest również, aby ktoś wydawał 
społeczne miliony z powodu zachcianki grupki prywat-
nych przewoźników.

LEWOSKRĘT NA UL. TARNOWSKIEJ

BĘDZIE JEDEN DWORZEC KOMUNIKACJI 
PUBLICZNEJ W LIMANOWEJ
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W związku ze 100-leciem Bitwy pod Limanową jesz-
cze w tym roku zostanie zrealizowana pierwsza część 
modernizacji cmentarza na Jabłońcu.  Cała inwestycja 
ma pochłonąć nieco ponad pół miliona złotych. Stro-
na węgierska, jako współorganizator tegorocznych 
uroczystości, deklaruje udział � nansowy w wysokości 
75 tys. złotych, pozostałe środki miasto ma otrzymać 
z Urzędu Wojewódzkiego. Prace na cmentarzu  wojen-
nym na Jabłońcu już trwają. Są one związane z przypa-
dającą na grudzień 100. rocznicą Bitwy pod Limano-
wą, której o� ary spoczywają na wzgórzu. Z tej okazji 

w Limanowej odbędą się uroczystości, w organizacji 
których aktywny udział bierze także strona węgier-
ska. W nawiązaniu do propozycji przeprowadzenia 
modernizacji na początku marca w Wydziale Rewa-
loryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodo-
wego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się spotkanie poświęcone remontowi cmentarza wła-
śnie w świetle przygotowań do 100. rocznicy bitwy.
W rozmowach, oprócz przedstawicieli Urzędu Mia-
sta Limanowa i Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, wzięli również udział reprezentanci Mini-
sterstwa Obrony Narodowej Węgier oraz Konsul 
Generalny Republiki Węgier w Krakowie. Według 
szacunków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Zabytków wartość prac koniecznych do wy-
konania na cmentarzu oszacowano na kwotę 
529 805 złotych. Remont podzielono na dwa etapy.
Pierwszy etap przewidziany na ten rok to prace naj-
pilniejsze, których wartość będzie opiewać na kwotę 
204 805 złotych. Na mocy polsko-węgierskiego poro-
zumienia z 30 lipca br. strona węgierska pokryje 50% 
kosztów I etapu remontu cmentarza na Jabłońcu 
w 2014 roku (do� nansowanie to wyniesie do 
102 405 zł brutto). Prace remontowe w ramach I eta-
pu zostaną zrealizowane do 15 listopada 2014 roku.

Bitwa pod Limanową, zwana również operacją łapa-
nowsko – limanowską, związana jest z początkową 
fazą I Wojny Światowej, z walkami toczonymi na prze-
łomie listopada i grudnia 1914r. Była jednym ze stra-
tegicznych działań militarnych na Wschodnim Froncie, 
pomiędzy wojskami Cesarstwa Austro – Węgierskiego 
i Cesarstwa Niemieckiego, a armią Cesarstwa Rosyj-
skiego. W krwawych bojach starło się ze sobą 80 ty-
sięcy żołnierzy państw sprzymierzonych ze 120 - ty-
sięczną 3. Armią Rosyjską. W bojach tych brały również 
udział Polskie Legiony Józefa Piłsudskiego. Wojska au-
stro – węgierskie w Galicji, czyli w części ziem polskich, 
będących wówczas w granicach Cesarstwa Austro – 
Węgierskiego, od początku trwania wojny doznawały 
ciągłych klęsk, cofając się przed Rosjanami w kierunku 
zachodnim i tracąc w ciągu trzech miesięcy ok. 6/7 te-
rytorium tej krainy. W połowie listopada 1914 r. wojska 
rosyjskie stanęły na przedpolu twierdzy Kraków, zaś 
w Karpatach doszły do Limanowej. Rosyjski „walec pa-
rowy” zmierzał do opanowania przełęczy karpackich, 
Bramy Morawskiej oraz zdobycia uprzemysłowione-
go regionu Śląska i Czech. Wojska austro – węgierskie 
zostały wówczas przegrupowane i wzmocnione sil-
nym korpusem pod dowództwem gen. Józefa Rotha, 
w skład którego wchodziły również oddziały niemiec-

kie. Operacja rozpoczęła się 2 grudnia 1914 r. i rozgorza-
ła na długiej linii (ok. 100 km) – od Wisły, aż po główny 
grzbiet Beskidów. Kasina Wielka, Góra  Świętego Jana, 
Łąkta, rejon Sobolowa, Leszczyna, Rajbrot, góra Koby-
ła, Golców, Jabłoniec – to miejsca najcięższych bojów 
tej operacji. Przełamanie frontu nastąpiło 12 grudnia 
1914 r. Szczególnie sławnym stał się bój oddziału spie-
szonych huzarów węgierskich o uforty� kowane wzgó-
rze Jabłoniec, które znajdowało się w rękach Rosjan. 
Zginął wtedy płk Othmar Mühr, któremu cesarz au-
striacki Franciszek Józef I nadał przydomek „von Lima-
nowa”. Takie odznaczenie otrzymał również dowodzą-
cy głównym uderzeniem gen. Józef Roth. Bitwa pod 
Limanową była pierwszym istotnym zwycięstwem 
wojsk austro-węgierskich przy nieznacznym wsparciu 
niemieckim (47. Dywizji Piechoty). Wydarzenie to od-
biło się szerokim echem w całym cesarskie i podniosło 
ono morale jego armii. Zwycięstwo pod Limanową po-
zwoliło na przeniesienie linii frontu ok. 60 km w kie-
runku wschodnim, przełamaną dopiero w maju 1915 r.
w również słynnej bitwie pod Gorlicami. Pamiątką 
tych walk jest ok. 100 cmentarzy żołnierskich w Mało-
polsce, na których leży ponad 11 tys. żołnierzy. Jeden 
z najbardziej znanych znajduje się w Limanowej na 
wzgórzu Jabłoniec.

