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Mija pierwszy rok od wyborów w związku z tym czuję się w obowiązku
zdać sprawę z tego okresu przed Mieszkańcami naszego miasta.
To szacunek dla Was i Waszej ciężkiej pracy
nakazuje, aby te pieniądze wydawać rozsądnie
i oszczędnie.
W tabeli pokazany jest plan na 2012 r. Jak
widać projekt budżetu na 2012 r. wykazuje
rosnące dochody i malejące wydatki bieżące.
Miasto powinno być bogate bogactwem
swoich mieszkańców i dlatego podatki powinny
być jak najmniejsze.

Rok 2011 stał pod znakiem
oszczędzania i reorganizacji.
W sporządzonym w 2010 r.
przez
poprzedników projekcie budżetu na 2011 rok,
dochody bieżące miały ledwie pokryć bieżące
wydatki, a na spłatę starych kredytów,
inwestycje i zapłatę należności za budowę
krytego basenu, już w styczniu trzeba by było
zaciągnąć kredyt w wysokości 6 milionów
złotych.
Zaciąganie kredytów na spłatę starych
długów może skończyć się bankructwem,
dlatego budżet został zmieniony tak, że
dochody bieżące pokryły bieżące wydatki
i obsługę zadłużenia.

Podatek od nieruchomości wzrósł w tym
roku tylko o wskaźnik inflacji (4,2%), czyli realnie
pozostał na poziomie zeszłego roku. Podatek od
środków transportu w ogóle nie został
zmieniony. Ponadto nie zadłużamy więcej
miasta, więcej spłacamy kredytu niż
zaciągamy, przy porównywalnych kwotach na
inwestycje. Takie postępowanie zwiększa naszą
zdolność kredytową potrzebną przy ubieganiu
się o dofinansowania z funduszy zewnętrznych.
Potrzeby inwestycyjne miasta w zakresie
dróg, chodników, oświetlenia, kanalizacji,
a także oświaty, kultury, sportu i turystyki są
olbrzymie i konieczne jest pozyskanie środków
zewnętrznych. Samo dokończenie kanalizacji
miasta będzie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych, to kolejny wydatek
kilkudziesięciu milionów, bo musimy mieć
świadomość, że pomimo wszystkich starań
państwo w najbliższych latach nie wybuduje
obwodnicy. Nie ma jednak takich programów,
które w 100% pokrywałyby koszty realizacji
zadania. Dlatego bardzo ważną rzeczą dla
miasta jest posiadanie odpowiedniej zdolności
kredytowej na wkład własny do planowanych
inwestycji.

Cały 2011 rok
stał pod znakiem
oszczędzania, usprawniania i reorganizacji.
Oszczędności zaczęliśmy od siebie - od Urzędu
Miasta. Wydatki Urzędu Miasta w 2011 r.
zo sta ł y z m n i e j szo n e w sto s u n ku d o
pierwotnego planu o 500 tys. złotych. Teraz
w urzędzie pracuje o 20% mniej osób, niż
w listopadzie 2010 r., ale nie było zwolnień odeszli na emerytury ci, którzy mieli
uprawnienia. Zacisnęła pasa oświata oraz
inne jednostki miejskie. Naprawdę bacznie
oglądano każdą wydawaną złotówkę.

Ważną sprawą, która wiąże się z oszczędnościami jest rozpoczęta w 2011 r. reorganizacja. Nie została ona zakończona, gdyż jest to
dłuższy proces, który musi przebiegać przy
zapewnieniu bieżącego funkcjonowania.

Pieniądze w budżecie, to pieniądze Wasze –
mieszkańców wpłacone w postaci podatków
bezpośrednio do miasta, bądź pośrednio przez
Urząd Skarbowy.

Zmieniona została organizacja urzędu
w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia,
uporządkowano zakresy kompetencji
pracowników i uproszczono niektóre procedury.

