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Szanowni Państwo!
Minęły szybko cztery lata obecnej kadencji, w której
Państwo obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli zarząd nad naszym Miastem. Zaufanie to było dla mnie
dużym wyróżnieniem i zaszczytem oraz poważnym
wyzwaniem. Byłem wcześniej starostą, prowadziłem
firmę doradzającą samorządom, w związku z tym byłem dobrze zorientowany i wiedziałem, co czeka burmistrza w czasach prawie całkowitego wyczerpania się
funduszy europejskich.
Nie było lekko, ale dzięki dużej aktywności i dobremu gospodarowaniu udało się ożywić nasze Miasto.
Efekty te nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca
z gronem radnych i pracowników, dla których – tak
jak i dla mnie – celem nadrzędnym było i jest dobro
naszego miasta. A miasto rozwija się dobrze, notujemy systematyczny wzrost dochodów od 47,4 mln
w 2010 roku, do 65,2 mln w roku 2014 zł, czyli
w okresie 4 lat wzrosły o 17,8 mln zł.
Porządkując budżet podjęliśmy szereg krytykowanych wtedy decyzji jak: ograniczenie wydatków bieżących, zmniejszenie zatrudnienia, zmiany organizacyjne, czy przekształcenie MZGKiM w spółkę pozostającą
w 100% własnością miasta. Działania te umożliwiły
wygospodarowanie corocznie nadwyżki operacyjnej,
która w 2014 roku po zapłaceniu rat i kredytów wynosi
2,3 mln zł i jest prawie 18 razy większa niż w 2010 roku.
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Ponadto od 2011 r. odzyskaliśmy 4,1 mln zł podatku
VAT, którego nie wiedzieć czemu wcześniej miasto nie
odzyskiwało. Ze sprzedaży mienia w całej kadencji
uzyskano 2,3 mln zł, przy czym sprzedaliśmy 0,65 ha,
a zakupiliśmy 2,8 ha cennych terenów dla miasta.
Zadłużenie miasta na koniec 2014 roku osiągnie
wskaźnik 40,3% i wyniesie 26,3 mln zł. Jest to bardzo
bezpieczny poziom pozwalający zachować bezpieczną rezerwę na wkład własny do programów unijnych,
ponieważ ustawowy próg zadłużenia wynosi 60 %.
Sytuacja naszego miasta jest lepsza niż np. sąsiedniego Brzeska - zadłużenie 57 %, czy Myślenic 56 %,
Nowego Targu 48% i podobna jak w Gorlicach 40,28
%. Wzrost zadłużenia byłby znacznie mniejszy, gdyby
nie obciążenie spłatą starych kredytów. W ciągu 4 lat
spłaciliśmy 12,8 mln zł zaciągniętych wcześniej
kredytów. Dzięki wysokiej nadwyżce operacyjnej nie
ma żadnego kłopotu ze spłatą kredytów. Trzeba również zauważyć, że stawkom podatkowym w naszym
mieście daleko do maksymalnego poziomu. Gdyby
go zastosować, to dochód budżetu byłby większy
o 1,8 mln zł. I to jest moim zdaniem właściwy kierunek,
bo przecież nie o to chodzi, aby zabierać wszystko co
możliwe mieszkańcom - miasto powinno być bogate
bogactwem swoich mieszkańców.
Do inwestycji startowaliśmy w trudnej sytuacji, bo
trwały ostatnie nabory na środki unijne, a w urzędzie
po poprzednikach nie została żadna szuflada z gotowymi projektami i wszystko trzeba było przygotowywać
w szalonym tempie. Mimo to z powodzeniem starowaliśmy po środki unijne i po środki krajowe, co pozwoliło wykonać w kadencji inwestycje za 58,3 mln zł.
Z tego wynika, że co miesiąc zwiększaliśmy majątek
miasta o 1,2 mln zł. Myślę że bez przesady możemy
nazwać ten okres dużym rozmachem inwestycyjnym
w naszym mieście.
W dalszej części informatora staramy się Państwu przypomnieć co zostało zrobione i co działo się w ostatnich
4 latach. Ja wspomnę tutaj tylko o tych przedsięwzięciach, które nie rzucają się w oczy lub wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Przykładem prawie niewidocznej inwestycji (tu coś się
rozkopie i zaraz zasypie, gdzie indziej prace przebiegają w terenie ogólnie niedostępnym), jest warta około
12 mln zł, inwestycja dofinansowana ze środków unijnych: dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków
za 8 mln zł i rozbudowa kanalizacji za prawie 4 mln zł.
Z tego programu mamy na następny 2015 rok zatwierdzone dalsze środki na kolejne 13 mln zł. Za to zmodernizujemy stację poboru i uzdatniania wody oraz
rozbudujemy wodociągi i kanalizację. Odczujemy to
wszyscy, bo poprawi się jakość wody. Równie niepostrzeżenie przeszła likwidacja wysypiska odpadów
w Słopnicach, gdzie od 30 lat składano śmieci z mia-
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sta, okolicznych gmin, a nawet z Gorlic. Miasto już
w 2008 roku miało obowiązek to zrobić lecz było to odkładane, bo nie było pomysłu na realizację. Dzisiaj przy
wykorzystaniu środków unijnych wykonane są wszystkie niezbędne prace i siedlisko szczurów, gawronów,
okropnego widoku i zapachu zamieniło się w zielone
wzgórze.
Rozpoczęła się właśnie przebudowa ulicy Piłsudskiego
wraz z czterowylotowym rondem w Sowlinach oraz
przyrzeczonym przez Panią Wicepremier Bieńkowską
rondem na skrzyżowaniu ulic: Kopernika, Piłsudskiego i Jana Pawła II. Wspomagamy te przedsięwzięcia
dodatkowymi projektami oraz usuwaniem wszelkich
przeszkód administracyjnych. Ja wielokrotnie w tej
sprawie interweniowałem w Warszawie i Krakowie, jak
widać skutecznie.
Z początkiem listopada 2014 r. rusza przebudowa
ul. Tarnowskiej – powstaną zatoki przystankowe,
chodnik i pas manewrowy dla lewoskrętu przed stacją
benzynową - realizujemy to przy 50% wsparciu Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Budowa targowiska z programu „Mój rynek”, mimo
przeszkód i opóźnień jest już na ukończeniu, a Miasto
ma podstawy do dochodzenia wysokich odszkodowań od poprzedniego wykonawcy.
Zagospodarowanie Miejskiej Góry na Centrum Rekreacji i Sportów Ekstremalnych, będzie trochę opóźnione, ale za to lepiej dofinansowane. Dotąd mogło to
być 2,3 mln zł, a w nowym naborze do Regionalnego
Programu Operacyjnego możemy otrzymać dofinansowanie nawet dwa razy wyższe.
Przekształcenie MZGKiM było konieczne, gdyż z jednej
strony pozwoliło to przetrwać zakładowi, a poprzez racjonalną gospodarkę obniżyło koszty usług dla miasta
i jego mieszkańców. Obecnie za 1m3 (woda + ścieki)
w Limanowej dla gospodarstw domowych płacimy
brutto 7,96 zł, a w innych miastach płacą: Brzesko
11,99 zł, Myślenice 11,10 zł, Nowy Targ 13,31 zł .Widać
stąd, że mamy niską cenę wody i ścieków. Wychodząc
od ceny z 2010 r. i uwzględniając inflację to realna cena
(woda + ścieki) za 1m3 w Limanowej w 2014 r. mogłaby
wynosić 8,64 zł, a wynosi 7,96 zł. Czyli widać, że cena
w tym okresie realnie została obniżona o 8,5 %.