REMONT CMENTARZA NA JABŁOŃCU

BITWA POD LIMANOWĄ
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Miasto Limanowa przygotowuje się do organizacji obchodów 100-lecia 
I wojny światowej i Bitwy pod Limanową. Uroczystość ta przygotowy-
wana jest w ścisłej współpracy ze stroną węgierską. Odbyło się już kil-
ka roboczych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Naro-
dowej Węgier oraz Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie. Termin 
zorganizowania jubileuszowych uroczystości, wstępnie zaplanowano  
na 11-14 grudnia br. Już w listopadzie w Muzeum Regionalnym Ziemi 
Limanowskiej zostanie otwarta wystawa pt: „Węgrzy w Galicji – polowe 
historie”, przygotowana przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. 
W grudniu br. zostanie zorganizowana Konferencja Naukowa pt: „Wielka 
wojna w Małopolsce 1914 – pamięć i tożsamość” oraz okolicznościowa 
wystawa przygotowane przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej 
oraz Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego, konkursy: rysunkowy i recytatorski oraz pokonkursowa wystawa 
prac plastycznych przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Nie zabraknie muzycznego koncertu patriotycznego w sali widowisko-
wej Limanowskiego Domu Kultury. Uroczystości o� cjalne odbywać się 
będą na limanowskim rynku, natomiast uroczystości religijne, z modli-
twą i apelem poległych w miejscu bitwy tj. na cmentarzu jabłoneckim. 
W chwili obecnej przygotowywane są okolicznościowe wydawnictwa 
jubileuszowe, wystawy oraz tablice promujące jubileusz, które w  naj-
bliższym czasie zostaną umieszczone na limanowskim rynku.

JUBILEUSZ 100-LECIA 
BITWY POD LIMANOWĄ
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Miasto od 2011 roku coraz więcej  korzysta z pracy 
osób � nansowanych przez fundusze do walki z bez-
robociem. Pozwala to na coraz większe oszczędności 
oraz ciągłe usprawnianie systemu utrzymania zieleni 
i oczyszczania miasta. W tym roku dzięki zatrudnieniu 
osób � nansowanych przez Program Prac Społecznie 
Użytecznych,  mogliśmy  poprawić  system oczysz-
czania miejskiej przestrzeni publicznej oraz odbio-
ru śmieci z koszy ulicznych. Trzeba wspomnieć, że 
w 2010 roku miasto posiadało 143 kosze uliczne, a dzi-
siaj liczba ta zbliża się do 350 i to jeszcze nie koniec. 
Dotąd  wybierano śmieci dwa razy w tygodniu i bardzo 
często wysypywały się z przepełnionych koszy. W no-
wym systemie  najbardziej uczęszczana część miasta 
została podzielona na 10 sektorów, w których wyzna-
czone osoby pilnują porządku oraz przenoszą śmieci 
z koszy do kontenerów.  Dzięki temu  kosze opróżnia-
ne są według potrzeb, nawet kilka razy na dzień, także 
w soboty, niedziele i święta. Ciężka śmieciarka nie pod-
jeżdża już do każdego z 350 koszy blokując ruch, tylko 
opróżnia kilkanaście kontenerów. Nowy system jest 
sprawniejszy  i tańszy. Zdarzyło się kilka razy, że puste 
kosze uliczne stanowiły  pokusę do podrzucania tam 
śmieci w siatkach, workach, a nawet pudłach. Przypo-

minamy, że kosze ulicz-
ne nie służą do odbioru 
odpadów komunalnych
z gospodarstw indywi-
dualnych, czy działalno-
ści gospodarczej. Odpa-
dy należy zdawać w ter-
minach opisanych w umo-
wach z Miejskim Zakładem 
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.  Nie wol-
no podrzucać je wprost 
na ulicę o każdej po-
rze, nawet w niedziele
i święta, bo niszczy to 
skutecznie wszystkie inne 
wysiłki czynione na rzecz 
poprawy wizerunku mia-
sta. Aby temu zapobiec nie wykluczamy posłużenia się 
ukrytą kamerą oraz analizą składu wyrzucanych śmie-
ci. Odpady wolno wykładać tylko w dniach odbioru 
wyznaczonych w harmonogramie MZGKiM. Mamy na-
dzieję, że nie zajdzie konieczność wystawiania manda-
tów o wysokości 500 zł. 

