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W atmosferze Betlejemskiej Nocy, niech opłatek połączy nasze myśli
wokół cichej tajemnicy narodzenia w ubogiej szopie betlejemskiej.
Niech rzuci światło pomyślności na nasze niepokoje,
dając siłę do ich przezwyciężania.
Ten radosny czas niech przepełni nas wiarą i nadzieją,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła rodzinnej atmosfery.
Niech Nowy Rok niesie ze sobą szczęście i pomyślność, aby marzenia
zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania.

Irena Grosicka
Przewodnicząca Rady Miasta

Władysław Bieda
Burmistrz Miasta Limanowa
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Szanowni Państwo!
Mija właśnie trzeci rok
kadencji, co jest dobrą
okazją do przedstawienia Państwu opisu
stanu naszego Miasta.
O sprawach i inwestycjach zrealizowanych nie
będę wspominał, bo te są
widoczne. Chciałbym raczej przybliżyć te przedsięwzięcia, które są w trakcie
realizacji lub będą wkrótce wykonywane.
Komunikacja w mieście
Ponieważ dotąd najwięcej uwagi i środków zaangażowano w udrażnianie komunikacji miejskiej, zacznę
od dalszych kroków i przewidywanych scenariuszy.
Przede wszystkim, aby zmodernizowana ulica Czecha
mogła istotnie odciążyć ruch na ulicy Piłsudskiego,
trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, w Sowlinach musi powstać rondo z wylotem na ulicę Lipową.
Tutaj jesteśmy dobrej myśli, bo jeśli w budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie zdarzy się jakiś „kataklizm”, to budowa tego ronda wraz
z remontem ulicy Piłsudskiego zostanie zrealizowana
w 2014 roku. Konieczny jest nowy most na ulicy Lipowej, i tutaj też sprawy idą dobrym rytmem. Gotowa
jest koncepcja mostu w czterech wariantach. W chwili
obecnej uzgadniamy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, który wariant zostanie wybrany do realizacji. Równocześnie trwają nieustanne zabiegi o środki
zewnętrzne na ten cel, bo budżet miasta nie jest wystarczający na zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć. Ponadto, jeszcze w ramach tej trasy w 2014 roku zostanie
zmodernizowany most pomiędzy cmentarzami oraz
przebudowany most na ul. Grunwaldzkiej. Jest duża
szansa, że wraz ze Starostwem Powiatowym wystąpimy
w przyszłym roku o dofinansowanie przebudowy ulicy Zygmunta Augusta, wraz z modernizacją skrzyżowań koło ZUS-u, przy Delikatesach „Centrum” i wylotu na ulicę Kościuszki. Modernizacja ta usprawni
tranzyt przez miasto. Dodatkową korzyścią będzie
modernizacja ulic: Jordana, Spacerowej i przyległych
na osiedlu wraz z przyrostem miejsc parkingowych
w okolicach szkoły, żłobka i przedszkola. To w skrócie
plany komunikacyjne na nieodległą przyszłość. Oczywiście nadal sukcesywnie realizowane będą remonty
i przebudowy ulic o mniejszym znaczeniu.
Kanalizacja
To największa wartościowo inwestycja roku 2014, warta ponad 10 mln zł, faktyczny koszt będzie znany po
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przetargach. Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 6 mln 400 tys. zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. W skrócie inwestycja
obejmie budowę i modernizację kanalizacji w Łososinie
Górnej, ulic M.B.Bolesnej i Chmielnika, ul. Krakowskiej,
ul. Dębowej oraz dokończenie modernizacji i przebudowy miejskiej oczyszczalni ścieków. Jest jeszcze szansa na rozszerzenie tego zadania i staramy się, aby ująć
dodatkowe rejony w okolicach ulic: Polnej, Rachwała,
Słonecznej, Żwirki i Wigury, Partyzantów, Biedronia, Beskidzkiej i Józefa Marka. Zamysłem też jest wyremontowanie głównego kanału wzdłuż rzeki Sowlinki i dołączenie zadań wodociągowych dla tych terenów, które
posiadają kanalizację, a nie posiadają wody.
Zagospodarowanie Miejskiej Góry pod Centrum Rekreacji i Sportów Ekstremalnych
Dobiegają prace przygotowawcze i koncepcyjne przed
rozpisaniem przetargów. Prace budowlane prawdopodobnie ruszą w II kwartale przyszłego roku i potrwają
około 12 miesięcy. Są gotowe niektóre wizualizacje i już
można powiedzieć, że po zakończeniu zadania miasto
wzbogaci się o niezwykle atrakcyjny kompleks, ściągający tu dodatkowych klientów dla handlu, gastronomi
i usług, będzie również popularnym miejscem rozrywki dla mieszkańców.
Budowa Maślanego Rynku wraz z wielopoziomowym parkingiem
Wiosną 2014 r. ma ruszyć nowo wybudowane targowisko z dwupoziomowym parkingiem podziemnym,
potocznie zwane „Maślanym Rynkiem”. Taka nazwa jest
uzasadniona, bo przeważać tam będzie handel np. masłem, śmietaną i pietruszką oraz innymi towarami od
limanowskich rolników. Myślę, że inwestycja ta poprawi warunki handlu i będzie to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców, którzy chcą się zaopatrzyć
w zdrową i świeżą żywność.
Muszla Koncertowa w Parku Miejskim
Również wiosną 2014 r. zostanie oddana do użytku
nowa muszla koncertowa w Parku Miejskim. Obok zadaszonej sceny w przebudowanych przyziemiach, znajdą miejsce garderoby, sanitariaty, pomieszczenia techniczne oraz publiczna toaleta z niezależnym wejściem.
Chcemy, aby dzięki nowym standardom, tak często jak
to tylko możliwe, koncertowały tam nasze chóry, zespoły i orkiestry oraz indywidualni artyści, którzy dzisiaj nie
mają zbyt wiele okazji do prezentacji efektów swojej
pracy. Chcielibyśmy, aby Park Miejski stał się miejscem
chętnie odwiedzanym przez mieszkańców w dni wolne od pracy. Miejscem, w którym oprócz dobrej muzyki
będzie można odpocząć, spędzić przyjemnie czas spotykając znajomych.
Boiska wielofunkcyjne i place zabaw
W pierwszym półroczu 2014 r. oddane będą do użytku dwa nowe boiska wielofunkcyjne ze sztuczną na-
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wierzchnią: obok Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3
i Nr 2 . Koszt budowy boisk wyniesie 830 tys. złotych.
Czynimy starania o wymianę działek, tak aby możliwe
było wybudowanie trzeciego boiska obok Zespołu
Szkół Samorządowych Nr 1, a więc w centrum miasta.
Jeśli te zamiany się powiodą, a właściciele przychylnie
odniosą się do naszych propozycji, to na terenie obecnego boiska obok szkoły powstanie jeszcze plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia, na jaki osiedle to zasługuje.
Kontynuując wątek placów zabaw, to budowa i rozbudowa 8 placów zabaw na limanowskich osiedlach
przeprowadzona w 2013 roku, nie zakończyła naszych
starań w tym względzie. W 2014 roku na pewno gruntownej modernizacji zostanie poddany plac zabaw
obok Limanowskiego Domu Kultury, tam też zamontowane będą urządzenia do siłowni zewnętrznej. Być
może gotowy już będzie w 2014 r. bogato wyposażony plac na terenie powstającego Centrum Rekreacji
i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Górze. Powstanie nowy plac na osiedlu Nad Torami i nie wyklucza się
budowy i modernizacji jeszcze innych placów.
Likwidacja wysypiska śmieci w Słopnicach
Wreszcie uległo likwidacji brzydkie i śmierdzące składowisko odpadów w Słopnicach. To była prawdziwa