Niektórzy pytają, czy można było zrobić coś więcej
i szybciej. Odpowiem tak: „tak krawiec kraje, jak mu
materiału staje”. W realiach lat 2011-2014 nie było
większego pola manewru i jak sądzę maksymalnie
wykorzystaliśmy istniejące możliwości. Nie jest to
tylko moja ocena subiektywna, bo moja praca i praca całego urzędu została dostrzeżona na płaszczyźnie
ogólnopolskiej. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia
uzyskane przez miasto: 8 miejsce w kraju w rankingu
zrównoważonego rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Gminy Miejskie, trzecie miejsce w kraju wśród burmistrzów w kategorii Najlepszy
Włodarz w miastach do 100 tys. mieszkańców, 8 miejsce w kraju dla burmistrza miasta w rankingu Sukces
Mijającej Kadencji 2010 – 2014 w kategorii Miast Powiatowych. Wszystkie te tytuły uzyskaliśmy nieodpłatnie w ogólnokrajowych plebiscytach.
Myślę, że powinniśmy się wszyscy z tego cieszyć i być
dumni, bo o Limanowej znów zaczyna mówić się dobrze podobnie jak kiedyś mówiono „Mistrz gospodarności”.

Szanowni Państwo!

Są plany i projekty, przygotowaliśmy nową strategię rozwoju miasta na lata 2014-2020, której realizacja uczyni z Limanowej – MIASTO DOBREGO ŻYCIA.
Uczestniczymy w szkoleniach i przygotowaniach do
nowej perspektywy finansowej środków unijnych.
Jesteśmy mądrzejsi o kolejne doświadczenia. Nie brakuje nam sił i zapału, aby dalej rozwijać Nasze Miasto.
Składam Państwu propozycję dalszej pracy. Nie chodzi
nam o stołki, bo jak chce się coś zrobić, to nie ma czasu
siedzieć – w tej kadencji też się nie nasiedzieliśmy.
Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach 16 listopada – Wy zdecydujecie co dalej będzie się działo
w Limanowej.
Z poważaniem
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Władysław Bieda
Burmistrz Miasta Limanowa
(2010-2014)
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RADA MIASTA LIMANOWA
Szanowni Państwo,
Mija kolejny, ostatni rok pracy Rady Miasta Limanowa w tej kadencji. Jesteśmy
dumni, że z woli wyborców, mieszkańców Limanowej, dane nam było sprawować tak zaszczytną funkcję. Koniec kadencji przywołuje wspomnienia z minionych lat i wzbudza wiele refleksji. Jako organ stanowiący podjęliśmy 476
uchwał dotyczących wszystkich spraw publicznych. Staraliśmy się rozwiązać
wiele różnych problemów i sprostać oczekiwaniom Państwa. Obradowaliśmy na
73 sesjach. Wcześniej, sprawy mające być przedmiotem obrad były rozpatrywane
i opiniowane przez Komisje Rady. Radni pracowali w dwóch spośród pięciu komisji branżowych tj.: Komisji Rewizyjnej (55 posiedzeń ), Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego (58 posiedzeń), Komisji Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej (52 posiedzenia), Komisji Kultury, Sportu i Turystyki (51 posiedzeń), Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska (55 posiedzeń). Sesje Rady Miasta były transmitowane przez Internet na portalu miejskim i mogliście Państwo na bieżąco monitorować nad czym pracowaliśmy.
Odbyło się również wiele inspirujących nas do jeszcze lepszego działania konsultacji społecznych i spotkań
z mieszkańcami. Dziękuję Państwu za te rozmowy, liczne sugestie oraz zrozumienie dla naszych decyzji, a także
za życzliwość i cierpliwość. Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania związane z tą kadencją Rady.
Cieszę się, że Radni swoje obowiązki pełnili z zaangażowaniem, a w sprawach ważnych dla Limanowej potrafili
się porozumieć.
Dziękuję Państwu Radnym za odpowiedzialne i pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków. W bieżącym
„Informatorze Miejskim” zamieszczono opis naszych wspólnych z Burmistrzem prac i działań, podjętych i wykonanych z głębokim przeświadczeniem, że są potrzebne mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję Burmistrzowi
Miasta i pracownikom Urzędu za cztery lata współpracy z Radą Miasta. Mieszkańcom Limanowej życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz trafnie oddanych głosów w wyborach samorządowych.
Przewodnicząca
Rady Miasta Limanowa

RADA MIASTA LIMANOWA (KADENCJA 2010 - 2014)

Irena Grosicka - Przewodnicząca Rady Miasta,
Anastazja Brajner - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Jan Winiewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Radni: Janusz Bugajski, Antoni Dyląg, Stanisław Golonka, Jolanta Juszkiewicz, Andrzej Ligas,
Zygmunt Liszka, Stanisław Orzechowski, Walenty Rusin, Jadwiga Sikoń,
Mieczysław Sukiennik, Leszek Woźniak, Mateusz Wroński.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
W marcu br. rozpoczęto realizację wartej około 25 mln zł inwestycji finansowanej z Funduszu Spójności
w ramach Projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa”. Inwestycja obejmuje
modernizację stacji poboru wody, oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji. Trwają prace, których efektem
już w pierwszej połowie przyszłego roku, będzie wreszcie czysta i smaczniejsza woda w kranie. Również potoki i rzeki będą czyściejsze, bo całość ścieków popłynie w rurach pod ziemią. Na to zadanie otrzymaliśmy
12,5 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W skład zakresu rozszerzonego wchodzi m.in: modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej w mieście Limanowa – 1,28 mln zł, przebudowa
kolektora kanalizacji sanitarnej w Limanowej w rejonie potoku Starowiejskiego i ul. Ceglarskiej – 4,07 mln zł,
budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej, w rejonie ulic: Boczna i Matki Boskiej Bolesnej oraz przebudowa
kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jabłonieckiej i Sienkiewicza- 2,06 mln zł, budowa sieci wodociągowej w Limanowej w rejonie ulicy Krakowskiej wraz z pompownią wody w ul. Fabrycznej – 1,7 mln zł, budowa
sieci wodociągowej w Limanowej w rejonie ulicy Dębowej i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy
Łazarskiego – 0,31 mln zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej – 2,70 mln zł, budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ok. 0,8 km, budowa odcinków łączących sieć główną z granicami posesji ok. 0,2 km,
przebudowa kanalizacji sanitarnej ok. 3,9 km, razem ok 4,9 km, przebudowa sieci wodociągowej ok. 3,8 km.
Łącznie wartość robót budowlanych (z wniosku) na zakres rozszerzony – 11,12 mln zł netto, z VAT 13,68 mln zł.

NOWY PLAC TARGOWY
Budowa targowiska z programu „Mój rynek” mimo przeszkód i opóźnień jest w zasadzie ukończona. Powstał
nowoczesny plac targowy z dwupoziomowym parkingiem na około 70 miejsc postojowych. Całość kosztowała
około 6,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odzyskamy również VAT w wysokości około 1,2 mln złotych. Ponadto za opóźnienia i inne odstępstwa od umowy
Miasto będzie dochodzić wysokich odszkodowań od poprzedniego wykonawcy.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
MODERNIZACJE ULIC
42 ulice, które w tej kadencji po modernizacji otrzymały w całości lub w części nową nawierzchnię:
Sikorskiego, Ceglarska, Kasprowicza, Lipowa, Jabłoniecka, Kamienna, Wiejska, Zacisze, Zarębki, Żuławskiego,
Paderewskiego, Wojska Polskiego, Kopernika, Targowa, Moniuszki, Berlinga, Beskidzka, Bystra, Kochanowskiego,
Szwedzka, Czecha, Kolejowa, Jońca, Łąkowa, Sportowa, Sucha, Reymonta, Bednarzy, Drzewna, Musiała,
Koszarska, Drożdża, Przecznice Polnej, Zadziele, Węgrzynowicza, Nowa, Sienkiewicza, Szopena, Mickiewicza,
Bednarczyka, Tabora, Podlipowe, Grunwaldzka, Tabora, Bednarczyka.
Ponadto Miasto współfinansowało modernizację ulic; Matki Boskiej Bolesnej, Żwirki i Wigury, Łososinskiej, które
są drogami powiatowymi. Wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg modernizacja ulicy Tarnowskiej. Poprzez
sfinansowanie prac projektowych uczestniczymy w realizacji modernizacji ulicy Piłsudskiego oraz skrzyżowania
ulic: Krakowskiej, Lipowej, Piłsudskiego i Witosa.