NOWY  SYSTEM OCZYSZCZANIA MIASTA 
JEST SPRAWNIEJSZY I TAŃSZY

Inwestycja obejmuje: rozbiórkę zniszczonych elementów odwodnienia, budowę nowych rowów odwadniają-
cych, roboty związane z pro� lowaniem podłoża, odtworzenie nawierzchni bitumicznych, budowę przepustów 
rurowych pod zjazdami oraz utwardzenie poboczy.

ODBUDOWA UL. SUCHEJ
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PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przystępuje do przebudowy ul. Piłsudskiego wraz 
z rondem w Sowlinach. Wykonawca inwestycji jest już wyłoniony, a termin realizacji przedsięwzięcia oszacowa-
no na koniec 2014 r. Jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe po przetargu  4 mln zł, zostaną przeznaczone na 
budowę ronda u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Kopernika i Jana Pawła II.

Rondo przy ul. Jana Pawła II - wykonawca wyłoniony- czas realizacji 2015 r.

Most na ul. Lipowej – przewidywany czas realizacji 2015 – 2016 r.
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W marcu br. rozpoczęto realizację dwóch dużych inwe-
stycji współ� nansowanych przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Projektu “Upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta 
Limanowa”.
Kontrakt 1 tj. budowa kanalizacji sanitarnej realizuje 
Spółka jawna P.H.U. „INKO 2001” z Nowego Sącza. Do-
tyczy on budowy kanalizacji o długości ok. 7,0 km w re-
jonie ulic:  Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, 
Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik. Prace 
związane z budową kanalizacji rozpoczęły się na po-
czątku kwietnia br. Jako pierwsza do końca maja została 
wykonana kanalizacja przy ul. Dębowej. W lipcu Wyko-
nawca zakończył roboty na osiedlu Chmielnik oraz przy 
ul. Drożdża i Musiała.  Obecnie trwają prace w rejonie 
ul. Rupniowskiego oraz M.B. Bolesnej, a wkrótce roz-
poczną się przy ul. Krakowskiej, gdzie oprócz sieci po-
wstanie także przepompownia ścieków.
Kontrakt 3 tj. przebudowa i rozbudowa miejskiej 
oczyszczalni ścieków, wykonuje ją już od połowy marca 
br. P.P.U.H. „WOLIMEX”  Eugeniusz Wojak z Limanowej. 
Stopień zaawansowania prac na koniec lipca wyniósł 

ponad 70 % . W całości wykonano osadniki wspoma-
gające, zbiornik pośredni osadu oraz poletka z placem 
składowania osadu. Kończą się roboty związane ze sta-
cją odwadniania i pompownią B. 
Wartość robót budowlanych objętych trzema Kontrak-
tami wynosi ponad 11 mln zł, z czego Miasto Limanowa 
do tej pory zapłaciło wykonawcom 6,7 mln zł i ocze-
kuje na wypłatę drugiej transzy refundacji z WFOŚIGW 
w Krakowie w wysokości 2,5 mln zł.

OSTATNI ETAP MODERNIZACJI 
MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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Powiat i miasto  zamierzają wspólnie  wystąpić o do� -
nansowanie zadania polegającego na  przebudowie uli-
cy Zygmunta Augusta oraz usprawnieniu komunikacji 
w obrębie osiedla Zygmunta Augusta i ul Jordana.  Za-
danie obejmie położenie nowej nawierzchni asfaltowej, 
gruntowną przebudowę skrzyżowań z ul. Jozefa Marka 

i ul. Żwirki Wigury na ronda wraz z remontem  chodni-
ków i oświetlenia ulicznego. W ramach miejskiej części 
zadania  przebudowane zostaną  osiedlowe ulice w ob-
rębie osiedla Zygmunta Augusta i J. Marka. Na to wspól-
ne zadanie miasto i powiat  złożą oddzielne wnioski do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych.  

PARTNERSKI PROJEKT POWIATU I MIASTA NA 2015 r.
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3 września br. odbyło się spotkanie warsztatowe 
w związku z realizacją projektu doradczego pn. „Teraz 
Limanowa – organizacyjne, merytoryczne i � nanso-
we przygotowanie Miasta do pełnienia roli bene� -
cjenta funduszy europejskich w latach 2014 – 2020”. 
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Władysława Biedy 
oraz Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców Stanisława Gągały odpowiedziały � rmy 
zainteresowane informacjami o możliwościach ubie-
gania się o środki europejskie  w latach 2014 – 2020.  