W urzędzie zmiany będą kontynuowane
w zakresie informatyzacji. Zakupione
i wdrożone zostaną
nowe programy
komputerowe pozwalające na sprawniejsze
funkcjonowanie. Wprowadzimy elektroniczny
obieg dokumentów, co pozwoli doprowadzić do
utworzenia na parterze urzędu Punktu Obsługi
Mieszkańca, aby większość spraw można było
załatwić szybko i bez potrzeby błądzenia po
urzędzie.
Poważną zmianą w zakresie reorganizacji
było przekształcenie MZGKiM z zakładu
budżetowego w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, która jest w 100%
własnością miasta.
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym
MZGKiM powinien był być przekształcony do
końca 2010 r. Jednak poprzednia władza tego
nie podjęła i dopiero w czerwcu 2011 r., gdy
obecna Rada Miasta podjęła uchwałę
o przekształceniu, można było do tego
przystąpić.
Z powodu takiego opóźnienia proces, który
w innych miastach prowadzony był przez cały
rok, a nawet dłużej, w Limanowej musieliśmy
przeprowadzić w 3 miesiące.
Konieczność szybkiego przekształcenia
wynikała z tego, że zakład nie mógł przyjmować
innych robót niż z Urzędu Miasta, generował
długi, pracownicy wysyłani byli na bezpłatne
urlopy, groziły zwolnienia pracowników.
Z dniem 1 września br. rozpoczęła
działalność Spółka Miejska pod nazwą MZGKiM
sp. z o.o. Zakład wykonuje roboty dla miasta
i innych podmiotów, przestał generować długi,
wrócili do pracy pracownicy z bezpłatnych
urlopów, obeszło się bez zwolnień.
Oczywiście proces przystosowywania się
zakładu do warunków rynkowych będzie
jeszcze trwał, ale najtrudniejszy początek mają
już za sobą.
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INWESTYCJE W 2011 R.
Pomimo wielu trudności udało się
przeprowadzić sporo inwestycji, bo na łączną
kwotę 7 978 222 złotych.
Wybudowaliśmy wspólnie z Powiatem
Limanowskim boisko sportowe „Orlik”, dla
którego wcześniej w mieście podobno nie było
miejsca. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
1.158.903,28 złotych, a z kasy miasta
zapłaciliśmy tylko 246.451,28 złotych.
Pozostałe środki to 333 000 zł z Ministerstwa
Sportu, 333 000 zł od Marszałka Województwa
i 246.451,28 zł od Powiatu.
Aby umożliwić dzieciom zabawę, obok starego basenu wybudowaliśmy plac zabaw
w ramach programu „Radosna szkoła”, bo jak
wiemy stary plac zabaw w parku został
sprzedany przez poprzedników. Inwestycja
kosztowała 230 000 zł, z budżetu miasta
115 000 zł i z Urzędu Wojewódzkiego 115 000 zł.
Przeprowadzone zostały remonty dróg
miejskich zarówno ze środków własnych, jak i ze
środków powodziowych:
• ulica Paderewskiego koszt 309.444,78 zł
• ulica Wiejska koszt 142.327,16 zł
• ulica Kasprowicza koszt 387.827,57 zł
• ulica Ceglarska koszt 90.894,86 zł
• ulica Zacisze koszt 116.990,06 zł
•ulica Jabłoniecka koszt całkowity 174.730,29 zł
• ulica Lipowa koszt 292.402,38 zł
• ulica Sikorskiego koszt 213.969,19 zł
• ulica Żuławskiego koszt 50.650,72 zł
• ulica Wojska Polskiego koszt 234.837,33 zł
• ulica Zarębki koszt 75.635,01 zł
• ulica Kamienna koszt 102.209,04 zł
Remont i wykonanie nowego chodnika przy
ulicy M.B.Bolesnej koszt 207.948,55 zł.
Wykonane zostały następujące zadania
w zakresie kanalizacji:
• kanalizacja przy ul.Tarnowskiej i Łososińskiej
420.320,58 zł
• kanalizacja i wodociąg „Podlipowe” 134.604,76 zł
• kanalizacja przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej
do ul. Polnej 235.663,28 zł
• kanalizacja w rejonie ul. Szkolnej
150.364,25 zł
•kanalizacja i wodociąg „Podjabłoniec”
252.952,44 zł.
N a k ł a d y n a i nwe st yc j e w 2 0 1 1 r.
w porównaniu z 2010 r. wcale nie są takie małe,
a trzeba pamiętać, że 2010 r. był to tzw. rok
wyborczy, gdzie rzucono na szalę wszystkie siły
i sprzedano mienia za 2 675 842 zł oraz
zaciągnięto aż 7 127 000 zł kredytu.
My nie sprzedawaliśmy nieruchomości
i zaciągnęliśmy o połowę mniej kredytu. To
z tego widać jakie zostały poczynione
oszczędności, gdyż w poprzednim roku prawie
wszystkie inwestycje zrobione były tylko
z zaciągniętego kredytu i sprzedanego mienia.
Ten zaciągnięty wcześniej kredyt teraz musimy
spłacać.