6

INFORMATOR MIEJSKI, październik 2014

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
MODERNIZACJE ULIC

ul. Wiejska

ul. Berlinga

ul. Beskidzka

ul. Ceglarska

ul. Bystra

ul. Grunwaldzka
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
MODERNIZACJE ULIC

ul. Jabłoniecka

ul. Kamienna

ul. Kasprowicza

ul. Lipowa
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ul. Kochanowskiego

ul. Paderewskiego
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
MODERNIZACJE ULIC

chodnik przy ul. M. B. Bolesnej

ul. Sikorskiego

ul. Wojska Polskiego

ul. Szwedzka

ul. Zacisze

ul. Zarębki
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ul. Sportowa

ul. Żuławskiego
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO ULIC:
KOPERNIKA–TARGOWEJ–MONIUSZKI–BERLINGA
Przebudowano łącznie 1484 m ulic wraz z remontem i podniesieniem mostu na potoku Mordarka oraz budową
dwóch rond na skrzyżowaniu ulic: Matki Boskiej Bolesnej, Targowej i Moniuszki i skrzyżowaniu ulic Kopernika
i Targowej. Koszt inwestycji: ponad 7 mln zł, z czego blisko 2 mln zł pochodzi z budżetu państwa i innych.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO ULIC:
GRUNWALDZKA–BRONISŁAWA CZECHA–LIPOWA
Budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzkiej, Sikorskiego i Czecha, budowa nowego przebicia
od Domu Kultury do nowego cmentarza. Likwidacja przewężeń na mostkach oraz poszerzenie ul. Czecha wraz
z nową nawierzchnią. Zmodernizowano ulicę Lipową i Łazarskiego, a także powstało 300 miejsc
parkingowych. Koszt inwestycji: 5 745 738 zł z czego blisko 2 872 869 zł pochodzi z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
ROZSZERZONA STREFA PARKOWANIA
Na terenie miasta w okresie trzech ostatnich lat powstało ponad 300 miejsc parkingowych, m.in. na ul. Bronisława Czecha, Kopernika i Łazarskiego. Wkrótce będzie można parkować także na podziemnym parkingu pod
placem targowym oraz na nowych parkingach po przebudowie ul. Piłsudskiego.

MODERNIZACJA MOSTU NA UL. SZWEDZKIEJ
Kosztem 263 tys. zł przebudowano most na ul. Szwedzkiej. Most został poszerzony, wzbogacony o chodnik
oraz wymieniono barierki.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ULIC
W ŁOSOSINIE GÓRNEJ
Miasto Limanowa przeprowadza
kompleksową modernizację ulic
w Łososinie Górnej. W ramach
inwestycji przebudowane są ulice: Koszarska, Reymonta, Bednarzy, Drzewna, Drożdża, Zarębki,
ks. Musiała o łącznej długości
1723 mb. Zakres przebudowy
obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, naprawę
i renowację systemów odwodnienia, wymianę zniszczonych
nawierzchni chodników i poboczy, montaż barier i łańcuchów.
Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt
inwestycji 1 448 680 zł, zakończenie prac przewidziano do
końca października 2014 roku.

REKULTYWACJA WYSYPISKA ŚMIECI
Ponad 30 lat wywożono odpady z miasta, okolicznych gmin, a nawet z Gorlic na wysypisko śmieci w Słopnicach.
Ta śmierdząca hałda została wreszcie zlikwidowana. Zagęszczono ją, uszczelniono syntetycznie, odgazowano
i pokryto warstwą mineralno – biologiczną. Wykonano rów opaskowy, ujęto w studzienkach odcieki i posadzono roślinność. Na to zadanie otrzymano 740 tys. zł z NFOŚiGW.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
SKATEPARK
Przy ul. B. Czecha powstał plac przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach tzw. skatepark. Koszt inwestycji: 425 tys. zł, z czego blisko 200 tys. zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013”.

LODOWISKO
Na miejscu istniejącego skateparku, w okresie zimowym urządzono sztucznie mrożone lodowisko. Mobiline lodowisko ma wymiary 18 x 34 m i zabezpieczone jest bandami. Obiekt dostępny jest dla mieszkańców i turystów
w okresie zimowym. Lodowisko, które udostępnione było użytkownikom bezpłatnie cieszyło się bardzo dużą
popularnością. W pobliżu funkcjonowała wypożyczalnia łyżew.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
MUSZLA KONCERTOWA W PARKU MIEJSKIM
W ramach projektu „Lachowsko- Orawski Festiwal Kultur” zrealizowana została inwestycja: budowa sceny koncertowej w Parku Miejskim. Nowa muszla koncertowa stwarza możliwość organizowania corocznych festiwali
oraz jest bazą do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Jest miejscem spotkań kultur polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych itp. W przyziemiach muszli powstało zaplecze dla obsługi sceny koncertowej, na którą składają się
pomieszczenia: szatnia/przebieralnia, WC, pomieszczenie porządkowe. Nadbudowana część obiektu stanowi
zadaszenie klatki schodowej i zaplecze techniczne obsługi plenerowych imprez rekreacyjno-kulturalnych.
Koszt inwestycji: około 600 tys. zł, z czego blisko 230 tys. zł pochodzi ze środków ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

REMONT PLACU PRZED HOTELEM „SIWY BRZEG”
Remont placu przed Hotelem „Siwy Brzeg” polegał na wymianie popękanych płyt granitowych na nowoczesną kostkę brukową. Na nowo wyremontowanym placu obowiązuje płatna strefa parkowania. Koszt inwestycji:
114 tys. zł.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
ZMODERNIZOWANO STADION MIEJSKI
W związku z dużym sukcesem MKS „Limanovii”, która awansowała do II ligi w piłce nożnej – miasto Limanowa
przystosowało stadion do wymogów rozgrywek II ligi polskiej piłki nożnej. W ramach inwestycji wykonano:
zadaszenie części trybun, montaż nowych krzesełek na trybunach, ustawienie nowej trybuny dla gości, zbudowanie systemu monitoringu, utworzenie strefy dla VIP-ów, utworzenie strefy dla dziennikarzy, ustawienie
elektronicznego zegara z tablicą zmian, wykonanie nowych ekranów ogrodzenia i zakup nowych bramek. Koszt
inwestycji: 808 tys. zł.

SIŁOWANIA ZEWNĘTRZNA
Na terenie miasta powstała pierwsza siłownia zewnętrzna (plenerowa), która znajduje się przy „ścieżce zdrowia”
(ul. Kusocińskiego) biegnącej wzdłuż Potoku Starowiejskiego. Na siłowni znajduje się 6 urządzeń, z których będą
mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Zakup urządzeń został sfinansowany finansowany z nagród, jakie Limanowa zdobyła w dwóch edycjach Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Miejmy nadzieje, że nowopowstające miejsce
rekreacji przyczyni się do zwiększenia aktywności Limanowian oraz integracji lokalnej.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
KOMPLEKS SPORTOWY
BOISKO - ORLIK PRZY ULICY Z. AUGUSTA
Jest to pierwszy tego typu obiekt zrealizowany w Limanowej w ramach rządowego programu „Moje Boisko –
ORLIK 2012”, przy udziale budżetu samorządu wojewódzkiego. Do dyspozycji mieszkańców są: boisko piłkarskie
o wymiarach 30 x 62 m, boisko do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
Inwestycja kosztowała 1.163.048 zł i sfinansowana została z:
- budżetu Państwa - 333.000 zł [28,5%]
- budżetu Województwa Małopolskiego - 333.000 zł [28,5%]
- budżet Powiatu Limanowskiego - 230.695 zł [20,0%]
- budżetu Miasta Limanowa - 266.353 zł [23,0%]