„rana” na naszym krajobrazie. Przez 30 lat wywożono
tam śmieci z terenu miasta i okolicznych gmin, a nawet
z Gorlic. Teraz wysypisko zostało odpowiednio spryzmowane oraz pokryte warstwami specjalnych membran,
kruszyw i ziemi. Wysypisko jest odgazowywane i przechwytywane są odcieki, które wkrótce popłyną podprowadzonym tam kolektorem. Na wiosnę pojawi się
roślinność i wkrótce zapomnimy, co tam kiedyś było.
Lodowisko – wstęp wolny
Obok Limanowskiego Domu Kultury zgodnie z założeniem latem będzie Skate-park, a zimą sztucznie mrożone lodowisko. Płyta jest odpowiednio ocieplona,
część urządzeń Skate-parku zostaje przesunięta i na
powierzchni 612 m2, montowane są instalacje mrożące wraz z bandami. Do utrzymania odpowiedniego
standardu tafli lodu, będzie służyło zakupione specjalne urządzenie do pielęgnacji lodu. Dodatkową atrakcją
będą bramki i linie do hokeja w wydaniu szkolnym.
Park Miejski
Już ponad dwa lata trwają zabiegi o pozyskanie terenów wzdłuż potoku Jabłoneckiego, potrzebnych do
rozbudowy i modernizacji Parku Miejskiego. To głównie porządkowanie spraw własnościowych, ustalanie
granic działek i przebiegu linii cieku wodnego. Prace
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są już zakończone, teraz mamy nadzieję na szybką decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i jak
dobrze pójdzie, to wkrótce rozpoczniemy prace w terenie. Równocześnie trwają prace nad spójną koncepcją zagospodarowania Parku Miejskiego i przyległych
terenów będących własnością miasta. Po zakończeniu
obszar parku zwiększy się z obecnych 2 do prawie 6 ha
i ulegnie zatarciu granica pomiędzy parkiem, a terenami osiedla Zygmunta Augusta.
Stadion Limanovii
Piłkarze Limanovii po uzyskaniu historycznego awansu
do II Ligi spisują się tam bardzo dobrze. Tak dobrze, że
ostatnio sponsor drużyny Pan Zbigniew Szubryt wspomniał o możliwości awansu do I Ligi. Jeśli Pan Szubryt
gotów jest pokryć zwiększone koszty utrzymania drużyny, to Miasto doceniając wagę wynikłej stąd promocji Limanowej w kraju i za granicą, z pewnością podejmie wysiłek przeprowadzenia niezbędnej modernizacji
stadionu.
Jubileusz 100-lecia bitwy pod Limanową
Miasto Limanowa przygotowuje się do 100-lecia rocznicy Bitwy pod Limanową. Program tych obchodów
powstaje w ścisłym porozumieniu ze stroną węgierską.
Prawdopodobnie w przygotowanie jubileuszu włączy
się również strona austriacka. Bitwa ta jest słynna w całej byłej monarchii austro-węgierskiej, z których to krajów indywidualni turyści i wycieczki bardzo często odwiedzają cmentarz na Jabłońcu. Zabiegamy o to, aby
po uroczystych obchodach milenijnych pozostała tam
dla nich należyta infrastruktura. Potrzebne są toalety,
mała gastronomia, a także parking dla autokarów.
Modernizacja Limanowskiego Domu Kultury
Limanowski Dom Kultury powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i wymaga gruntownej
modernizacji i przebudowy, bo jest niefunkcjonalny
i bardzo kosztowny w utrzymaniu. W 2012 roku przystąpiono do prac projektowych, które są ukończone. Koszt
przebudowy szacowany jest na 14 mln złotych i jest to
ciężar, którego miasto samodzielnie nie udźwignie.
Dlatego szukamy zewnętrznych źródeł finansowania i
aplikujemy o środki z Mechanizmu Finansowego EOG
w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego. Z tego funduszu możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnym
przejściu etapu selekcji formalnej. To bardzo dobra wiadomość, ale na fanfary jeszcze za wcześnie, bo pienię-
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dzy jest mało, a konkurencja niesłychana - rywalizujemy
z uniwersytetami, teatrami, operami itp.
Podatki w 2014 roku pozostają na tym samym poziomie
Miasto w 2014 roku nie podnosi żadnych podatków, ani
opłat. W tej samej wysokości pozostaje cena za wodę
i ścieki.
Cały czas szukamy takich rozwiązań, aby ceny za odbiór śmieci w 2014 r. i później pozostały na poziomie
zbliżonym do obecnego. Faktyczną wysokość stawek
poznamy dopiero po zakończonych przetargach.
Majątek i zadłużenie miasta
Od 2011 wyprzedaż majątku miasta uległa zahamowaniu, a ze sprzedaży praw użytkowania wieczystego
i kilku działek pozyskano 875 tys. zł. Dla porównania
w jednym tylko roku 2010 wyprzedano majątku za
prawie 2,5 mln złotych. Majątek miasta nie dość, że
nie zmalał, to jeszcze wzrósł o prawie 36 mln zł, czyli
o wartość wykonanych w latach 2011-2013 inwestycji.
Wszystko wskazuje na to, że w 2014 roku wzrośnie jeszcze skokowo, bo na ten rok przewidziano inwestycje
w wysokości prawie 25 mln zł. Zadłużenie od 2010 roku
balansuje w okolicach 28 % wydatków budżetu i jest
to poziom bezpieczny, umożliwiający pokrycie wkładu
własnego w inwestycjach lat następnych. Musimy zachować tą zdolność, aby nie przespać ostatniego już
okresu pozyskania „łatwych funduszy”.
Reasumując
Mogę bez fałszywej skromności stwierdzić, że sprawy
naszego miasta mimo wyjątkowo trudnego okresu,
idą w miarę dobrze i kadencja ta w znacznym stopniu pomoże w rozwiązaniu podstawowych bolączek
miasta. Da też lepszą podstawę do walki z podstawowymi trapiącymi nas problemami, czyli bezrobociem
ludzi młodych i słabą kondycją naszych rodzin. Nawet
w naszym mieście, dotąd odpornym na ogólnokrajowe
tendencje, notujemy drastyczny spadek liczby urodzin.
Do walki z bezrobociem opracowaliśmy wraz z gminami: Laskową, Tymbarkiem i Dobrą specjalny program
z ułatwieniami dla inwestorów stwarzających nowe
miejsca pracy. Natomiast zatrzymanie spadku liczby
urodzin będzie wymagać opracowania nowego pakietu niestandardowych form pomocy dla rodzin rozwojowych.
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NAJWAŻNIEJSZE LICZBY DOTYCZĄCE BUDŻETU
W LATACH 2010-2013 R.
Wyszczególnienie
w tys. zł