Burmistrz zapoznał zebranych z celem warsztatów, 
a także podkreślił wagę biznesu limanowskiego i in-
westycji przedsiębiorców, bez których rozwój Lima-
nowej nie byłby możliwy do zrealizowania. Głos zabrał 
również Stanisława Gągała – Prezes Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców, który przedstawił realizowane przez 
stowarzyszenie inicjatywy oraz podkreślił rolę � rm 
w rozwoju miasta i powiatu. W pierwszej części warsz-
tatów przedstawiono założenia opracowywanej Stra-
tegii  Rozwoju Miasta Limanowa 2020, a w szczegól-
ności  perspektywy rozwojowe Miasta w horyzoncie 
2020 roku, źródła � nansowania rozwoju oraz strategię 
rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości z punktu wi-
dzenia biznesu limanowskiego. Tomasz Bogdan – eks-
pert strategiczny Miasta przedstawił aktualną na sier-
pień 2014 roku szczegółową charakterystykę źródeł 
� nansowania rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Za-
praszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy 
w realizacji projektu doradczego i aktywnego korzysta-
nia z inicjatyw podejmowanych przez Nasze Miasto.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI „TERAZ LIMANOWA”

Miasto Limanowa przystąpiło do opracowania „Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji” (PONE), który to 
dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację 
działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środ-
ki na s� nansowanie prac pochodzić będą częściowo 
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a tak-
że od inwestorów. Planuje się do� nansowanie nastę-
pujących zadań: likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: 
indywidualnych kotłowni lub palenisk, kotłowni zasi-
lających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych 
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej 
lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotych-
czas sprawności wytwarzania ciepła, zastosowanie ko-
lektorów słonecznych, termomodernizację budynków. 
Do złożenia wniosku jednak potrzeba informacji o pla-
nowanych inwestycjach w gminie. 
W tym celu Burmistrz Miasta Limanowa za-
prasza mieszkańców do wypełnienia ankie-
ty, która posłuży stworzeniu dokumentu 
PONE oraz umożliwi ubieganie się o do� nan-
sowanie. Ankietę można wypełnić szybko 
i wygodnie on-line na stronie: www.do-
linku.pl/limanowa lub pobrać w Urzę-
dzie Miasta (ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 
36) oraz na stronach: www.niskaemisja.pl, 
www.miasto.limanowa.pl, www.limanowa.in.

 Wypełnioną ankietę papierową prosimy złożyć w Urzę-
dzie Miasta Limanowa, Dziennik Podawczy pok. nr 1 
lub przesłać na adres mailowy: tbugaj@miasto.limano-
wa.pl lub justyna.zastrzezynska@atgroupsa.pl. Prosimy 
o zwrot wypełnionych ankiet do dnia 22 września br. 
Dodatkowe informacje także na stronie:   
www.niskaemisja.pl (zakładka: Obsługa Gminy PONE 
-> Limanowa). W razie jakichkolwiek wątpliwości czy 
pytań związanych z ankietą, Programem prosimy 
o kontakt z: Urzędem Miasta – p. Teresa Bugaj, Wydział 
Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska, tel. 18 3372 054 w. 163 lub Fir-
mą AT GROUP S.A., która zajmuje się przygotowaniem 
Programu, p. Justyna Zastrzeżyńska, tel. 695 919 607, 
e-mail: justyna.zastrzezynska@atgroupsa.pl.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 
DLA MIASTA LIMANOWA
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Nowe boiska sportowe wybudowane przy dwóch limanowskich szkołach, pełnią rolę obiektów przyszkolnych 
wykorzystywanych na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz zawody sportowe i zawody środowiskowe.

BOISKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH NR 3

Nowe boisko sportowe przy ZSS Nr 3 ma wymia-
ry: 45 m x 30 m, powierzchnię użytkową 1262 m2, 
jest miejsce do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i ko-
szykówkę. Boisko może też być wykorzystywane 
jako kort tenisowy. Inwestycja łącznie kosztowa-
ła 477 tys. zł., z czego ok. 125 tys. zł. pochodziło 
z do� nansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Spor-
towej. Uroczyste otwarcie boiska miało miejsce 
9 września br.

BOISKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
SAMORZĄDOWYCH NR 2

Nowe boisko sportowe przy ZSS Nr 2 ma wy-
miary:  44 m x 30 m, powierzchnię użytkową 
1320 m2, jest miejsce do gry w piłkę ręczną, 
nożną, są 2 boiska do siatkówki lub koszykówki. 
Boisko może też być wykorzystywane jako kort 
tenisowy. Inwestycja łącznie kosztowała blisko 
597 tys. zł., z czego ok. 156 tys. zł. pochodziło 
z do� nansowania Ministerstwa Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Program Rozwoju Szkolnej Infrastruk-
tury  Sportowej. Uroczyste otwarcie boiska 
miało miejsce 18 września br.

ODDANIE DO UŻYTKU NOWYCH BOISK SZKOLNYCH
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Krótka historia…
UKS „Płomień” działa od 1994 roku w sporcie szkolnym, 
a od 2002 r. w sporcie wyczynowym – tenis stołowy, 
organizuje zawody powiatowe, wojewódzkie, ogól-
nopolskie i międzynarodowe oraz jest zaangażowany 
w działalność charytatywną. Wyniki w tenisie stoło-
wym zawodników „Płomienia” od kilku lat są wizytówką 
klubu, będąc chlubą miasta, powiatu i województwa. 
Ostatnie trzy sezony skoncentrowano się na szkoleniu 
dzieci młodzieży. Ta praca przyniosła wiele świetnych 
wyników w kategorii żaków, młodzików, kadetów i ju-
niorów na arenie wojewódzkiej  i ogólnopolskiej.