KOMPLEKS SPORTOWY
BOISKO - ORLIK PRZY ULICY REYMONTA
Drugi tego typu obiekt zrealizowany w Limanowej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”,
przy udziale budżetu samorządu wojewódzkiego. Kompleks sportowy składa się z: boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m pow.1860 m2, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią
poliuretanową do gry w siatkówkę lub koszykówkę, piłkę ręczną i tenis ziemny o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 50x30 m pow. 1500 m2 oraz zaplecza sanitarnego w budynku szkoły (szatnie, toalety i natryski).
Całkowity koszt inwestycji 1.135.863,23 zł z czego:
- z budżetu Państwa: 333.000,00 zł
- z budżetu Województwa Małopolskiego: 250.000,00 zł
- z budżetu Miasta Limanowa: 552.863,23 zł
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
BOISKO SPORTOWE PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2
Nowe boisko sportowe powstałe przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2, ma wymiary: 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. pochodzi z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

BOISKO SPORTOWE PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3
Nowe boisko, przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 ma wymiary: 45 m x30 m, powierzchnię użytkową 1262 m2,
jest miejsce do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Boisko może też być wykorzystywane jako kort tenisowy. Inwestycja łącznie kosztowała 477 tys. zł, z czego ok. 125 tys. zł pochodzi z dofinansowania Ministerstwa
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury
Sportowej.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
KOLOROWE PLACE ZABAW
Powstały cztery nowe place zabaw na ulicach: Spacerowej, Piłsudskiego, Marsów i osiedlu Nad Torem, natomiast
sześć placów zabaw zostało przebudowanych i doposażonych. Są to place zabaw na ulicach: Z.Augusta, J.Marka,
Berlinga, Reymonta, Metalowców i Fabrycznej. Koszt inwestycji: 600 tys. zł, z czego ponad 100 tys. zł pochodzi
ze środków zewnętrznych.

NOWE PLACE ZABAW

DOPOSAŻONE PLACE ZABAW
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
KOLOROWA ŚCIEŻKA ZDROWIA
Limanowianie chętnie korzystają ze ścieżki zdrowia (ul. Kusocińskiego) biegnącej wzdłuż Potoku Starowiejskiego. Aby zwiększyć komfort użytkowników zamontowane zostały nowe ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo
wzdłuż ulicy powstała kolorowa aleja z ozdobnych drzew, takich jak: ozdobny głóg, grab, brzoza papierowa
i klon o purpurowych liściach.

MOBILNY TELEBIM
Miasto wzbogaciło się o nowe narzędzie promocji, jakim jest mobliny telebim. Dzięki zakupionemu urządzeniu
możliwe jest relacjonowanie imprez i wydarzeń miejskich tj. Dni Limanowej, festiwale, uroczystości na dużym
ekranie. Telebim został zakupiony w ramach projektu współfinansowanego 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. Wartość
telebimu to 150 tys. zł, z czego 95% zostało sfinansowane ze środków unijnych.

20

INFORMATOR MIEJSKI, październik 2014

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
NOWA LOKALIZACJA POMNIKA
NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
Na tarczy ronda przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej zrekonstruowano pomnik Nieznanego Żołnierza, postawiony
w 1930 roku przez społeczeństwo Miasta Limanowa z okazji 100-lecia Powstania Listopadowego.

LIKWIDACJA „POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI”
Po usilnych staraniach Burmistrza Władysława Biedy udała się likwidacja postawionego po wojnie pomnika
„wdzięczności” Armii Czerwonej. Starania trwały dwa lata i w końcu Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
zgodziła się na rozbiórkę. Następnie uzyskano zgodę konserwatora zabytków oraz Starostwa Powiatowego
i pod koniec czerwca 2014 r. pomnik rozebrano. Spotkało się to z ostrą reakcją ze strony Rosji oraz kilku rodzimych organizacji o lewicowym charakterze.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
NOWE OBLICZE MUZEUM
W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej od 2011 roku trwają prace nad odpowiednim zabezpieczaniem
i ewidencją zbiorów muzealnych. Po wstępnej pracy Komisji Inwentaryzacyjnej nad stanem muzealiów, która miała miejsce w okresie od listopada 2011 do czerwca 2012 r. wydzielono pomieszczenia dla archiwaliów muzealnych,
archiwum zakładowego, biblioteki oraz magazyn zbiorów. Następnie wyposażono odpowiednio te pomieszczenia
do warunków przechowywania. Komisja inwentaryzacyjna zidentyfikowała ponad 21 tysięcy pozycji podzielonych
na: archiwalia, muzealia etnograficzne, artystyczne, fotograficzne i księgozbiór. Muzeum od tamtej pory prowadzi intensywne prace nad ich ewidencją. Do tego celu jest również wdrażany nowoczesny katalog MUSNET, który
w niedalekiej przyszłości pozwoli na stworzenie internetowej bazy zbiorów, co ułatwi korzystanie z zasobu muzealnego wszystkim zainteresowanym. Ponadto budynek muzeum został odświeżony i uporządkowany. Zainstalowano wewnętrzne kamery monitoringowe. Poza trwającymi pracami porządkowymi w obecnej kadencji limanowskie
muzeum wzbogaciło się o ok. 850 muzealiów. Do najcenniejszych zbiorów należy niewątpliwie kolekcja mebli, instrumentów aptekarskich i archiwaliów związanych z pięciopokoleniową rodziną limanowskich farmaceutów Mullerów- Zubrzyckich - Bączkowskich, a także unikatowa w skali kraju kolekcja dewizek ofiarowana przez śp. Grzegorza
Jońca. W oparciu o te zbiory zostały utworzone ciekawe ekspozycje stałe. W chwili obecnej muzeum prowadzi starania w celu pozyskania wyposażenia dawnego zakładu fotograficznego. W międzyczasie wzrosła również rola i znaczenie muzeum w środowisku mieszkańców miasta oraz całego regionu, czego wyraźnym wskaźnikiem jest wzrost
frekwencji wśród osób zwiedzających i korzystających ze zbiorów muzealnych. W roku 2011 było ich ok. 600 osób,
w 2013 r. liczba ta wzrosła do ok. 5200! Muzeum stało się organizatorem i partnerem ważnych wydarzeń kulturalnych
oraz regionalnych i ogólnopolskich projektów edukacyjno-naukowych. Do ważniejszych przedsięwzięć należy zorganizowanie wystawy pt. „W służbie Jego Cesarskiej Mości!... – bitwa limanowska 1914” w grudniu 2012 r. oraz udział
w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne pt. „Echa powstania styczniowego
w Małopolsce – ludzie i miejsca”, który otrzymał wyróżnienie z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2013 r.
W tym samym czasie muzeum prezentowało regionalny folklor Ziemi Limanowskiej na XXXVII Międzynarodowych
Targach Sztuki Ludowej, a swoją ofertę wydawniczą przedstawiło również na XVI Międzynarodowych Targach Książki
w Krakowie. Współorganizowało wraz z Muzeum Historii Fotografii wystawę opartą o fotografie Klementyny Bączkowskiej pt. „Światłoczułe świadectwo. Skarb z Limanowej”. Zdjęcia te obecnie zostały zamieszone na międzynarodowej
bazie Europeana. W obecnym roku również muzeum jest partnerem organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne projektu pt. „Wielka Wojna w Małopolsce- pamięć i tożsamość” pod patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego, w ramach którego zostały wydane innowacyjne gry planszowe związane z I Wojną Światową, organizowane są turnieje gier planszowych dla dzieci i młodzieży, wystawa czy międzynarodowa konferencja naukowa.
Zbiory naszego muzeum są prezentowane w innych placówkach muzealnych w całej Małopolsce, gdzie promują m.in.
istotną w roku 1914 bitwę limanowską. Aktywnie uczestniczy w organizacji 100-tnej rocznicy bitwy limanowskiej.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także organizowana corocznie w maju Noc Muzeum.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
UPIĘKSZANIE MIASTA
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PLANOWANE INWESTYCJE
BUDOWA OŚRODKA WYPOCZYNKU I SPORTÓW
EKSTREMALNYCH NA MIEJSKIEJ GÓRZE
Na skutek kilku niesprzyjających czynników budowa Ośrodka Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Górze opóźniła się. Zostanie ona wykonana w pełnym zakresie w dwóch etapach. Najpierw zostaną zbudowane: parkingi, utwardzona droga do Krzyża, zaplecze do organizowania imprez sportowych, miejsce imprez
w kamieniołomie, obozowisko, punkt startu paralotniarzy, park linowy, place zabaw oraz altanki, ławki i platformy widokowe. Pozostałe części projektu, czyli: budowa kolejki, rowerowych tras zjazdowych, rowerowego
parku umiejętności, tras do biegów ekstremalnych, toru przeszkód i inne - zostaną wykonane w drugim etapie.
Na całość, występujemy o dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. Do realizacji projektu przystąpimy zaraz finansując je z własnych środków, ponieważ nowy system dofinansowania zezwala na zaliczenie do wkładu własnego
wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy z donatorem.
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PLANOWANE INWESTYCJE
MOST W SOWLINACH
Zaplanowano wybudowanie nowego mostu w Sowlinach na ul. Lipowej. Gotowy jest już projekt, który prezentujemy poniżej.