Wybudowany „Orlik” kosztował 1.158.903,28 zł brutto, przy czym:
- dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333.000,00 zł
- dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 333.000,00 zł
- dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Limanowej – 246.451,28 zł.

PLAC ZABAW „Radosna Szkoła”
15 września 2011 r. otwarto plac zabaw, zrealizowany z programu rządowego „Radosna Szkoła”.
Na realizację budowy placu zabaw miasto otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów utworzenia.

Całość inwestycji kosztowała 218 tys. zł, z tego miasto pokryło 109 tys. zł.

ul. Sikorskiego
długość: 526 m
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 2980 m 2
• pobocza 115 m 2
• chodnik z kostki brukowej 46,20 m 2
• umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi 36 m 2

wartość: 213.969,19 zł
GRUDZIEŃ 2011
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Ulice wyremontowane w 2011 roku

ul. Jabłoniecka

ul. Ceglarska

ul. Jabłoniecka – inwestycja zrealizowana z udziałem
środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
odbiór: 7.12.2011 r.
długość: 350 m
Na zlecenie Urzędu Miasta Limanowa dokonano remontu
ulicy Ceglarskiej
na odcinku 108 metrów. Koszt prac remontowych wyniósł
90 894,86 zł.

Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 1150 m 2
• pobocza 350 m 2
• umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 70 m

Zakres robót obejmował m. in.:
- wymianę krawężników betonowych 220 m
- nawierzchnię asfaltową 654 m2
- studzienki ściekowe 2 szt.

ul. Kasprowicza

wartość: 129.574,92 zł
ul. Jabłoniecka
długość: 112 m
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 472 m 2
• pobocza 112 m 2
• umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 25 m
• przepusty 6 m
wartość: 45.155,37 zł

Na zlecenie Urzędu Miasta Limanowa wyremontowano
ul. Kasprowicza
na odcinku 1351 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
387 827,57 zł.

ul. Kamienna

Zakres robót obejmował:
- nawierzchnię asfaltową 4534,5 m 2
- pobocza z kruszywa łamanego 1600 m 2
- kanalizację burzową 50 m
- ścianki czołowe przepustów 6 m 3
- umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 260 m.

ul. Lipowa

ul. Lipowa - inwestycje zrealizowane z udziałem środków
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
7 grudnia 2011 r. dokonano odbioru technicznego
remontu drogi ul. Lipowej
na odcinku 800 m, który był zlecony przez Urząd Miasta
Limanowa.
Wartość inwestycji - 292.402,38 zł.
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 2540 m2
• pobocza 800 m2.
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ul. Kamienna
długość: 234 m
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 777 m 2
• pobocza 234 m 2
• umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 190 m
• bariery energochłonne 40 m
• budowle siatkowo – kamienne 30 m 3
wartość: 102.209,04 zł
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ul. Paderewskiego