Udany sezon…
W minionym sezonie zawodnicy UKS Płomień Lima-
nowa zanotowali znakomite wyniki w indywidualnych 
i drużynowych turniejach na arenie wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej. Zaliczając 85 zawodów – III i IV  liga, 
zawody indywidualne, drużynowe – klubowe i szkolne 
Bartosz Sułkowski, Dawid Kosmal i Dawid Piechnik 
to Drużynowi Mistrzowie Polski UKS-ów w katego-
rii młodzików oraz Drużynowi Wicemistrzowie Polski 
PZTS, a w grze podwójnej Bartosz Sułkowski i Dawid 
Kosmal zostali również srebrnymi medalistami Polski. 
Rewelacją sezonu w turniejach ogólnopolskich w ka-
tegorii młodzików był Dawid Kosmal, który jest pierw-
szy rok żakiem (trzy lata młodszy od młodzików). Jest 
Mistrzem Województwa i brązowym medalistą MP ża-
ków. Kinga Kosmal należy do czołówki krajowej w ka-
tegorii kadetek. Potwierdziła to zdobywając V miejsce 
w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, a wraz z ko-
leżanką klubową Kingą Chyl zajęły również V miejsce 
w grze drużynowej. W połowie sezonu Kinga została 
powołana do kadry narodowej kadetek a od tego sezo-
nu jest w kadrze narodowej juniorek. Reprezentowała 
nasz kraj w zawodach Polish Junior & Cadet - Cetnie-

wo. Do tych wspaniałych wyników dołączyła 
Karolina Wyczółkowska, która zdobyła I m. 
w kat. młodzieżowców oraz drużyna junio-
rów w składzie Dawid Rozum, Jakub Michal-
czyk i Krystian Gaik brązowi medaliści Druży-
nowych Mistrzostw Województwa. Również 
najmłodsi tenisiści dzielnie spisywali się 
w zawodach wojewódzkich – Julia Domi-
ter brązowa medalistka Mistrzostw Woje-
wództwa w grze indywidualnej i podwójnej 
żaczek, Marcin Olesiak – brązowy medal 
w grze podwójnej żaków, a także skrzaci 
Filip Golonka, Karol Sułkowski, który zdobł 
pierwsze i drugie miejsce w wojewódzkich 
turniejach.
Bardzo dobrze spisały się młode zespoły 

w rozgrywkach ligowych. Drużyna w składzie: Krystian 
Gaik, Dawid Rozum, Jakub Michalczyk, Albert Golonka 
– grający trener w III lidze /krakowskiej/ uplasowała się 
na wysokim III miejscu. Również III miejsce w IV lidze 
/sądeckiej/ zdobył pierwszy zespół w składzie: Woj-
ciech Kosmal, Kinga Kosmal, Dawid Kosmal, Grzegorz 
Olesiak, Krzysztof Kądziołka, Jan Olesiak, a drugi zespół 
w składzie: Mariusz Twaróg, Kacper Sułkowski, Bartosz 
Sułkowski, Mateusz Twaróg, Tomasz Nowak, Karolina 
Wyczółkowska, Dawid Piechnik zajęli IV miejsce. Klub 
w punktacji ogólnej zajął III miejsce w województwie 
w ubiegłym sezonie.

Pracują z nimi…
Pięć razy w tygodniu przez 10 miesięcy szkolą tych 
zawodników: Albert Golonka jako I trener, Zdzisław 
Sułkowski, który jednocześnie z Leszkiem Lachem są 
sędziami. Sparingpartnerami są: Wojciech Kosmal, 
Wojciech Stanisz, Miłosz Sawczak, Jan Olesiak, Krzysz-
tof Kądziołka. W pracy organizacyjnej zawodników 
i trenerów wspomagają członkowie Zarządu i rodzi-
ce. Informacje klubowe zamieszczane są na stronie 
www.plomienlimanowa.pl oraz limanowa.in i miasto.
limanowa.pl.

Tenisiści dziękują…
Wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy wspar-
li klub � nansowo i rzeczowo. Dziękują Burmistrzowi 
Władysławowi Biedzie i Radzie Miasta za przydzieloną 
dotację, Prezesowi Banku Spółdzielczego Adamowi 
Dudkowi, Wójtowi Gminy Władysławowi Pazdanowi, 
Eugeniuszowi Wojakowi – Firma Wolimex, Firma Sa-
lam, Firmie Doratex, Firmie Midrew, Firmie Stolarskiej 
„Zając” Firmie Mechanika Pojazdowa – E i T Wajda oraz 
osobom, które wpłaciły na klub 1% podatku.