PARTNERSKI PROJEKT POWIATU I MIASTA
NA 2015 ROK
Powiat i miasto zamierzają wspólnie wystąpić o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie ulicy
Zygmunta Augusta oraz usprawnieniu komunikacji w obrębie osiedla Zygmunta Augusta i ul Jordana. Zadanie obejmie położenie nowej nawierzchni asfaltowej, gruntowną przebudowę skrzyżowań z ul. Józefa Marka
i ul. Żwirki Wigury na ronda, wraz z remontem chodników i oświetlenia ulicznego. W ramach miejskiej części zadania przebudowane zostaną osiedlowe ulice w obrębie osiedla Zygmunta Augusta i Józefa Marka. Na to wspólne zadanie miasto i powiat złożą oddzielne wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
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PLANOWANE INWESTYCJE
ZAGOSPODAROWANIE POTOKU JABŁONIECKIEGO
Koncepcja kształtowania ładu przestrzennego naszego miasta zakłada nie tylko poprawę i usprawnienie istniejącej infrastruktury drogowej, ale również rozwój obszarów związanych z wypoczynkiem i rekreacją. Przedstawiamy projekt koncepcyjny zagospodarowania nadbrzeża potoku Jabłoneckiego obejmujący obszar od muszli
koncertowej do skrzyżowania potoku z ul. Z. Augusta. Głównym celem projektu jest uzyskanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przeznaczonej pod funkcję rekreacyjno – wypoczynkowe. Za pomocą mostów usprawniona
zostanie komunikacja między obszarem od ul. Kościuszki, a osiedlem Z.Augusta. Malownicze ukształtowanie
terenu daje szczególnie dużo możliwości do usytuowania tarasów widokowych wzdłuż całej długości potoku.
Jedną z atrakcji jest usytuowany w parku staw. Po przeciwnej stronie pływalni limanowskiej przewiduje się taras
z rozbudowaną strefą sportową. Całość założenia zakończona jest strefą biwakową. W tak atrakcyjnej scenerii
mogłyby się odbywać plenerowe sesje fotograficzne np. ślubne, pikniki rodzinne, a nawet wernisaże artystyczne. Obecnie trwają przygotowania do pozyskania i uporządkowania całości terenu.
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PLANOWANE INWESTYCJE
ZAGOSPODAROWANIE POTOKU JABŁONIECKIEGO
OD UL. Z. AUGUSTA DO GRANIC MIASTA
Miasto posiada w górnej częsci Potoku Jabłonieckiego (od ul. Z. Augusta do granic miasta) 12 hektarów niezagospodarowanych terenów. Po uporządkowaniu powstaną tam: miejsca biwakowe, ścieżki dla rowerzystów, siłownia zewnętrzna oraz liczne miejsca do wypoczynku i rekreacji. Trasa będzie wyposażona w ławki, kosze i inne
elementy małej architektury. Leśną ścieżkę rowerową można także wykorzystać jako atrakcyjną trasę nordic
walking. Zróżnicowanie terenu oraz liczne otwarcia widokowe stanowią dodatkową zaletę tego malowniczego
zakątka. Poniżej przykładowe zagospodarowanie tras rekreacyjnych.
Ze względu na
uwarunkowania
geologiczne, na ścieżce
rowerowej konieczne
będzie zrealizowanie
pomostów i kładek
umożliwiających
przejazd na drugi
brzeg.
Miejsce biwakowe
z wyposażoną altaną:
ławki, stoliki, stojak na
rowery.
Miejsca takie będą służyć
do odpoczynku oraz
obserwowania okolicznej
fauny.

Ścieżki i dukty leśne
o zróżnicowanym
stopniu trudności
i nawierzchni:
utwardzone drogi
leśne, elementy
drewniane.

Uporządkowanie
terenów leśnych oraz
częściowe ograniczenie
sukcesji naturalnej
roślin pozwoli na lepsze
wykorzystanie trasy
zarówno pod względem
komunikacyjnym jak
i estetycznym.
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PLANOWANE INWESTYCJE
WIZUALIZACJA NOWEJ KONCEPCJI
LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY
Limanowski Dom Kultury i Hotel ”Siwy Brzeg” w dotychczasowym kształcie jest niefunkcjonalny, za to bardzo
kosztowny w utrzymaniu. Od jakiegoś czasu trwały prace nad całościową koncepcją achitektoniczno-funkcjonalną obiektu. Budynek główny uległby gruntownym przeobrażeniom. Nowe wejście do hotelu będzie na poziomie parkingu. 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 narad. Powstająca na tarasie kawiarnia, będzie częścią
restauracji. Cały teren obiektu ma otrzymać nowe funkcje.