ul. Wiejska

ul.Wiejska - inwestycja zrealizowana z udziałem środków
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
odbiór: 7.12.2011 r.
długość: 341 m
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 1072 m 2
• pobocza 341 m 2
wartość: 142.327,16 zł

ul. Zacisze

ul. Żuławskiego

ul. Paderewskiego inwestycja została dofinansowana w ramach dotacji
pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
odbiór: 12.09.2011 r.
długość: 233 m
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 1329 m 2
• pobocza 514,5 m 2
• podbudowa z kruszywa 50 cm 1369 m 2
• krawężniki betonowe 169 m
• nawierzchnia z kostki brukowej 47,24 m 2
• umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 73 m
• kanalizacja deszczowa 14,5 m
• studzienki ściekowe 3 szt.
wartość: 309.444,78 zł

ul. Wojska Polskiego
ul. Żuławskiego
długość: 192 m
ul. Zacisze
długość: 334 m
Zakres prac obejmował:
•nawierzchnię z masy mineralno
- asfaltowej 1219 m 2
•pobocza 334 m 2

Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno
- asfaltowej 626 m 2
• pobocza 192 m 2
wartość: 50.650,72 zł

wartość: 116.990,06 zł

ul. Zarębki

ul. Zarębki
długość: 265 m.
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 1177 m 2
• pobocza 265 m2
wartość: 75.635,01 zł
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ul. Wojska Polskiego
długość: 390 m
Zakres prac obejmował:
• nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej 1590 m2
• pobocza 390 m2
• umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 35 m
wartość: 234.837,33 zł
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Przed nami rok 2012 i następne lata - nie możemy ciągle
oglądać się do tyłu, lecz musimy zadbać o rozwój miasta.
DROGI
Jak Państwo doskonale wiedzą z doniesień
prasowych, bardzo odwleka się w czasie,
możliwość wybudowania obwodnicy
Limanowej. Nie mamy na to wpływu
i w przyszłości też nie będziemy mieć. Decyzje
w tej sprawie zapadną w Warszawie. Do jej
budowy jak dotąd nie przekonali nawet trzej
posłowie, a dzisiaj mamy już tylko jednego.
W tej sytuacji nie można siąść i płakać, trzeba
robić co się da, aby rozładować korki, bo
momentami sytuacja staje się dramatyczna.
Dlatego przygotowaliśmy kilka koncepcji
rozwiązania problemu, które to w zależności od
m o ż l i w o ś c i f i n a n s o w y c h i ś r o d kó w
zewnętrznych będą kolejno realizowane.
Po pierwsze w celu rozładowania ruchu
trzeba koniecznie zdublować ulice będące w tej
chwili jedyną możliwością przejazdu przez
miasto. Obecnie większość ruchu tranzytowego
i lokalnego koncentruje się na ulicach: Witosa,
Tarnowskiej, Krakowskiej, Piłsudskiego, Jana
Pawła II, Rynku, M. B. Bolesnej, Kościuszki
i Józefa Marka, przy czym prawie każdy musi
wjechać do Rynku. Koncepcja tzw. małej
obwodnicy, której realizację odłożono na
niewiadomy termin, zakładała budowę
kosztownej estakady od ulicy Kopernika nad
ulicą M.B.Bolesnej i dawała odciążenie dla ul.
Jana Pawła II, Rynku i ul. Kościuszki. Koncepcja
była kosztowna, nie rozwiązywała całego
problemu i dlatego też upadła. Obecnie
podobny efekt odciążenia dla ul. Jana Pawła II,
Rynku i ul. Kościuszki chcemy uzyskać znacznie
mniejszymi kosztami, przebudowując ulicę
Kopernika, ul. Targową, most na Potoku
Mordarka, skrzyżowanie pod Biedronką na
ruch okrężny oraz ul. Moniuszki i Berlinga.