UKS Płomień

UDANY SEZON UKS „PŁOMIEŃ”
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Uroczystości związa-
ne z otwarciem nowo 
wybudowanych boisk 
wielofunkcyjnych przy 
Zespołach Szkół Samo-
rządowych Nr 2 i 3 w Li-
manowej były okazją 
do wręczenia przez Bur-
mistrza Miasta Limano-
wa Władysława Biedę 
przyznanych w tym roku 
nagród za osiągnięcia 
sportowe w 2013 roku. 
Na galę przybyli naj-
lepsi sportowcy z lima-
nowskich klubów oraz 

ich trenerzy, prezesi klubów sportowych i zaproszeni 
goście. Doceniając trud i pracę włożoną w osiągnięcia 
sportowe Miasto Limanowa od lat nagradza zawod-
ników poprzez stypendia sportowe, jednak dopiero 
ostania zmiana regulaminu, wprowadzona Uchwałą 
Nr LXI/399/2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lu-
tego 2014 r.  pozwoliła na nagradzanie zarówno spor-
towców, jak i trenerów i działaczy sportowych, bez 
których często nie byłoby możliwe osiągnięcie tak 
znaczących wyników. Do Urzędu Miasta Limanowa 
wpłynęło łącznie 48 aplikacji o nagrody i wyróżnienia 
dla zawodników i trenerów. W wyniku formalnej oce-
ny wniosków ostatecznie Burmistrz Miasta Limanowa 
przyznał 13 nagród pieniężnych za osiągnięcia spor-
towe w roku 2013 na łączną kwotę 7.800,00 zł oraz 
35 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych – table-
tów. Nagrodzeni zawodnicy oraz trenerzy: UKS PŁO-
MIEŃ: Bartosz Sułkowski, Dawid Kosmal oraz Kinga 

Kosmal, Limanowski Klub Kyokushin Karate: Patrycja 
Kogutowicz i  Marcin Guzik, ARS Klub Kyokushinkai: 
Aleksandra Kopka, Aleksandra Kurek, Renata Sukien-
nik,  Julia Włodarczyk - Narciarnia  NOWY SĄCZ, Edyta 
Baluta - UKS Patria Młynne, Edward Mucha - KS Lima-
nowa Forrest, Arkadiusz Sukiennik - ARS Klub Kyoku-
shinkai, Albert Golonka - UKS PŁOMIEŃ.
Wyróżnieni sportowcy: Limanowski Klub Kyoku-
shin Karate: Justyna Woźniak, Kamil Mamak, Kuzak 
Kamil, Kuzak Łukasz, Żak Bartłomiej, Żak Oliwia, Rafał 
Puch, Agnieszka Puch, Mateusz Puch, Sylwia Mruk, 

Arkadiusz Kozak, Marlena Orzeł, Michał Tokarczyk, An-
drzej Tokarczyk, Karolina Halat, Wiktoria Włodarczyk, 
ARS Klub Kyokushinkai: Magdalena Leśniak, Gabriela 
Pietryga, Izabela Wojtas, Julia Bujak, Aleksandra Odzio-
mek, Justyna Stach, Aleksandra Nagłowska, Martyna 
Puch, Martyna Bieda, Kinga Bieda, Aleksandra Cabała, 
Kacper Jurkiewicz, Emilia Poręba, Jakub Gaik, Jakub 
Sowa, Milena Sukiennik, Dariusz Wajda, Bartłomiej 
Wajda, Julia Adamczyk.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
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Platformy elektronicznych książek, by jasność była. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej przypomi-
na, że jej czytelnicy – obecni i nowo się rejestrujący 
– mogą dodatkowo korzystać z bezpłatnego serwisu 
IBUK Libra, zawierającego bazę ponad 1700 pozycji 
książkowych (liczba ta stale rośnie).IBUK Libra to jakby 
wirtualne i elektroniczne przedłużenie naszego księ-
gozbioru. Znajdują się tam pozycje reprezentujące 
wszystkie najważniejsze dziedziny wiedzy. Rejestracja 
jest bardzo prosta, pomaga w niej pracownik każde-
go naszego działu udostępniania. Sama platforma jest 
bardzo przejrzysta, klarowna i łatwa w obsłudze. Cieszy 
się dość dużym zainteresowaniem, dlatego przypomi-
namy o niej jeszcze raz – mówi pełnomocnik burmi-
strza Joanna Michalik. IBUK Libra to inaczej platforma 
elektronicznych książek. Każdy czytelnik zarejestrowa-
ny w limanowskiej bibliotece, bądź też nowo rejestru-
jący się, może mieć do tej bazy dostęp. W przypadku 
już aktualnych czytelników należy przyjść do bibliote-
ki, by otrzymać jednorazowe, bezpłatne hasło dostępu 
do platformy. Rejestracji dokonuje się jeden raz. Potem 
już tylko zostaje logowanie (podobnie jak np. na e-ma-
ila), wprowadzenie otrzymanego w bibliotece kodu 
PIN i przez cały rok można korzystać z bazy książek, 
z dowolnego miejsca i urządzenia mającego połączenie 
z Internetem. W bazie do której dostęp ma limanowska 
biblioteka znajduje się aktualnie ponad 1700 tytułów, 
m.in. z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, 
ekonomii, nauk przyrodniczych. Są też pozycje literatu-
ry pięknej, dziecięcej i młodzieżowej oraz wiele innych. 
Biblioteka zaprasza do korzystania z tej formy dostępu 
do wiedzy.