MIASTO KUPIŁO „DWÓR W MORDARCE”
Od jakiegoś czasu przypuszczaliśmy, że „Dwór w Mordarce” może zostać wystawiony do sprzedaży i w odpowiednim czasie podjęliśmy odpowiednie kroki, aby tą cenną dla Miasta nieruchomość nabyć. W skład nieruchomości wchodzi: działka starodrzewu parkowego o powierzchni 1,77 ha oraz zabudowania gospodarcze: budynek mieszkalno-gospodarczy murowany z kamienia o powierzchni 235 m2, budynek drewniany o pow. 90 m2,
stajnia murowana o pow. 140 m2, stodoła drewniano-murowana o pow. 400 m2, garaż murowany o pow. 70 m2,
oraz ruiny dworu z XVIII wieku, spalonego 19 stycznia 1945 r. przez rosyjskich żołnierzy. Sprzedającym jest
Zbigniew Jerzy Biedroń spadkobierca rodziny Gibasów, ostatnich właścicieli dworu. Dwór jest nierozerwalnie
związany ze Wsią Mordarka, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1415 roku. Wsią i dworem władało wiele historycznych szlacheckich rodzin jak: rodzina Skarbków, Słupskich herbu Drużyna, Jordanów z Zakliczyna.
W pewnym czasie w skład dóbr wchodziły jeszcze: Limanowa, Lipowe, Sowliny i Stara Wieś. A w 1902 roku majątek nabyła żona sędziego Jana Sitowskiego herbu Bróg, którego córka Władysława wyszła za Izydora Gibasa,
a Pan Zbigniew Biedroń jest ich prawnukiem.
Miasto zamierza przywrócić do świetności znajdujący się tam park oraz urządzić filię muzeum o tematyce rolniczej. Tak się złożyło, że po rodzinie Marsów został dwór, w którym jest Muzeum Regionalne, natomiast nie
zachowały się żadne zabudowania dworskie. Tutaj zaś spalono dwór, natomiast zachowały się zabudowania
gospodarcze. To pozwoli nam uzupełnić istniejące Muzeum o filię o tematyce rolniczej. Wkrótce przedstawimy
Konserwatorowi Wojewódzkiemu nasze plany i jeśli uzyskamy akceptacje to natychmiast przystępujemy do ich
realizacji. Przynajmniej dwa budynki tj. stodoła drewniano-murowana o pow. 400 m2 oraz „murowaniec” z kamienia o pow. 235 m2 mogą zostać szybko zaadaptowane na obiekty Muzeum. Znaczna część remontu będzie
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polegać na wymianie elementów drewnianych. A tak się składa, że Miasto musi dokonać wycinki pielęgnacyjne
w swoich 38 hektarach lasu na Miejskiej Górze, bo sporo drzew osiągnęło wiek 110 lat, wiec drewno będziemy mieć tanio. Prace pielęgnacyjne i porządkujące w części parkowej wykonają, jak wszystkie tego typu prace
w mieście pracownicy opłacani przez Urząd Pracy. Trzeba zauważyć, że tylko z tego zakupu przybędzie nam
drugie tyle powierzchni parkowej w mieście, bo dotychczasowy park ma tylko 2 ha powierzchni.
To są tzw. mniejsze źródła finansowania, czyli park i filia muzeum łatwo mieści się w budżecie Miasta. Natomiast
plany mamy o wiele ambitniejsze. Chodzi tutaj o przyjęty do strategii subregionalnej Program „Park OdNowa”. Jego realizacja może kosztować kilkanaście milionów i ma stwarzać przyjazną przestrzeń dla seniorów
oraz ułatwiać kontakty międzypokoleniowe. Przekładając to na bardziej zrozumiały język, chodzi o budowę za
unijne pieniądze pensjonatów oraz domu pobytu dziennego dla seniora. Ośrodek ten obok rozwiniętej sekcji
medycznej i utrzymującej sprawność, umożliwi kontakt seniora z dziećmi i młodzieżą. Chodzi o to, aby seniorzy
posiadający szereg czasem unikalnych umiejętności, mieli szansę podzielenia się nimi z młodszym pokoleniem.
Możliwa będzie odbudowa dworu, są zdjęcia i zachowały się fundamenty. Wyobraźmy sobie jak za parę lat,
przebywający w pięknym parku senior, spędza wolny czas na zajęciach. A tam razem, starsi i młodsi częstują
się ciastem, które właśnie upiekły panie. Ktoś dla czystej przyjemności udziela porady lub lekcji z dziedziny,
w której jest dobry. W innym miejscu młody wprowadza seniora w komputerowe tajniki, albo spisuje jego historię,
która inaczej razem z nim odejdzie. To nie jest jakaś nierealna fantazja, wszystko to jest jak najbardziej możliwe.
A seniorem, wcześniej czy później każdy z nas będzie.
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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
PLANY NA NAJBLIŻSZE LATA
TWORZENIE KLIMATU DLA POWSTAWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY
Wdrożenie zaakceptowanego do Strategii Województwa Programu CO-working. W nim za unijne pieniądze
będą kupowane i uzbrajane tereny oraz powstaną obiekty dla lekkiej produkcji i usług. Tam utworzą miejsca
pracy inwestorzy zewnętrzni nie konkurujący z rodzimymi firmami i firmy miejscowe. Uruchomiony zostanie
samorządowy fundusz pożyczkowy dla mikro i małych firm oraz platforma reklamowo-zakupowa dla firm miejscowych.
POMOC DLA RODZINY
Zostanie wdrożymy pełny zakres funduszy: pomocowych, stypendialnych i rozwiązań takich jak karta: mieszkańca, rodziny wielodzietnej, seniora; zrealizowany zostanie programu Park OdNowa – przyjazna przestrzeń dla
seniorów oraz miejsca zacieśniania więzi międzypokoleniowej.
POMOC W UZYSKANIU MIESZKANIA
Fachową i finansową pomoc uzyskają rodziny o niskich dochodach chcące wejść do wznawianego Programu
Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Nadal będą uzbrajane nowe tereny pod budownictwo: wodociągi, kanalizacja, drogi.
W NAJBLIŻSZYCH LATACH ZOSTANĄ WYKONANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

• modernizacja stacji uzdatniania wody i rozbudowa wodociągów (2015–2017 r.)
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie całego miasta (2015–2016r.)
• przebudowa ulic: Z.Augusta, Jordana, Spacerowa i w osiedlach J. Marka i Z. Augusta (2015 r.),
Kamiennej (2017); pozostałych i infrastruktury na osiedlach

• budowa mostów w ciągu ulic Lipowej i Grunwaldzkiej (2015–2016 r.)
• budowa Ośrodka Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Górze oraz
rozwój bazy sportowej piłkarskiej i lekkoatletycznej (2015–2018 r.)