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Dochody

47.425

46.740

53.687

54.730

Wydatki

53.841

47.857

53.695

61.314

Inwestycje

10.884

7.629

12.075

14.632

Sprzedaż majątku

2.460

0.068

0.389

0.418

Pożyczki kredyty

7.125

3.785

4.288

7.101

Spłaty i obsługa

1.743

3.306

3.917

3.931

Zadłużenie 31.XII

13.232

14.356

15.039

18.503

Środki zewnętrzne

—

2.427

4.177

7.098

Procent zadłużenia/wydatki

28

31

28

30

Przedstawiamy Państwu zestawienie najważniejszych liczb obrazujących budżet w latach 2010, 2011, 2012 i 2013r.
Rok 2010 był ostatnim rokiem poprzedniej kadencji, lata 2011-2013 dotyczą kadencji obecnej. Analizując te dane
warto zwrócić uwagę na kilka porównań. Wysokie wydatki inwestycyjne 2010 roku (10.884 tys. zł ) zostały prawie
w całości pokryte z kredytów (7.125 tys. zł ) i środków uzyskanych ze sprzedaży majątku miasta (2.460 tys. zł ). Dla
porównania w 2013 roku inwestycje (14.632 tys. zł ) pokrywane są głównie ze środków zewnętrznych (7.098 tys. zł)
i środków własnych (4.364 tys. zł ), a tylko pozostała część z kredytu.
Zaciągnięty w 2013 roku kredyt w wysokości 7.101 tys. zł nie spowodował podniesienia zadłużenia o taką kwotę,
bo równocześnie w tym roku spłaciliśmy 3.931 tys. zł zadłużenia z lat ubiegłych. Zadłużenie utrzymywane jest
na bezpiecznym, mniej więcej jednakowym od 2010 roku procentowo poziomie, co pozwala zachować należytą
zdolność do pokrywania wkładu własnego w przyszłych inwestycjach. Warto zauważyć, że od 2011 roku
sprzedaż majątku miasta prawie całkowicie ustała i sprowadza się w zasadzie do sprzedaży praw wieczystego
użytkowania.
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Z PRAC RADY MIASTA

Skład Rady Miasta:
Irena Grosicka –Przewodnicząca, Anastazja Brajner –Wiceprzewodnicząca, Jan Winiewski – Wiceprzewodniczący oraz
członkowie: Janusz Bugajski, Antoni Dyląg, Stanisław Golonka, Jolanta Juszkiewicz, Andrzej Ligas, Zygmunt Liszka,
Stanisław Orzechowski, Walenty Rusin, Jadwiga Sikoń, Mieczysław Sukiennik, Leszek Woźniak, Mateusz Wroński.