ZAPISZ SIĘ DO PLATFORMY IBUK

Ukwiecony limanowski rynek
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19 lipca 2014 r. w Limanowej odbyła się kolejna edycja 
pieszych wędrówek w ramach akcji „Odkryj Beskid Wy-
spowy”. Tym razem była to nocna wędrówka na Miejską 
Górę. Główna grupa turystów wyruszyła o godz. 20.00 
z miejsca zbiórki - limanowskiego rynku. Pozostali tu-
ryści docierali do celu z różnych stron, w sumie pod 
Milenijny Krzyż dotarło około 300 osób. Tak licznemu 
uczestnictwu w imprezie przysłużył się piękny lipcowy 
wieczór. Gospodarzem imprezy był Burmistrz Miasta 
Limanowa. Uczestników spotkania w imieniu władz 
miasta przywitała Przewodnicząca Rady Miasta - Irena 

Grosicka. Mszę św. 
polową odprawił ks. 
prałat Józef Poręba 
z Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej w Li-
manowej. Organi-
zator – Wydział Pro-
mocji Urzędu Miasta 
Limanowa - zapewnił 
uczestnikom gorący 
posiłek oraz napoje. 
Dodatkową atrakcją
było światełko do nie-
ba, składające się z 50
lampionów oraz pię-
-kny koncert zespo-
łu „VENA”. Na zakończenie imprezy przeprowadzono 
konkursy, m.in. na najmłodszego uczestnika, którym 
został Mariusz Kuzar /1,5 roku/ z Przyszowej, najstar-
szego uczestnika, którym był Piotr Mirek /74 lata/ 
z Tokarni, uczestnika z najdalszego zakątka Polski, któ-
rym okrzyknięto Tomasza Orszulak z Miedźna k. Czę-
stochowy oraz uczestnika z najdalszego zakątka świa-
ta, którym zostały: Jasmin i Julia Nagler z Dortmundu 
/Niemcy/. Najmilszymi uczestniczkami spotkania zo-
stali: Dorota Grosicka oraz Jan Wilk z Limanowej.

Wydział Promocji Urzędu 
Miasta Limanowa wydał 
mapę turystyczną Lima-
nowej w dwóch wersjach: 
w formie składanki oraz 
wydzierani. Mapa jest 
aktualizacją poprzedniej 
publikacji. W skład wy-
dawnictwa wchodzi plan 
miasta w skali 1:18 800, 
szczegółowy plan cen-
trum Limanowej, infor-
macje o mieście m.in. co 
warto zobaczyć i jak cie-
kawie spędzić czas oraz 
informacje praktyczne 
przydatne z punktu wi-
dzenia turysty.
Mapy wydawane są nie-

odpłatnie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom 
i turystom w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej 
mieszczącym się na limanowskim rynku. 

MIEJSKA GÓRA CELEM NOCNEJ WĘDRÓWKI

Z MYŚLĄ O TURYSTACH
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14 września br. w limanowskim parku miał miejsce IV Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Be-
skidzka Podkówecka”. Organizację tegorocznej edycji festiwalu, który odbywał się już po raz czwarty, podjął się 
Burmistrz Miasta Limanowa i to z wielkim sukcesem. Konkurs zgromadził ponad 260 uczestników, którzy zapre-
zentowali programy pełne żywiołowej muzyki, tańców, scenek rodzajowych oraz piękne mieniące się kolorami 
stroje. Było to udane zwieńczenie tegorocznej akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizowanej przez Forum Gmin 
Beskidu Wyspowego. Celem festiwalu, który ma charakter konkursu, jest kultywowanie i upowszechnianie bo-
gactwa kultury ludowej, tradycji grup tworzących i działających na terenie Beskidu Wyspowego. Jest on również 
okazją do spotkania się zespołów i zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkańcom i turystom. Specjalnie po-
wołana komisja w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Benedykt Kafel, Michalina Wojtas, oceniała występy 
zespołów. Nagrody � nansowe dla zwycięzców � nansował Burmistrz Miasta Limanowa. W kategorii zespołów 
dziecięco - młodzieżowych 2 równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł, otrzymali: Ze-
spół Regionalny „Mali Męcinianie” z Męciny oraz Zespół Regionalny „Olszowianie” z Olszówki. W kategorii zespo-
łów dorosłych, I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu „Limanowia-
nie” z Limanowej, II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 700 zł Zespołowi Regionalnemu „Zbyrcok” ze Słopnic, 
a III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł Regionalnemu Zespołowi „Przyszowianie” z Przyszowej. Festiwal 
zorganizował Wydział Promocji Urzędu Miasta Limanowa, przy pomocy miejskich jednostek kultury: Muzeum 
Regionalnego Ziemi Limanowskiej i Limanowskiego Domu Kultury.