• rozbudowa Parku i zagospodarowanie Potoku Jabłonieckiego (2015–2017 r.)
• modernizacja basenu w parku i odtworzenie zalewu na Potoku Starowiejskim (2016–2018 r.)
• ukwiecenie i poprawa estetyki wszystkich terenów miejskich
• rozbudowa i modernizacja Limanowskiego Domu Kultury (2016–2018 r.)
• modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 i rozbudowa Przedszkola Nr 2 (2015–2016 r.)
• modernizacja inst. c.o. w budynkach oświatowych i miejskich (2015–2017r.)
• dalsze wspieranie remontów obiektów zabytkowych w tym Limanowskiej Bazyliki (2015–2018 r.)
• rewitalizacja rynku (2016–2017 r.)
• porządkowanie komunikacji jeden dworzec – węzeł przesiadkowy (2015–2016 r.)
• wdrożenie programów ochrony atmosfery i ekolog. źródeł energii (2015–2018 r.)
• budowa tras i miasteczka rowerowego, placów zabaw (2015–2018 r.)
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LIMANOWA
OPRACOWANO STRATEGIĘ ROZWOJU
MIASTA LIMANOWA NA LATA 2014 – 2020
Strategia powstała z inicjatywy Burmistrza Władysława Biedy. W procesie przygotowania strategii brało udział
wiele zespołów ludzkich, od których wymagano, aby dokument został wypracowany, aby toczona była dyskusja
nad szansami i kierunkami rozwojowymi Limanowej w kontekście zmian zachodzących w gminach sąsiednich,
subregionie sądeckim oraz całym Województwie Małopolskim. Wymagano, aby strategia naszego miasta była
postrzegana przez pryzmat kilku cech:
po pierwsze, aby była narzędziem rozwoju w czasie możliwym do wyobrażenia. Nie było naszą ambicją
zaplanowania pakietu konkretnych zadań inwestycyjnych do realizacji w najbliższych latach. Jako samorząd
dysponujemy już narzędziami dla planowania operacyjnego – to wieloletnie prognozy finansowe i zadaniowe
budżety roczne. Tak organizowano zespół współpracowników, aby uzyskać wiedzę dotyczącą możliwych i jak
najbardziej optymalnych dla Limanowej kierunków rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym niż dwa, trzy
lata. Ze względu na fakt zaplanowania rozwoju województwa do roku 2020, również i my przyjęliśmy taki okres
obowiązywania nowego dla Limanowej planu strategicznego.
po drugie, aby w swych rozwiązaniach uwzględniała zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (wprowadzanie obszarów funkcjonalnych, jako nowego narzędzie rozwoju samorządów) oraz
założeń dotyczących krajowej i regionalnej polityki rozwoju wobec miast. Jak wskazują dokumenty o charakterze strategicznym, w najbliższych dziesięcioleciach miasta staną się głównymi ośrodkami rozwoju w kraju, to od
obszarów miejskich zależeć będzie w sposób bezpośredni jakość życia w otoczeniu miast. Wydaje się, że każde
z miast – tych dużych, o strategicznym znaczenia dla kraju, i tych mniejszych konkurujących o swoją pozycję
w wymiarze regionalnym – powinno myśleć o nowych, odważnych, ale osadzonych w naturalnych potencjanych
kierunkach rozwojowych. Nowocześnie zarządzane miasto nie może opierać się o politykę kontynuacji. Wyzwań
jest zbyt wiele: umiejętność identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych oraz stałe monitorowanie
zjawisk społeczno-przestrzennych, porządkowanie ładu przestrzennego, tworzenie nowych instrumentów rozwojowych miast to kwestie, dla których podczas prac nad strategią rozwoju poszukiwaliśmy rozwiązań.
po trzecie, aby realizowane podczas prac nad Strategią Rozwoju Miasta Limanowa 2014 – 2020
zadania były mocno osadzone w proces programowania rozwoju regionalnego obejmujące wyznaczenie kierunków rozwoju kraju zarówno w zakresie wydatkowania środków UE jak i planowania przestrzennego, a także przez Województwo Małopolskie w wymiarze regionalnym (prawne, programowe
i proceduralne przygotowanie regionu do absorpcji planowanych dla Małopolski środków europejskich).
Aby podejmowane w ramach strategii działania nie dotyczyły tylko formalnego opracowania dokumentu
pn. strategia rozwoju miasta, ale pozwalały wypracować sposób myślenia o rozwoju Miasta w kontekście roku
2020. Opracowując Strategię Rozwoju Miasta Limanowa na lata 2014 – 2020, liczymy, że pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno krótko jak i długoterminowych zadań i inwestycji Miasta. Pełny tekst strategii
zostanie opublikowany po przyjęciu jej przez Radę Miasta.
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PODSUMOWANIE IMPREZ MIEJSKICH (2010-2014)
Szanowni Mieszkańcy Limanowej!
Rokrocznie kalendarz imprez miejskich odnotowuje blisko 200 imprez o charakterze
kulturalnym, sportowym, turystycznym
i promocyjnym. Możliwość organizacji tak
wielkiej liczby imprez w 15-tysięcznym
mieście, to niewątpliwie SUKCES, za który
dziękujemy wszystkim którzy na niego zapracowali. Słowa wdzięczności i uznania
kierujemy do różnych środowisk – samorządowych, gospodarczych, kościelnych,
kulturalnych, sportowych, do organizacji
pozarządowych. Dziękujemy pomysłodawcom, organizatorom, współorganizatorom, jednostkom miejskim, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.
W imieniu miasta i jednostek miejskich:
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Limanowskiego Domu Kultury oraz Muzeum
Regionalnego Ziemi Limanowskiej podziękowanie za dobry klimat współpracy, kierujemy na ręce proboszczów parafii: Limanowa, Sowliny i Łososina Górna.
Dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć
miejskich samorządom województwa,
powiatu i gminy Limanowa. Słowa podzięki za współorganizację uroczystości
patriotycznych należą się członkom stowarzyszeń: Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914,
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Limanowa, Limanowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego oraz 5 Drużynie Harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego „Dzieci Gór”. Miejskie uroczystości
patriotyczne uświetniali: Związek Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Związek Inwalidów
Wojennych i Wojskowych, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Dziękujemy
limanowskim muzykom za kształtowanie
niepowtarzalnego pejzażu muzycznego
miasta Limanowa, a to chórom: Chórowi Chłopięcemu Bazyliki Matki Boskiej
Bolesnej, Chórowi Canticum Iubilaeum,
Chórowi Męskiemu, Chórowi Carpe Diem
ZNP, muzykom: uczniom i nauczycielom
Państwowej Szkoły Muzycznej, zespołom:
Zespołowi Regionalnemu Limanowianie,
Zespołowi Kanaan, orkiestrom: Orkiestrze
Dętej Echo Podhala, Orkiestrze Parafialnej oraz innym limanowskim muzykom-artystom, którzy dawali swoje koncerty
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w Limanowej. Coraz więcej organizatorów dostrzega niezwykłą moc wydarzeń w przestrzeni miejskiej, które z jednej strony są ciekawymi przedsięwzięciami, a z drugiej pomysłowo ożywiają miejsca. Słowa uznania i wdzięczności
należą się pomysłodawcom i organizatorom imprez sportowo –turystycznych, jakie odbywały się na terenie miasta i były współfinansowane z jego budżetu. Są to: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze o/Limanowa,
Biuro Turystyczne „Limatur”, Klub Sportowy Limanowa Forrest, Stowarzyszenie Frikaj.pl, Limanowski Podokręg
Piłki Nożnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego, Miejski Klub Sportowy „Limanovia”,
LKS „Płomień”, UKS „Płomień”, ARS Klub Kyokushinkai – ze szczególnym wyróżnieniem sekcji cheerleaders, Limanowski Klub Karate Kyokushin, Międzyszkolny Klub Sportowy w Limanowej, Klub Strzelecki „Arcus”.
Za organizację akcji charytatywnych, organizację imprez oraz zbiórki pieniężne dziękujemy Limanowskiej Akcji Charytatywnej „Lach”, Stowarzyszeniu Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo oraz Stowarzyszeniu Rodzin
Katolickich przy Parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, a za organizację forum niepełnosprawnych
w Limanowej dziękujemy Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”.
Miejski kalendarz imprez organizacją Święta Chleba wzbogaca co roku Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Rozwój kontaktów partnerskich i współpracę międzynarodową miasto mogło realizować w oparciu o pomoc
członków Stowarzyszenia Miast i Gmin Partnerskich. Pomoc w organizacji imprez okazywali nam członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego ze szczególnym wyróżnieniem Sekcji Emerytów i Rencistów, uczestnicy i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Klub Samopomocowy Wspieranie
Osób w Podeszłym Wieku i Integracji z Młodzieżą i Związek Emerytów i Rencistów. Podziękowania kierujemy
również do dyrekcji, nauczycieli, młodzieży, dzieciom z limanowskich szkół miejskich i powiatowych, przedszkoli i żłobka. Nad bezpieczeństwem imprez czuwali: policjanci z Komendy Powiatowej Policji, strażacy z Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej i Łososinie Górnej. Słowa wdzięczności i uznania kierujemy do właścicieli limanowskich firm i zakładów pracy, którzy sponsorowali
miejskie przedsięwzięcia. Na samym końcu, ale przede wszystkim słowa podzięki kierujemy do naszej limanowskiej społeczności lokalnej, że swoją obecnością zaszczycała miejskie imprezy. Dziękujemy Wam mieszkańcy, bo to Wy tworzycie i budujecie nasze miasto. Mamy nadzieję, że samorząd miejski wywiązał się z zadań
w działach: kultura i promocja oraz sport i turystyka. Na kolejnych stronach Informatora Miejskiego relacjonujemy najważniejsze wydarzenia i działania upowszechniające kulturę, popularyzujące sport i turystykę oraz
promujące nasze miasto w mijającej kadencji.
/-/ Władysław Bieda
Burmistrz Miasta
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WAŻNIEJSZE IMPREZY 2011 r.
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KONCERT NOWOROCZNY 2011
Państwowa Szkoła Muzyczna
im. Grażyny Bacewicz w Limanowej

INDYWIDUALNY TURNIEJ
STRZELECKI DLA DZIECI
z okazji ferii zimowych

PROMOCJA ALBUMU „OKUCHY
PAMIĘCI – LIMANOWA NA
STAREJ FOTOGRAFII” II TOM

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„LIMANOWA W OCZACH
DZIECKA”

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
ZBRODNI KATYŃSKIEJ –
OBCHODY W LIMANOWEJ

DZIEŃ DZIECKA 2011
W LIMANOWEJ

WAKACYJNY TURNIEJ
PIŁKI PLAŻOWEJ

DNI LIMANOWEJ 2011
Wystąpili m.in. „Formacja Nieżywych
Schabuff” i Zespół „VOX”

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
„I Ty możesz zostać Andrzejem
Grubbą”

XXXVII FESTIWAL
FOLKLORYSTYCZNY
LIMANOWSKA SŁAZA

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
W LIMANOWEJ

KONKURS SZOPEK I GRUP
KOLĘDNICZYCH 2011
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WAŻNIEJSZE IMPREZY 2012 r.

