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I N FORMATOR MI E J SKI
Drodzy Mieszkańcy,
W Państwa ręce traﬁa trzeci w tym roku numer Informatora Miejskiego. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami, które są spisem najważniejszych
wydarzeń oraz realizowanych zadań inwestycyjnych, jakie miały miejsce w ciągu minionych
tygodni.

Zapewne najważniejszym wydarzeniem dla naszego miasta w ostatnim okresie czasu było uroczyste
podpisanie z Ministerstwem Obrony Narodowej listu intencyjnego
w sprawie utworzenia w Limanowej batalionu WOT. Nastąpiło
to w dniu 17 lipca podczas zorganizowanego przez MON Pikniku
wojskowego, który odbył się przed
Limanowskim Domem Kultury.
Podpisanie umowy było uwieńczeniem naszych kilkuletnich starań
o utworzenie Batalionu Piechoty
Lekkiej w Limanowej i z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim
osobom, które wsparły nas w tych
działaniach.
Na terenie miasta trwa realizacja wielu zadań inwestycyjnych.
Z początkiem lipca odebrany został kolejny etap zadań związany
z Powstaniem Kompleksu Parkowo- Rekreacyjnego, dzięki czemu
najmłodsi przez okres wakacji korzystać już mogli m.in. z powstałego tam Parku Wodnego. Postępują
prace przy budowie nowego ronda w ciągu DK 28. Prowadzone
na miejscu prace wykonywane są
zgodnie z planem, a inwestycję planujemy zakończyć już w połowie
listopada, co zapewne jest dobrą
wiadomością dla wszystkich kierowców. Dwie inwestycje drogowe
realizowane są w Sowlinach gdzie
trwa budowa łącznika ul. Witosa
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i ul. Fabrycznej oraz przebudowa
ul. Fabrycznej. Również tutaj roboty przebiegają zgodnie z planem,
a na ul. Fabrycznej położona już została pierwsza nawierzchnia nowego asfaltu. W ramach realizacji projektu pn. ”Niskoemisyjny transport
miejski w Limanowej” na terenie
miasta trwa montaż nowoczesnych
wiat przystankowych. Łącznie zamontowanych zostanie 29 fotowoltaicznych wiat przystankowych, co
jest częścią zadania związanego
z wdrożeniem Systemu Informacji
Pasażerskiej. Powstanie wiat jest
jednym z zadań, którego celem jest
usprawnienie miejskiej komunikacji. We współpracy z GDDKiA
oraz samorządem Województwa
Małopolskiego realizujemy zadania
związane z doświetleniem przejść
dla pieszych dzięki czemu na terenie miasta doświetlonych zostanie
łącznie 16 przejść dla pieszych.
Z początkiem września wyłoniony został wykonawca, które opracuje projekt stabilizacji osuwiska
przy ul. Paderewskiego. Aktualnie
czekamy na środki od Wojewody
Małopolskiego, by rozpocząć prace
dokumentacyjne, co jest pierwszym
etapem do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem miejsca
gdzie powstało osuwisko. Pozyskaliśmy doﬁnansowanie na zadanie
dotyczące przebudowy boiska przy
ZSP nr 1 w Limanowej, dzięki czemu na miejscu istniejącego boiska
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o nawierzchni asfaltowej powstanie
nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy. Wykonawca tego zadania został już wybrany, stąd roboty będą
mogły ruszyć już niebawem.
Udało nam się przedłużyć realizację Programu usuwania azbestu
z nieruchomości na terenie miasta, zachęcam więc do skorzystania z akcji darmowego odbierania
azbestu. Przypominam o ustawowym obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach, co
dotyczy każdego właściciela nieruchomości. Szerzej o tych tematach
na kolejnych stronach Informatora.
Z końcem czerwca odbyła się
absolutoryjna Sesja Rady Miasta, podczas której Radni udzielili
mi absolutoriom oraz podjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Dziękuję Radnym za
udzielenie absolutorium i zapewniam, że dołożę wszelkich starań by
kontynuować działania związane
z rozwojem inwestycyjnym naszego miasta, mając na uwadze dobro
jego mieszkańców.
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Piknik wojskowy MON – uroczyście podpisano
list intencyjny ws. utworzenia batalionu WOT
w Limanowej
17 lipca br. na placu przy Limanowskim Domu Kultury odbył się Piknik Wojskowy MON
na okoliczność podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Batalionu Piechoty Lekkiej
w Limanowej.
O godz. 13.00 na miejsce przybył
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i tuż po przybyciu
nastąpiło uroczyste podpisanie dokumentu dotyczącego utworzenia
w mieście Limanowa Batalionu
Piechoty Lekkiej przez Ministra
oraz Burmistrza Miasta Władysława Biedę.

Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia: Ministra
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesława Kukuły
oraz Burmistrza Miasta Limanowa
Władysława Biedy, który podziękował Ministrowi oraz wszystkim
osobom, dzięki którym powstanie
bazy WOT w mieście Limanowa
stało się faktem. W uroczystości
udział wzięli licznie zebrani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu
i samorządowcy.
Niecodzienne dla miasta wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowanym mieszkańców, którzy
z ciekawością odwiedzali stanowiska promocyjne sprzętu wojskowego, częstując się przy okazji grochówką z kuchni wojskowej. Na zakończenie wizyty wojskowe stanowiska promocyjne odwiedził także
sam Minister Obrony Narodowej.
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Kompleks Parkowo-Rekreacyjny – odbiór inwestycji
Z początkiem lipca br. w Parku Miejskim dokonano odbioru drugiej części inwestycji związanej
z powstaniem Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego w rejonie Parku Miejskiego i Potoku
Jabłonieckiego. W odbiorze zadań wzięli udział: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda,
Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Dyrektor CUMO Janusz Szewczyk, inspektor
nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy zadania.

Część druga robót w Parku Miejskim i w rejonie Potoku Jabłonieckiego zrealizowana została w ramach Programu Rewitalizacji Miasta. Wykonane inwestycje dotyczyły powstania trzech stref:
strefy rekreacji wodnej – dostosowanej do wszystkich grup wiekowych, gdzie powstały: wodny plac
zabaw, brodzik dla dzieci, boisko
do siatkówki plażowej z trybunami oraz suchej – obejmującej plac
zabaw wyposażony w 14 elementów sportowo-zabawowych m.in.
huśtawkę sprężynową, trampolinę,
karuzele, bloki wspinaczkowe, hamak, zjazd linowy, urządzenia treningowe, mini golf
strefy rekreacji czynnej – miejsce
dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu, gdzie mieści się m.in.
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pumptrack, dwie siłownie zewnętrzne, plac zabaw, stoły do gry w tenisa
i do gier planszowych, zespół trampolin, ścieżka zdrowia, ścieżka z tarasami widokowymi, psi park
strefy rekreacji biernej – umożliwiającej wypoczynek na świeżym
powietrzu, wyposażonej w drewniany taras z hamakami, metalową
konstrukcję do leżenia, pole namiotowe, polanę piknikową, mini amﬁteatr nad rozlewiskiem.
Teren inwestycji wyposażono także
w elementy małej architektury – altany sensoryczne, kręgi ogniskowe,
kładki nad potokiem Jabłonieckim,
ogród romantyczny oraz ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na
rowery, leżaki, parasole ogrodowe
w streﬁe rekreacji wodnej. W centralnej części parku wykonana została nowa posadzkowa fontanna,
na terenie całego Kompleksu –
oświetlenie, a do lamp parkowych
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zamontowany został monitoring
i nagłośnienie.
Wartość doﬁnansowania z EFRR
na realizację drugiej części zadania związanego z utworzeniem
Kompleksu
Parkowo-Rekreacyj-
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nego to 5 mln 610 324,00 zł, przy
łącznej kwocie zadania wynoszącej
8 mln 823 948,54 zł.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Postępują prace przy budowie nowego ronda
w ciągu DK 28
Od kwietnia br. trwają prace związane z przebudową skrzyżowania u zbiegu ulic Jana Pawła II,
Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej. W miejscu
skrzyżowania powstaje owalne rondo.