Przebudowane ulice pozwolą na łatwy
przejazd, a ponadto rondo pozwoli bezkolizyjnie
skierować ruch do Nowego Sącza do ul.
Kościuszki lub przez Męcinę, gdzie teraz jest
dobra droga, wcale nie gorsza od tej przez
Wysokie i coraz więcej samochodów z niej
korzysta. Tak więc bez kosztownych estakad
uzyskujemy prawie ten sam efekt, czyli
odciążenie ruchu przede wszystkim w Rynku.
Inwestycję tą będziemy realizować jako tzw.
„Schetynówkę”. Na to zadanie wykonaliśmy
dokumentację (koszt budowy ok. 6 mln zł),
złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy informację
o dofinansowaniu w wysokości 1 mln złotych.
Nie jest to dużo, ale na ten rok warunki
dofinansowania zostały ograniczone. Gdyby rok
wcześniej starano się mądrze o takie
dofinansowanie to mogłoby być nie 1 mln,
ale 3 mln złotych.
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Projekt ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. Matki Boskiej Bolesnej
W ubiegłym roku władze tłumaczyły, że niska
pozycja na liście rankingowej (58)
spowodowana była tym, że ulice nie zostały
uszkodzone przez powódź a dawało to
dodatkowe punkty. Przez ten rok powódź tych
ulic nie zniszczyła, nasz wniosek znalazł się na
drugim miejscu listy rankingowej (łącznie
złożono 44 wnioski). Oczywiście będziemy
szukać jeszcze innych możliwości dofinansowania, ale inwestycję tą traktujemy priorytetowo i zamierzamy wykonać w 2012 r.
Problemem nierozwiązanym pozostaje ul.
Piłsudskiego, którą można odciążyć poprzez
skierowanie ruchu za rzekę na ul. Bronisława
Czecha. Są tu jednak pewne przeszkody, które
chcemy stopniowo usuwać w zależności od
możliwości finansowych miasta i od możliwości
pozyskania środków. Już na wiosnę 2012 r.
zostaną zlikwidowane przewężenia na ulicy
Czecha i zostanie przebudowany most między
cmentarzami, aby można z niego swobodnie
zjechać.
Problem wąskiego mostu na ul. Lipowej
zostaje i albo będą tam światła (rozwiązanie
prowizoryczne, ale możliwe w 2012r.), albo też
uruchomi się drugi most koło byłego zajazdu
i wtedy na każdym z nich ruch byłby
jednokierunkowy. To też nie jest rozwiązanie
docelowe, tyle że lepsze od świateł.
Prawdziwym rozwiązaniem byłaby budowa
nowego mostu przebiegającego skośnie przez
potok. Ale budowa takiego mostu tylko wtedy
ma sens, kiedy ul. Lipowa odzyska wylot do
ronda „Na krzyżowej”. Koncepcję takiej
przebudowy już dostarczyliśmy GDDKiA i jest
rozpatrywana, przy czym trzeba sobie zdawać
sprawę, że będzie to kosztowna inwestycja.

Wybudowanie takiego ronda i nowego mostu
w Sowlinach pozwoliłoby przejąć znaczną część
ruchu z ul. Witosa i odciążyłoby znacząco ul.
Piłsudskiego.
Pozostaje problem sprawnego przejazdu
pomiędzy cmentarzami, ale ten chcemy
zmniejszyć poprzez udrożnienie przejazdu od
cmentarza pod Dom Kultury. W tej sprawie
prowadzimy rozmowy z RZGW dla uzyskania
terenu. Będziemy w styczniu 2012 r. zlecać
opracowanie projektu i jeżeli uda się uzyskać
środki to możliwe, że w 2012 r. będzie można
tamtędy przejechać.
Jest również pomysł na rozwiązanie
ograniczenia ruchu na ulicy Witosa i Piłsudskiego poprzez przebudowę ul. Kamiennej
i stworzenie przejazdu do ul. Lipowej. Czynimy
w tym kierunku starania o pozyskanie terenu,
opracowanie szczegółowej koncepcji,
a następnie projektu, ale z powodu znacznych
kosztów tej inwestycji nie podejmiemy tego
w 2012 roku.