Szanowni Państwo!
Rada Miasta działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Miasta Limanowa. Rada Miasta jest
organem stanowiącym i kontrolnym, zatem podejmuje uchwały dotyczące wszystkich spraw publicznych o zasięgu miejskim. Uchwały Rady Miasta wykonuje Burmistrz wraz z pracownikami urzędu miasta, oraz miejskimi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi i opiekuńczymi. Zależy nam na dobrym zarządzaniu miastem i rozwoju
każdej z dziedzin życia. Zatem wspólnie z Burmistrzem realizowaliśmy, jak każdego roku, Uchwałę Budżetową.
Staraliśmy się zaplanować w niej, a następnie zrealizować wiele różnych zadań, służących usprawnieniu ruchu
drogowego, ochronie środowiska naturalnego, kreowaniu aktywnego trybu życia, modernizacji gospodarki cieplnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, promocji miasta, zapewnieniu dostępności do nauki i opieki nad dziećmi
i osobami wymagającymi opieki społecznej oraz wielu spraw „dnia codziennego”. Zdaję sobie sprawę, że są obszary niedoinwestowanie, ale budżet miasta ma określone dochody i wydatki trzeba tak planować, aby nie powiększać deficytu. Być może dobrą dla Państwa będzie wiadomość, że zdecydowaliśmy, iż w 2014 roku nie wzrosną
podatki. W mijającym roku Rada obradowała na 20 sesjach i podjęła 120 uchwał. Przed każdą sesją, sprawy mające
być przedmiotem obrad były rozpatrywane i opiniowane przez Komisje Rady. Radni zgłosili kilkaset wniosków
do realizacji, które dotyczyły szczególnie spraw bieżących w poszczególnych osiedlach miejskich, kilkadziesiąt
inicjatyw uchwałodawczych, wyrazili swoje stanowiska w wielu istotnych dla miasta sprawach. Przypomnę, że
każdy Radny pracuje w dwóch spośród pięciu komisji branżowych tj.: Komisji Rewizyjnej (30 posiedzeń), Komisji
Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego (17 posiedzeń), Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
(14 posiedzeń), Komisji Kultury, Sportu i Turystyki (14 posiedzeń), Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska (14 posiedzeń).
Sesje Rady Miasta są transmitowane i można je oglądać na portalu miejskim, tym samym, na bieżąco monitorować nad czym aktualnie pracujemy. 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. Proszę o dalszą współpracę, abyśmy mogli spełnić Państwa
oczekiwania związane z tą kadencją Rady. Cieszę się, że Radni swoje obowiązki pełnią z zaangażowaniem, a w sprawach ważnych dla mieszkańców Limanowej potrafią się porozumieć. Dziękuję Państwu Radnym za to. Wyrażam
nadzieję na dobrą współpracę do końca kadencji z władzami samorządowymi wszystkich szczebli. Wszystkim Państwu życzę radosnych, pełnych miłości i życzliwości ludzkiej Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dobrego
zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Irena Grosicka
Przewodnicząca Rady Miasta
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SUKCES LIMANOWEJ
Miasto Limanowa znalazło się w czołówce
najdynamiczniej
rozwijających się miast
w Polsce. 4 listopada br.
podczas konferencji pt.
„Zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy
jednostek samorządu
terytorialnego” ogłoszono wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce.
Udział w niej wzięli m.in.:
Adam Struzik, marszałek
województwa
mazowieckiego, Jerzy Pietrewicz, sekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jan Szmidt,
rektor
Politechniki
Warszawskiej, prof. Witold Orłowski, dyrektor
Szkoły Biznesu PW, Piotr
Zgorzelski przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, prof.
Zbigniew Król, dziekan
Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych PW,
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji „Teraz Polska”. 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.
I tak kolejno miejsca
zajęły miasta:1. Krynica
Morska, 2. Łeba, 3. Bieruń, 4. Karpacz, 5. Puławy, 6. Garwolin, 7. Sucha
Beskidzka 8. Limanowa, 9. Pruszcz Gdański
i 10. Biłgoraj.W kategorii miast na prawach
powiatu pierwsze miejsce zajęła Warszawa,
w kategorii gmin miejsko - wiejskich Nowe Warpno, a wśród gmin wiejskich
Kleszczów. Sukces Limanowej to zasługa przede wszystkim dużych inwestycji zrealizowanych lub realizowanych