KONCERT NOWOROCZNY 2012
Lwowski kwartet tenorowy
„TENORS BEL’CANTO”

SZACHOWY PIERWSZY KROK
Turniej dla dzieci i młodzieży

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ z udziałem Dolnego
Kubina

XVIII KONGRES
EUROREGIONU „TATRY”
W LIMANOWEJ

2 MAJA 2012
ŚWIĘTO FLAGI
W LIMANOWEJ

GALA OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW
LIMANOWSKICH SZKÓŁ

II ZLOT NEW BEETLE
W LIMANOWEJ

BIEG GÓRSKI
LIMANOWA FORREST

III LIMANOWSKI
TALENT SHOW

DNI LIMANOWEJ 2012
Wystąpili m.in. „Elektryczne Gitary”
oraz „Lombard”

ŚWIĘTO CHLEBA
W LIMANOWEJ

NWRODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
OBCHODY W LIMANOWEJ
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KONCERT NOWOROCZNY 2013
Krynicka Orkiestra Zdrojowa i soliści:
Anna Wilk, Jadwiga Postrożna
i Sylwester Targosz-Szalonek

SLALOM GIGANT
o Puchar Burmistrza Miasta
Limanowa

KONCERT Z OKAZJI DNIA
KOBIET w wykonaniu Andrzeja
Cierniewskiego

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
KARATE KYOKUSHIN
W LIMANOWEJ

TARGI SZTUKI LUDOWEJ
PROMOCJA LIMANOWEJ
W KRAKOWIE

ODKRYJ BESKID WYSPOWY
Wędrówka na Miejską Górą

OTWARCIE STAŁEJ EKSPOZYCJI
„APTEKA KLEMENTYNY
BĄCZKOWSKIEJ”

DNI LIMANOWEJ 2013
Wystąpili m.in. „Zespół „WILKI” oraz
Zespół THE BEATLES REVIVAL

„Z EKOLOGIĄ NA TY”
POKAZ MODY RECYKLINGOWEJ

I ZAWODY DESKOROLKOWE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
LIMANOWA

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
OBCHODY W ŁOSOSINIE GÓRNEJ

MIKOŁAJKI
SPOTKANIE DZIECI ZE ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM
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KONCERT NOWOROCZNY 2014
Zespół muzyki wiedeńskiej STRAUSS
ENSEMBLE oraz soliści: Katarzyna
Tylnik, Adam Zdunikowsk

WALENTYNKI NA LODOWISKU
w ramach ferii zimowych

KONCERT DLA KOBIET
Występ Kabaretu RAK

KONKURS PALM
WIELKANOCNYCH

2 MAJA 2014
ŚWIĘTO FALGI
W LIMANOWEJ

MIĘDZYNARODOWY
EKSTREMALNY MARATON
PIESZY KIERAT 2014

„CAŁA POLSKA BIEGA Z MAPĄ”
BIEG NA ORIENTACJĘ

LACHOWSKO-ORAWSKI
FESTIWAL KULTUR
w Parku Miejskim

DNI LIMANOWEJ 2014
Wystąpili m.in. Sylwia Grzeszczak
i PIASEK

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
W LIMANOWEJ

OTWARCIE W MUZEUM
STAŁEJ EKSPOZYCJI
DEWIZEK

45-LECIE ZESPOŁU
LIMANOWIAN
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2013/2014
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. 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, 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. Na podstawie
analizy tych danych Burmistrz Władysław Bieda został trzecim burmistrzem
w kraju wśród laureatów rankingu „Perły Samorządu 2012 r.”

VIII MIEJSCE DLA MIASTA LIMANOWA
DLA NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
MIAST W POLSCE
Miasto Limanowa znalazło się w czołówce najdynamiczniej rozwijających się miast
w Polsce. W 2013 r. w kategorii miast – Limanowa zdobyła 8. miejsce w Polsce.
Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest
16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny
i ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy,
a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego
z tzw. Banku Danych Lokalnych. Wyniki rankingu zaprezentowano w podziale
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Sukces Limanowej to zasługa przede wszystkim dużych inwestycji zrealizowanych
lub realizowanych na terenie Miasta.

NAGRODA im.PETERA BURIANA
ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”
W czerwcu 2013 r. rozdano nagrody im.
Petera Buriana dla najlepiej współpracujących
samorządów - członków Euroregionu „Tatry”.
W kategorii samorządy nagrodę przyznano
miastom: Limanowa i Dolny Kubin za
długoletnią wzorową współpracę. Nagroda
popularyzuje polskie i słowackie samorządy –
członków Euroregionu „Tatry” oraz instytucje
działające na obszarze Euroregionu „Tatry”,
których działalność i osiągnięte rezultaty mogą
stanowić wzór do naśladowania dla innych
oraz które w wybitny sposób przyczyniły się
do rozwoju polsko-słowackiej współpracy
transgranicznej.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2013/2014
I i V MIEJSCE
W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN
Limanowa zajęła w 2013 r. I miejsce, a w 2014 r. V miejsce,
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin w kategorii miast do
20 tys. mieszkańców. Głównym celem turnieju było pobudzenie aktywności ruchowej u jak największej liczby osób.
W największej imprezie sportu masowego w Polsce, począwszy na przełomie maja i czerwca na terenie naszego
miasta odbyło się ponad 100 imprez rocznie o charakterze
sportowym. Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez organizatora, którym jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich miasto Limanowa zajęło czołowe pozycje, otrzymując
w 2013 r. Puchar od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i nagrodę finansową 10.000 zł., a w 2014 r. 4000 zł.
Za otrzymane nagrody finansowe zakupiono urządzenia
do siłowni plenerowej, które służą mieszkańcom.

AKTYWNOŚĆ GMIN SUBREGIONU SĄDECKIEGO
III miejsce dla Miasta Limanowa
W 2014 r. Limanowa zajęła trzecie miejsce
w rankingu „Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego” przygotowanego przez Fundację Sądecką we współpracy z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu. Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian
i efektu polityki społecznej. Dane liczbowe, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował
zespół ekspertów w ekonomii pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza, dyrektora
Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu.

BURMISTRZ WŁADYSŁAW BIEDA
OTRZYMAŁ „DIAMENT WSPÓLNOTY”
Nagrodę przyznał Miesięcznik „Wspólnota” za zajęcie ósmego miejsca w Polsce w rankingu pt. „Sukces mijającej kadencji 2010-2014” w kategorii gospodarzy miast powiatowych. Wysokie ósme miejsce w Polsce dla burmistrza
Władysława Biedy jest wynikiem obiektywnej oceny jakości jego zarządzania
miastem. Dla porównania w edycji za lata 2006 – 2010 tego samego rankingu
Limanowa zajęła dopiero 149 miejsce. Końcowy wynik rankingu wskaźnik
„sukcesy kadencji” obliczono na podstawie postępu : finansowego (jak w kadencji zmienił się potencjał dochodowy budżetu), ekonomicznego (postęp
w gospodarce lokalnej i rynku pracy), infrastrukturalnego (rozwój infrastruktury technicznej za którą odpowiada miasto oraz wydatki finansowane ze
środków unijnych, również przez spółki miejskie, a także wzrost ludności korzystającej z kanalizacji) oraz edukacyjnego (opisującego całą sferę polityki
społecznej: szkoły, przedszkola, żłobki).
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