Prace budowlane od strony ul. Kopernika i ul. Kolejowej dobiegły już
końca. Wykonano także krawężniki,
podbudowę i warstwę wiążącą na
jezdni wokół ronda i na drugim pasie
ul. Piłsudskiego i ul. Jana Pawła II .
Umożliwiło to wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego poza godzinami,
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w których prowadzone są roboty
przy wykonywaniu chodnika.
Miasto Limanowa dla realizowanej
inwestycji jest dla tzw. inwestorem
zastępczym – samorząd przygotował
dokumentację projektową zadania,
projekt budowlany i wykonawczy,
nabył nieruchomość oraz przeprowa-
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dził postępowanie przetargowe, które
wyłoniło wykonawcę robót – Spółkę
„ZIBUD” z Kamienicy. Wykonanie
prac wraz z nadzorem inwestorskim
ﬁnansuje natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Zakończenie robót planowane jest
na połowę listopada br.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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„Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”
- na terenie miasta powstają nowoczesne
wiaty przystankowe
Na terenie miasta rozpoczął się kolejny etap prac w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport
miejski w Limanowej”, którego celem jest usprawnienie miejskiej komunikacji. Zadanie obejmuje
montaż nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych m.in. w fotowoltaikę wraz z systemem
informacji pasażerskiej i systemem poboru opłat.
Na terenie miasta zamontowanych
zostanie 29 fotowoltaicznych wiat
przystankowych. Jest to część zadania związanego z wdrożeniem
całego Systemu Informacji Pasażerskiej, obejmującego szereg zadań
związanych m.in. z wyposażeniem
stanowisk operatorów, dostawą
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i montażem monitoringu wizyjnego
oraz wyposażeniem parkingu. Pozyskane środki na wykonanie zadań
wynoszą 4 772 254,96 zł, przy łącznej kwocie 7 965 751,92 zł.
Kolejnym etapem przedsięwzięcia
pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” będzie budowa
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dworca u zbiegu ulic Kopernika
i Targowej. Cały projekt pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” wyniesie 14 416 894,99 zł,
przy pozyskanym przez miasto doﬁnansowaniu w łącznej kwocie
11 351 609,72 zł.

www.facebook.com/MiastoLimanowa

9

I N FORMATOR MI E J SKI

Trwa budowa łącznika ul. Witosa i Fabrycznej
oraz przebudowa ul. Fabrycznej
Trwają prace drogowe związane z budową drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Witosa,
a ul. Fabryczną. Zadanie realizuje ﬁrma ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Kamienicy.
W ramach zadania przebudowane
zostały już sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a obecnie
kończone są roboty budowy nowej
kanalizacji deszczowej odprowadzającej kompleksowo całość odwodnienia pasa drogowego. Dalsze
prace drogowe polegać będą na wykonaniu nowej podbudowy krawężników i obrzeży, nowej nawierzchni
asfaltowej ulicy i nowej nawierzchni z kostki na poboczu i chodniku.

Wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną trwa również przebudowa
ul. Fabrycznej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG
sp. z o.o.
Na miejscu wykonano już prace
związane z przebudową kolidujących sieci: energetycznej, gazowej, sanitarnej oraz deszczowej,
wymianą oświetlenia ulicznego.
Zakończono też roboty przy budowie chodników oraz wykonano
warstwę wiążącą jezdni. Kolej-
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nym etapem prac będzie wykonanie warstwy ścieralnej, co nastąpi
po zakończeniu budowy łącznika
ul. Witosa i Fabrycznej.
Inwestycje drogowe wykonywane są przy udziale środków pozyskanych przez Miasto Limanowa

www.miastolimanowa.pl

z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie 2 mln 193 078, 00 zł,
w wysokości 50% wydatków kwaliﬁkowanych. Budowę łącznika
pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną na podstawie porozumienia doﬁnansowuje także Powiat
Limanowski.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Doświetlenie przejść dla pieszych
na terenie miasta Limanowa
We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Miasto Limanowa przystąpiło
do Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej pn. „Doświetlenie istniejących przejść dla
pieszych w ciągach dróg krajowych województwa małopolskiego”. W myśl zawartego z GDDKiA
porozumienia na terenie miasta wykonane zostanie doświetlenie 14 przejść dla pieszych w ciągu
DK28 oraz 2 przejść na drogach podporządkowanych.
W ramach zadania na terenie miasta
doświetlone zostaną przejścia dla
pieszych – od przejścia przy kościele w Sowlinach na ul. Krakowskiej,
do przejścia na ul. Kościuszki. Miasto Limanowa będzie inwestorem
zastępczym zadania – samorząd
opracuje dokumentację, dokona wyboru wykonawcy zadania, odbioru
wykonanych oświetleń oraz zajmie się ich utrzymaniem, natomiast
GDDKiA sﬁnansuje koszty inwestycji do kwoty 800 000,00 zł. Termin
zakończenia zadania przewidziano
na 30 listopada br.
Wspólnie z samorządem Województwa Małopolskiego i Zarządem Dróg
Wojewódzkich Miasto Limanowa
realizuje także zadanie pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych w ciągu dróg wojewódz-

kich Województwa Małopolskiego”.
W ramach tego zadania do końca
br. wykonane zostanie doświetlenie
przejść dla pieszych przy ul. Witosa
i ul. Tarnowskiej. Wartość inwesty-

cji wyniesie 22 152,45 zł, z czego
kwotę 9 493,91 zł zabezpieczy miasto, a resztę pokryje Województwo
Małopolskie.
W najbliższych miesiącach zrealizowane zostaną także dwa zadania
związane z doświetleniem i „wyniesieniem” dwóch przejść dla pieszych
przy Szkole Podstawowej nr 3 przy
ul. Jordana i przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym nr 4 przy ul. Reymonta. Na wykonanie zadań miasto
pozyskało doﬁnansowanie w kwocie 64 760, 00 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 16 191,03 zł. Zadania te realizowane będą w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg – „Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych”.