KANALIZACJA
Limanowa musi do końca 2015 r. wykonać
kanalizację całego miasta - ogromna i bardzo
kosztowna inwestycja. Dlatego zacząć należało
od opracowania spójnej koncepcji całościowej
kanalizacji, aby nie dochodziło do takich sytuacji
jak obecnie na ulicy Jabłonieckiej, gdzie rozbudowując kanalizację przez pączkowanie,
położono rury o zbyt małej średnicy, które nie
przyjmują wszystkich ścieków i ludziom
wypływają fekalia w łazienkach.
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W 2011 roku opracowaliśmy koncepcję
technicznej budowy kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Limanowa, a także Plan
Inwestycyjny Przedsięwzięcia (PIP) określający
zakres, który umożliwi aplikowanie do Funduszu
Spójności i staranie się o dotację na poziomie
85%. Nie wszystkie jednak obszary miasta

kwalifikują się do takiego programu i dla nich
staramy się o dofinansowanie na podłączenia
w wysokości 45% dotacji w NFOŚiGW
(skorzystają również indywidualni mieszkańcy).
Będą też takie miejsca gdzie trzeba będzie
budować kanalizację dotychczasowym
sposobem, czyli przy dofinansowaniu ok. 25%.

W związku z tym, że nie mamy jeszcze
szczegółowych danych, dopiero w styczniu
2012 r. przedstawimy Państwu harmonogram
realizacji inwestycji kanalizacyjnych i wtedy
zostaną one wprowadzone do budżetu.

Szanowni Państwo!
Przedstawiam bardzo skrótowy opis naszych działań w 2011 r. Ja też chciałbym, aby rozwiązywanie naszych
problemów było pełniejsze i odbywało się szybciej. W mijającym roku zrobiliśmy to, co było możliwe
i z optymizmem patrzę w przyszłość. Przygotowaliśmy solidny finansowy i organizacyjny grunt do działań w 2012 roku
i później. Mamy bardzo dobrą współpracę z radnymi miejskimi, którym w tym miejscu chcę podziękować
za wyrozumiałość i poparcie. Wyrażam nadzieję na dalszą dobrą współpracę.
W naszym mieście jest jeszcze wiele różnych problemów, które trzeba rozwiązać, a są naszą wspólną sprawą
i wspólną troską. Bardzo liczę na Państwa rady, sugestie i wskazówki. Liczę również na cierpliwość,
bowiem nie wszystko od razu da się zrobić.
Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa

Narodowe Święto Niepodległości w Limanowej
Obchody Święta Niepodległości w naszym
mieście trwały dwa dni i miały bardzo podniosłą
ra n gę . L i m a n ows k i e o b c h o d y Św i ęta
Niepodległości rozpoczęły się już w czwartek
w Łososinie Górnej. W kościele parafialnym pw.
Wszystkich Świętych odbyła się uroczysta Msza
Święta w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik
Legionistów w Łososinie Górnej, gdzie odbył się
apel poległych, salwa honorowa Kompanii
Honorowej 6 Brygady Powietrznodesantowej
z Krakowa oraz składanie wiązanek kwiatów
pod Pomnikiem Legionistów.
W godzinach popołudniowych miała miejsce
uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa połączona z patriotyczną wieczornicą.
Uroczysta sesja była okazją do wręczenia
przez Przewodniczącą Rady i Burmistrza Miasta
miejskich odznaczeń „Za Zasługi dla Miasta
Limanowa” i „Przyjaciel Miasta Limanowa"osobom zasłużonym w dowód uznania za
wspieranie przedsięwzięć służących promocji
i rozwojowi miasta. Tytułem i medalem
„Za Zasługi dla Miasta Limanowa” odznaczono:
Stanisława Dębskiego, Rudolfa Zaczyńskiego
i Władysława Frączka.