na terenie Miasta.
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TRANSPORT PUBLICZNY W NASZYM MIEŚCIE CIĄG DALSZY.
Już ponad rok trwają zabiegi Miasta o urządzenia jednego, czystego i bezpiecznego dworca z jednym obowiązującym rozkładem
jazdy, na który zajeżdżałyby busy
i autobusy wszystkich linii. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiła się
część
przewoźników,
zgłaszając
kilka zastrzeżeń. Miasto w znacznym stopniu uznało ich argumenty
i w większości usunęło już sporne
punkty:
- aby zagwarantować stabilność umów
zawieranych pomiędzy przewoźnikami, a miastem wynajęliśmy dworzec
od firmy Pasyk-Gawron na 20 lat.
- aby zachować równe prawa dostępu
dla wszystkich przewoźników, bez
obawy o nadmierna przewagę konkurencyjną właściciela dworca, Miasto przejmuje administrowanie dworcem.
- ustalono niską (1 zł) stabilną opłatę za wjazd na dworzec.
- zakupiono i wdrożono specjalny program komputerowy
do sporządzania i prezentowania czytelnego rozkładu
jazdy dla wszystkich linii, oraz zakupiono i zawieszono
na przystankach aluminiowe, hermetyczne gabloty zabezpieczające rozkłady.
Przewoźnicy mimo starań miasta i własnych deklaracji
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chęci rozmów i negocjacji, nadal nie przyjmują argumentów miasta i tym samym nie dążą do kompromisu.
Ignorując sprawy już załatwione, stawiają nowe żądania.
Na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Miasta wnieśli o obniżenie opłaty za wjazd na dworzec z 1 zł na 70 gr., argumentując to tym, że tyle płacą za wjazd na plac przy
ulicy Kilińskiego. Taryfa w Limanowej jest bardzo niska,
dla porównania w Nowym Sączu, taka opłata wynosi
10 zł. Jednocześnie trudno porównywać koszt administrowania i utrzymania infrastruktury dworca z utrzymaniem placyku, który deszcz myje a wiatr zamiata. To nie
jest poważne żądanie i raczej nie o to tu chodzi. Niektórzy przewoźnicy po prostu nie chcą zmian, przedkładając
własne interesy nad interes publiczny.
A jaki jest interes publiczny nie ma żadnej wątpliwości. Mieszkańcy miasta jednomyślnie popierają starania
o ucywilizowanie komunikacji w naszym mieście. Takie
jest powszechne przekonanie, świadczy również o tym
fakt, że petycję popierającą przewoźników podpisały
tylko trzy osoby będące mieszkańcami miasta.
Mimo nieprecyzyjnego prawa, które pozwala na różne
interpretacje, już dawno byłoby po sporze, gdyby nie poparcie jakie nie wiedzieć czemu udzielają im osoby, które prawa i interesu publicznego powinny strzec przede
wszystkim. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
jednoznacznie obarcza władze miasta odpowiedzialnością za organizację komunikacji publicznej na swoim
terenie dlatego dziwi fakt, że Starosta utrzymuje, że to
jego kompetencje. Całe to zamieszanie należy skwitować
powiedzeniem, „co się odwlecze, to nie uciecze”, bo nie
mamy zamiaru cofać cywilizacyjnie miasta.
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JAN WIELEK SIĘ PRZYZNAŁ,
ALE DOKUMENTÓW NADAL NIE MA.
Mijają dwa lata i dalej nie są znane losy
aktu lokacyjnego miasta oraz najcenniejszych miejskich dokumentów, jakie zaginęły
w muzeum, kiedy kierował nim Jan Wielek.
Prokuratorzy przesłuchali wszystkich pracowników i osoby związane z muzeum,
tylko przesłuchanie byłego dyrektora odwlekało się ze względu na zły stan jego
zdrowia. W końcu go jednak przesłuchano i Wielek przyznał się do zarzucanych
mu czynów. Przyznał, że kierując muzeum
doprowadził nie tylko do zaginięcia najcenniejszych archiwaliów – aktu lokacyjnego miasta,
wydanego przez króla Zygmunta Augusta w 1565
roku, przywileju dla miasta Limanowa na urządzenie
12 jarmarków rocznie, wydanego przez cesarza austriackiego w 1792 roku oraz dwóch pieczęci miasta
z 1573 i 1575 roku, ale także dopuścił do zniszczenia części zbiorów. Przyznał się, ale nie wniósł żadnej
nowej poszlaki, która mogłaby pomóc w odzyskaniu
utraconych archiwaliów. To że wniósł o dobrowolne
poddanie się karze, nie przywróci Miastu najcenniejszych dokumentów. To archiwalia o wielkiej i nie tylko
historycznej wartości. Jak twierdzą wtajemniczeni na
aukcjach za granicą można uzyskać cenę kilkudziesięciu tysięcy Euro za każde z nich.