FESTIWAL ZESPOŁÓW REGIONALNYCH 
„BESKIDZKA PODKÓWECKA”
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PROMOCJA MIASTA

W ostatni weekend sierpnia w muszli koncertowej 
w Parku Miejskim miał miejsce Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Turystycznej Limanowa 2014. Dwa dni wypeł-
nione były muzyką, wspólnym śpiewaniem i artystami. 
Limanowski Dom Kultury od 1983 był organizatorem 
Konkursu Piosenki Turystycznej. Przez 14 lat był to kon-
kurs o zasięgu ponadregionalnym, obejmował pięć 
ówczesnych województw: nowosądeckie, tarnowskie, 
bielsko-bialskie, krakowskie, krośnieńskie. W roku 1997 
festiwal został objęty patronatem Polskiej Izby Turysty-
ki i był to zwrotny moment w turystycznym śpiewaniu 
w Limanowej. Zwrotny, bo konkurs można było prze-
kształcić w 15 roku istnienia w Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Turystycznej. Niestety w 2001 roku Festiwal 
odbył się po raz ostatni. Po 13 latach przerwy, w roku 
bieżącym dzięki Burmistrzowi Miasta Limanowa Wła-
dysławowi Biedzie festiwal został reaktywowany. Wspa-
niała atmosfera, fachowe jury w osobach dziennikarzy 

polskiego radia, profesjonalna obsługa techniczna, 
atrakcje i wysokie nagrody � nansowe dla zwycięzców 
– to wszystko można napisać o festiwalu, którego do-
brym duchem od zawsze jest Redaktor Polskiego Radia 
oraz Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddziału Małopol-
skiego - Ryszard Sikora. Celem imprezy była populary-
zacja piosenki turystycznej oraz promocja walorów tu-
rystycznych i kulturalnych miasta Limanowa. Gwiazdą 
tegorocznego festiwalu 
w Limanowej była Anna 
Rusowicz- córka Ady Ru-
sowicz, wybitnej polskiej 
wokalistki bigbitowej, 
która wystąpi zarówno 
w swoim repertuarze 
jak i repertuarze swojej 
mamy.  Nagrody festiwa-
lowe otrzymali: I miejsce 
Zespół Zośka C-Dur - na-
groda pieniężna w wyso-
kości 2500 zł, II miejsce 
Emilia Błasińska - nagroda 
pieniężna w wysokości 
1500 zł, III miejsce Jakub 
Połowniak - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Limanowa 
w kwocie 2000 zł powędrowała do Tomasza Kazimierza 
Lewandowskiego. Natomiast nagrodę 1500 zł, ufundo-
waną przez Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., 
otrzymała Ewelina Matras. Organizatorem festiwalu był 
Limanowski Dom Kultury.

Wielkie święto naszego miasta, wszystkich mieszkań-
ców i przybyłych gości - DNI LIMANOWEJ 2014 już za 
nami. Dwa dni obchodów „imienin” Limanowej, któ-
rych gospodarzem był Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda - zgromadziły wspaniałych artystów,  
wspaniałą atmosferę i przede wszystkim tłumy miesz-
kańców Limanowej - świętowaliśmy wspólnie. Orga-
nizator imprezy - Limanowski Dom Kultury chciałby 
w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy byli za-
angażowani w przygotowanie wydarzenia, współorga-
nizowali je, dbali o bezpieczeństwo, wsparli � nansowo. 
Podziękowania kierujemy do : OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ z Limanowej, KOMENDY POWIATOWEJ 
POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ, FIRMY OCHRONIARSKIEJ 
Z FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO AKADEMICKICH, 
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH - Pana Piotra Wyrwy, 

dziękując za troskę o bezpieczeństwo uczestników, 
artystów i organizatorów. Szczególne słowa podzię-
ki należą się tegorocznym sponsorom imprezy: BAĆ-
-POL – Supermarkety SPAR, PPHU WOLIMEX, Firmie 
Budowlanej GURGUL, Firmie GOLD DROP, INSTALMET, 
UCHACZ-Budownictwo, Firmie WOD-KAN-MEL, LIM-
DROG, Hurtowni Łożysk MIKA, Firmom LIMBLACH, TE-
LEBESKID Sp.z.o.o., ELEKTRET oraz TURYSTYCE Pawła 
Cieślika. Bez zaangażowania � nansowego � rm, które 
wymieniamy dalej nie byłoby wielu dobrych atrakcji. 
Dziękujemy za � nansowe wsparcie kultury w mieście 
Limanowa. Dziękujemy MEDIOM, FOTOGRAFOM, wy-
stawcom, twórcom ludowym i plastykom, � rmie KOR-
SARZ za wspaniały i bezpieczny pokaz sztucznych ogni,  
obsłudze sceny i wszystkim artystom, którzy zaprezen-
towali się w sobotę i niedzielę na scenie Dni Limanowej.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 
W LIMANOWEJ REAKTYWOWANY!

DNI LIMANOWEJ` 2014
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