Medal „Przyjaciel Miasta Limanowa”
otrzymali: Jan Dudek, Wiesław Mamak, Jan
Kurek, Maria Kowalska, Grzegorz Janczy, Marian
Wójtowicz, Aleksander Majerski i Marian Apryjas.
Główne uroczystości miały miejsce 11
listopada i zostały wzbogacone o inscenizację
historyczną, przygotowaną przez Stowarzyszenie
Kulturalno - Oświatowe "Ziemia Limanowska".
Pomysłodawcą projektu był Marek Sukiennik,
członek Zarządu Stowarzyszenia. Idea tejże
rekonstrukcji zrodziła się z legendy bojów
Legionów na Podhalu i pobytu Józefa
Piłsudskiego w Limanowej.
W swoim przemówieniu Burmistrz Władysław
Bieda powiedział:
„Dziękujmy Bogu, że wreszcie bez przeszkód
możemy w wolnej Polsce świętować odzyskanie
niepodległości. Pamiętajmy, że w czasie okupacji
niemieckiej i rządów komunistycznych było to
zakazane. Dzisiejsza rocznica jest jedną
z najbardziej radosnych w dziejach Polski. Nic nie
jest bowiem tak ważne dla narodu, jak
posiadanie własnego państwa, suwerenne
sprawowanie w nim rządów i poczucie, że w jego
granicach jest się bezpiecznym. Wolność nie jest
dana za darmo i na zawsze i dlatego szanujmy

tę wolność. Z upływem czasu wśród nas jest coraz
mniej tych, którzy musieli walczyć o to, aby żyć
w wolnym kraju. My jesteśmy ich szczęśliwymi
spadkobiercami. Otrzymaliśmy za darmo to, za co
oni musieli umierać. Możemy korzystać
i korzystajmy z dobrodziejstwa życia w wolnym
kraju, pamiętajmy jednak, że będąc spadkobiercami na nas spoczywa obowiązek zachowania
wolności i polskości. Szanujmy naszą flagę,
symbole narodowe i bohaterów. Bądźmy dla siebie
życzliwi, pracą pomnażajmy dobrobyt, a zgodą
budujmy siłę naszego kraju. W ten sposób najlepiej
spłacimy dług, jaki mamy zaciągnięty
u poprzednich pokoleń. W ten sposób, będziemy
budować szczęście nasze i szczęście przyszłych
pokoleń. Z wielką radością witam inicjatywę
obywatelską Stowarzyszenia KulturalnoOświatowego Ziemia Limanowska, które przygotowało nam inscenizację inspekcji komendanta
Piłsudskiego przybliżając nam atmosferę
z tamtych dni. W uroczystym dniu przyjmijcie
Państwo serdeczne życzenia, wiele zdrowia,
szczęścia i pomyślności dla każdego z nas oraz
życzenia dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej, aby się
rozwijała, umacniała, aby była dobrą matką dla
każdego i aby rosła w siłę, siłą swoich obywateli”.

Na zakończenie wspólnego świętowania Burmistrz Miasta Limanowa
zaprosił wszystkich na limanowski rynek na poczęstunek.
Bigos i gorąca herbata wszystkim bardzo smakowały
i rozgrzały w chłodny listopadowy dzień.
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Dzień przed mikołajowym świętem zawitał do Limanowskiego
Domu Kultury Święty Mikołaj. Zaproszony został przez Burmistrza
Miasta Limanowa Władysława Biedę. Sala widowiskowa była
wypełniona do ostatniego miejsca.
Uroczystość otwarta przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława
Biedę oraz Kierownika Wydziału Promocji Jolantę Szyler rozpoczęła
się od projekcji filmu dla dzieci "Renifer Niko ratuje święta".
Podczas gdy najmłodsi podziwiali na ekranie przygody małego
renifera, rodziców i dziadków zaproszono na kawę i herbatę.
Największą atrakcją wieczoru była jednak wizyta Świętego Mikołaja,
który każdemu dziecku wręczył upominek. Cały wieczór stał się
przedsmakiem Świąt Bożego Narodzenia.
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