W tłumaczeniu aktu lokacyjnego mogliśmy przeczytać;
„W Imię Pańskie, Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę,
ponieważ zrobione i uczynione rzeczy jakimkolwiek sposobem pamiętne łatwo ustają i niszczeją, jednak wydane pismem naszem, od których rzecz zależy, wieczyście
będą poświadczone.(...)”
To wielki wstyd, że królewskie wieczyste poświadczenie, które przez te wszystkie lata przetrzymało wojny,
zarazy, pożary, potopy, zabory, okupacje i brabacje na
naszych czasach ustaje. Zwoje dokumentów i pokaźne
pieczęcie to nie chusteczka do nosa czy moneta, która
niepostrzeżenie z kieszeni wypada. Mamy nadzieję że
były dyrektor w końcu przypomni sobie co się z nimi
stało.
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LIMANOWSKIE MUZEUM WZBOGACA SIĘ
O NOWE ZBIORY

Po latach stagnacji w naszym muzeum, kiedy eksponaty ginęły i ulegały zniszczeniu, wreszcie odwróciliśmy tendencję i wzbogacamy zbiory. Po śmierci
znanej limanowskiej właścicielki apteki Pani Krystyny
Bączkowskiej- Cynke, miasto za równowartość kwoty
30 000 zł nabyło od jej spadkobierców cenne zbiory
- część wyposażenia starej apteki. Na zbiór składają
się m.in. drewniane moździerze, wagi, pojemniki na

kańców, aby wzbogacając publiczne zbiory przekazywali ciekawe pamiątki rodzinne do muzeum. Pamiątki
mające materialną wartość, jak w przypadku zbiorów
aptecznych, mogą zostać zakupione. Przede wszystkim, niczego lekkomyślnie nie wyrzucajmy, wcześniej
sprawdźmy w muzeum, czy nie mają wartości archiwalnej.
lekarstwa, lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza itp.
Są tam również pergaminowe dyplomy magisterskie:
Waleriana Zubrzyckiego z 1882 r. z pieczęcią Uniwersytetu Lwowskiego, Zdzisława Bączkowskiego z 1902 r.
z pieczęcią Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
a także dokumenty prezentujące historię szacownych
limanowskich rodzin; Müllerów, Zubrzyckich i Bączkowskich. Miasto dąży do tego, aby w limanowskim
muzeum materialne pamiątki po nas i po naszych
przodkach znalazły godne miejsce do prezentacji
przyszłym pokoleniom. Dlatego apelujemy do miesz10
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP PRAC RENOWACYJNYCH BAZYLIKI MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
Renowacji została poddana wieża kościelna oraz frontowa ściana bazyliki. Wymieniono blachę miedzianą
hełmu wieży, remontem objęto również jej drewnianą
konstrukcję. W trakcie prac przeprowadzono również
renowację krzyża umieszczonego na szczycie wieży.
Zewnętrzną ścianę od frontu odnowiono i uzupełniono
ubytki kamienia na wieży.
Od ubiegłego roku renowacji poddawane są także witraże. W trosce o stan najważniejszego obiektu zabytkowego Limanowej – Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej, miasto
uchwałą Rady Miasta dofinansowało remont zabytkowych witraży w kwocie 50.000 zł.
W przyszłym roku wymieniona zostanie dachówka na
głównej nawie i nawach bocznych, renowacji poddana
zostanie również elewacja.

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W LIMANOWSKIEJ PARAFII

25 listopada o godz. 17.00 do limanowskiej Bazyliki
przybył Obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami Św.
Faustyny i bł. Jana Pawła II. „Przez prawie dwa lata obraz
Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. siostry Faustyny i bł.
Jana Pawła II – apostołów Bożego Miłosierdzia, będą pielgrzymować po naszej ziemi, pragnąc niejako spotkać się
z każdym osobiście w realiach codziennego życia. Będą
dyskretnie pytać o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii, wspólnot, relacji małżeńskich, sąsiedzkich,
o atmosferę w szpitalach, szkołach i miejscach pracy.” –
napisał w liście pasterskim Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
z okazji peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. W Diecezji Tarnowskiej peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego rozpoczęła się 14 września w Starym Sączu. Od tego
dnia Obraz Miłosierdzia i relikwie codziennie wędrowały
po parafiach. W Dekanacie Limanowskim były od 13 li-

stopada, a właśnie w Limanowej 25 listopada, kończyły
po nim wędrówkę. Licznie zgromadzeni limanowscy parafianie powitali samochód-kaplicę, jadący ulicą Matki
Boskiej Bolesnej z parafii Pisarzowa. Przed Bazyliką uroczyście rozbrzmiały Echo Trombity w wykonaniu Zespołu „Limanowianie”, po czym w uroczystym orszaku obraz
wnieśli do Bazyliki, strażacy z OSP Limanowa, a relikwie
spoczęły w rękach członków Rady Parafialnej. Uroczystości powitania przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej
Jeż, który przewodniczył modlitwie, uroczystej Mszy Św.
i wygłosił pełne przesłań i oddania Miłosiernemu Jezusowi - Słowo Boże. Wzniosłości wydarzeniu nadała oprawa
muzyczna liturgii w wykonaniu Zespołu Kana-an wraz
z orkiestrą, którzy śpiewali pieśni-teksty pochodzące
z dzienniczka Siostry Faustyny, opracowane we wspaniałych aranżacjach muzycznych. Po Mszy Św. zebrani
wierni mogli oddać hołd Jezusowi Miłosiernemu, namalowanemu oczami duszy Św. Faustyny, jak też ucałować
relikwie Świętej i bł. Jana Pawła II. Przez całą noc z 25 na
26 listopada w limanowskiej Bazylice trwała adoracja
i modlitwa. Czuwanie trwało również przez cały dzień
26 listopada do godz. 16.30. Po uroczystej Mszy Świętej
i zawierzeniu parafii Bożemu Miłosierdziu, obraz i relikwie przewiezione zostanły do parafii Nowe Rybie w Dekanacie Tymbarskim. „Poruszająca i niezwykle wymowna
jest prawda o Bożym Miłosierdziu wyrażona w obrazie
„Jezu, ufam Tobie!” – powiedział Ksiądz Biskup Andrzej
Jeż. „Nie spocznie ludzkość, dopóki nie zwróci się do Bożego Miłosierdzia!”. Niech te słowa będą dla nas wszystkich
gorącą zachętą do przyjęcia łaski Bożego Miłosierdzia.
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Wizualizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 , które zostanie oddane do
użytkowania w II kwartale 2014 r. Autor Justyna Juszkiewicz.

Wizualizacja nowej adaptacji miejsca rekreacyjno-biwakowego (Kamieniołom) na Miejskiej Górze.
Wizualizacja wykonana przez Autorską Pracownię Architektoniczną Marcina Woźniaka w Limanowej.
12
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LIMANOWA OKIEM OBIEKTYWU
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W LIMANOWEJ
Obchody Święta Niepodległości w naszym mieście miały bardzo podniosłą rangę. Obok uroczystej sesji Rady Miasta Limanowa, zorganizowano
Niepodległościowy Złaz na Jabłońcu, zawody
w strzelectwie sportowym oraz turniej szachowy. Natomiast w Łososinie Górnej i w Limanowej
odbywały się główne patriotyczne uroczystości.
Celebracja święta upamiętniającego odzyskanie
przez Polskę wolności była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy rekonstrukcyjnej
Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914, Związku Strzeleckiego
STRZELEC, limanowskich harcerzy oraz orkiestry
„Echo Podhala”.

14
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WIZYTA DELEGACJI WĘGIERSKIEGO
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
Przygotowania do jubileuszu 100-lecia Bitwy
pod Limanową były celem oficjalnej wizyty
delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej
Węgier. 18 osobowa delegacji gościła w Limanowej w dniach 10-12 grudnia br. Delegacji przewodniczył generał brygady István
Kun Szábo - dowódca Brygady Garnizonowej
Armii Węgierskiej w Budapeszcie i oficerowie.
Ponadto pułkownik Wilmos Kovács- szef Instytutu i Muzeum Historii Wojen z pracownikami, Zsolt Sándor- szef wyszkolenia w
Ośrodku Komunikacji Wojskowej Armii Węgierskiej, przedstawiciel grup rekonstrukcyjnych Róbert Grubics ze Stowarzyszenia
Pielęgnacji Tradycji Huzarów Nádasdy’ego z Sopronia.
Szczególnie ważnym gościem był Albert Muhr, wnuk
pułkownika Othmara Muhra, bohaterskiego dowódcy cesarsko-królewskich huzarów grafa Nádasdy’ego
z Sopronia, który przybył ze swoim wnukiem Bence
Bujdosó, by ten dołączył do rodzinnej sztafety pokoleń
pielęgnujących pamięć o dzielnym przodku. Gościliśmy też delegację z miasta Nyiregyháza z dr Jánosem
Bene, dyrektorem Muzeum Jósa András na czele. Goście uczestniczyli w oficjalnym spotkaniu i rozmowach,

jakie odbyły się w Urzędzie Miasta z udziałem władz
miasta, kierowników jednostek kultury oraz przedstawicieli stowarzyszeń włączających się w historyczne
obchody.
Ponadto dla węgierskich gości Stowarzyszenie Historii
Ożywionej Jabłoniec 1914, przygotowało koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
w Tymbarku. Ważnym akcentem wizyty gości z Węgier,
był udział w obchodach 99.rocznicy Bitwy pod Limanową, jakie odbywały się na Jabłońcu 11 grudnia br.

99.ROCZNICA BITWY POD LIMANOWĄ

„Upłynęło dokładnie 99 lat od dnia, gdy ziemia limanowska spłynęła krwią dzielnych synów węgierskiej
ziemi z Budapesztu, Sopronia, Kecskemétu, Székesfehérváru, Miskolca i Szegedu” – mówił na Jabłońcu Marek Sukiennik Prezes Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 .”Żołnierze otrzymali krótki rozkaz:

utrzymać pozycje na Jabłońcu i Golcowie za wszelką cenę. Wielu z nich zapłaciło cenę najwyższą, cenę przelanej
krwi, a nawet życia…
Anioł Śmierci przygarnął ich do siebie
i ułożył do snu wiecznego w naszej beskidzkiej ziemi, na południowym stoku
jabłonieckiego wzgórza, nachylonym
ku ojczystym stronom, ku Nizinie Węgierskiej, puszcie, Dunajowi. Szczególnie wiosną i jesienią, gdy jabłonieckie
wzgórze pieszczą południowe wiatry,
niosą stamtąd tęskne dźwięki skrzypiec, szelestu dojrzewającej kukurydzy, plusku fal Balatonu. Ojczyzna
o nich pamięta!”.
O żołnierzach-bohaterach pamiętają
Limanowianie, którzy licznie zgromadzili się 11 grudnia
br. na jabłoneckim wzgórzu. Gospodarzem uroczystych
obchodów 99. rocznicy Bitwy Limanowskiej był Burmistrz Miasta, a organizatorem Stowarzyszenie Historii
Ożywionej Jabłoniec 1914. W organizację uroczystości
włączył się Związek Strzelecki „Strzelec”, Chór Chło-
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pięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej,
harcerze z Drużyny Harcerskiej „Dzieci Gór” Związku Harcerstwa Polskiego
z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1.
Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele węgierskiego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz potomkowie pułkownika Othmara Muhra. Zebrani na
Jabłońcu uczestniczyli w Mszy Świętej
w intencji poległych żołnierzy, celebrowanej przez ks. Stanisława Wojcieszaka. Następnie odczytany został apel
poległych, aby przywołać do wojskowego szyku poległych w Bitwie Limanowskiej żołnierzy. Ostatnim punktem
uroczystości było złożenie wieńców na
grobach żołnierskich i zapalenie zniczy.

16
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LIMANOWA Z „Z EKOLOGIĄ NA TY”

Miasto Limanowa realizowało projekt pn. Limanowska Kampania Informacyjna „Z Ekologią na Ty”, na który
otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Limanowska Kampania Informacyjna miała na celu uświadomienie mieszkańcom miasta Limanowa: dorosłym, młodzieży i dzieciom dlaczego warto segregować odpady
oraz by przekonali się, że nie jest to wcale takie trudne.
Celem akcji było: zapoznanie z nowym sposobem segregacji odpadów, kształtowanie świadomości potrzeby
segregowania odpadów i poddawania ich recyklingowi,
uświadamianie wpływu każdego człowieka na jakość
środowiska oraz promowanie zachowań przyjaznych
środowisku. Projekt polegał na akcji informacyjnej, tj.
wydrukowane zostały ulotki, plakaty, rollupy i banery
informacyjne na temat segregacji śmieci i ochrony środowiska. W placówkach oświatowych zostały zorganizowane zajęcia poświęcone nowym zasadom gospodarki
odpadami i ochronie środowiska. Dzieciom i młodzieży
przybliżono na czym polega segregacja śmieci, recykling

i co jest ważne i dobre dla środowiska
naturalnego. Najmłodsi dowiedzieli
się również, jak świadomie kupować
i wybierać produkty, które nie szkodzą
środowisku. Sprawdzeniem zdobytych wiadomości ekologicznych były
konkursy, które cieszyły się bardzo
dużą popularnością. Dzieciom, które
brały w nich udział rozdano zestawy
ekologiczne, w którym znajdowały się gadżety ekologiczne. Dodatkowo każda placówka oświatowa otrzymała pojemniki na śmieci w trzech kolorach: żółtym
(odpady segregowane), brązowy (odpady biodegradowalne), czarny (odpady zmieszane).W ramach kampanii
na limanowskim rynku odbył się meeting ekologiczny
połączony z otwarciem wystawy ekologicznej. Ciekawym akcentem podczas otwarcia wystawy był pokaz
mody recyklingowej pt. „Inspiracja surowcami wtórnymi”, który zorganizowała limanowska projektantka Daria
Florek – właścicielka firmy „Darié” Projektowanie Ubioru
i Krawiectwo Artystyczne. Ubrania były wykonane głównie z worków foliowych a tematem przewodnim kolekcji była moda ślubna. Podczas pokazu swoją twórczość
zaprezentowała również pracownia artystyczna Eufloria
F. H. U. Crow, która przygotowała piękne bukiety recyklingowe. Na zakończenie meetingu ekologicznego
zostały przeprowadzone konkursy z nagrodami sprawdzające wiedzę oraz świadomość ekologiczną wśród
zgromadzonych na limanowskim rynku.
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KULTURA

LIMANOWSKA SŁAZA
W dniach od 7 do 10 listopada odbył się XXXIX Festiwal Folklorystyczny Limanowska SŁAZA zorganizowany przez Limanowski Dom Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa. „Limanowska Słaza” to jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie, podczas której szanse
na zaprezentowanie swojego repertuaru mają zespoły regionalne, grupy
śpiewacze oraz indywidualni artyści z całego powiatu limanowskiego. Słaza
ma charakter konkursu - występy artystów ludowych oceniało jury, którego
przewodniczącą była mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog).
Pozostali członkowie to: mgr Michalina Wojtas (choreograf ), mgr Benedykt
Kafel (etnograf ) i dr Artur Czesak (dialektolog). Limanowską Słazę po raz
36-sty prowadził dobry duch festiwalu - Pan Marian Wójtowicz. Na SŁAZIE
wystąpiło łącznie 580 artystów, w tym: 9 zespołów regionalnych, 3 grupy
obrzędowe, 9 muzyk, 14 instrumentalistów, 16 śpiewaków solistów, 10 grup
śpiewaczych, 12 gawędziarzy, 2 mistrzów z uczniami. Festiwal zakończył się
koncertem Megitzy - gwiazdy finału piątej edycji telewizyjnego show „Must
be The Music”. Nagrody finansowe dla laureatów ufundowali: Burmistrz Miasta Limanowa, Starostwo Powiatowe, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
z Nowego Sącza – nagrody rzeczowe oraz koszty organizacji leżały po stronie Limanowskiego Domu Kultury.
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KULTURA

ŚW. MIKOŁAJ W LIMANOWEJ
Miasto Limanowa od kilku miesięcy przygotowywało się na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Ponieważ wiemy, że limanowskie dzieci były w mijającym roku grzeczne, chcieliśmy umożliwić każdemu to miłe spotkanie.
W ramach Mikołajek odbyły się w mieście imprezy:
4 grudnia - MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
5 grudnia – SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM dla dzieci najmłodszych tj. do 6 roku życia, z niespodzianką teatrzykiem
pt: „Przygody Janka i złej czarownicy” w wykonaniu Teatru Lalek „Pinokio”,
5 grudnia – MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY w Zespole Szkół Samorządowych nr 4,
6 grudnia – SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM dla dzieci i młodzieży szkolnej z niespodzianką - projekcją filmu „Kumba”.
We wszystkich imprezach wzięło udział ponad 1000 dzieci, a najmłodszym uczestnikiem był 7 tygodniowy Pawełek.
Imprezy miały charakter otwarty i były darmowe. Każde dziecko otrzymało upominek i miało okazję zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

Mikołajkowy Turniej Szachowy
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KULTURA

IMPREZY KULTURALNE 2013
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KULTURA

IMPREZY SPORTOWE 2013
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KULTURA

IMPREZY PATRIOTYCZNE 2013
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KULTURA

PROMOCJA MIASTA 2013
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