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki
i Wigury w ramach dotacji pozyskanej z MSWiA

Dobiegły końca prace nad budową dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul.
Żwirki i Wigury dla rodzin romskich zamieszkujących przeznaczony do rozbiórki budynek
komunalny przy ul. Wąskiej 8. Większość środków na wykonanie inwestycji stanowiła dotacja
pozyskana z MSWiA w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej.

Zadanie związane z budową rozpoczęło się w listopadzie 2020 roku.
Wówczas zaraz po podpisaniu umowy przekazany został plac budowy
wykonawcy robót - ﬁrmie „Stam
Bud” Mariana Sułkowskiego z LiNr 37/2021

manowej. Na początku realizowane
były prace związane z przebudową
sieci gazowej, przebudową słupa
napowietrznej sieci energetycznej,
wykonano roboty ziemne, betonowe ławice obu budynków oraz zjazd
na działkę z drogi powiatowej. Następnie realizowano prace związane
z montażem stolarki i wykonaniem
instalacji wewnętrznej. W ostatnich
tygodniach zakończono roboty wykończeniowe i prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz dokonano odbioru robót.
Wykonanie inwestycji możliwe
było dzięki dotacji w wysokości
755 190,00 zł przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

www.miastolimanowa.pl

nistracji w ramach realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.
Tak wysoka dotacja pozyskana
przez Miasto Limanowa pozwoliła
niemalże w całości sﬁnansować zadanie z funduszy zewnętrznych.
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Wyłoniony wykonawca na opracowanie
projektu geologicznego stabilizacji osuwiska
przy ul. Paderewskiego
W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ”Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
dla zadania „Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego
w km 0+750-0+800 w m. Limanowa” spośród dwóch oferentów z ofertą najkorzystniejszą wybrany
został Wykonawca - IZGEO GEOLOGIA Izabela Bodziony z Podegrodzia.
Umowa na opracowanie projektu geologicznego z wybranym Wykonawcą podpisana
zostanie po przyznaniu na ten
cel środków od Wojewody Małopolskiego, o które wystąpił
samorząd miasta Limanowa.
Przypomnijmy – po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce
w połowie maja br. zamknięty
został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na
miejscu wykonywane były prace
doraźne, które nie przyniosły jednak
oczekiwanych efektów, a zamakanie
korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało
dalsze osuwanie się skarpy drogi
i powiększenie zapadliska.
Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego
geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie

o aktualizację Karty Osuwiskowej
uaktywnionego osuwiska. Karta
osuwiskowa została uaktualniona,
a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi
gminnej ul. Paderewskiego opinią
Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków

ruchów osuwiskowych ziemi
lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.
Pozwoliło to miastu wystąpić
do Wojewody Małopolskiego
o wsparcie ﬁnansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno - inżynieryjnej i wykonania właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.
W dniu 10 września br. Miasto
Limanowa wyłoniło wykonawcę pierwszego etapu realizacji prac
tj. opracowania projektu geologicznego stabilizacji osuwiska. Opracowaniem projektu zajmie się IZGEO
GEOLOGIA Izabela Bodziony z Podegrodzia, 33-386 Podegrodzie 563,
a prace dokumentacyjne ruszą po
podpisaniu umowy z Wykonawcą,
co z kolei nastąpi zaraz po przekazaniu samorządowi miasta środków
na ten cel od Wojewody Małopolskiego.

Ponad 124 tys. zł doﬁnansowania
na przebudowę boiska przy ZSP nr 1
Miasto Limanowa pozyskało środki na inwestycję związaną z przebudową boiska wielofunkcyjnego
przez Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Limanowej. Otrzymana z budżetu Województwa
Małopolskiego w ramach projektu „MIRS – Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”
dotacja wynosi 124 660,00 złotych.
W ramach inwestycji przebudowane zostanie istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30×16 m
oraz wykonane zostaną: skocznia do
skoków w dal, rzutnia do pchnięcia
kulą, 3-torowa bieżnia o dł. 30 mb,
a także ogrodzenie z dwóch stron
boiska i montaż piłkochwytów. Wykonawcą robót będzie ﬁrma Usługi
Ogólnobudowlane Jan Wojtas z Siekierczyny, która wykona prace za
kwotę 402 349,43 zł.
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Wydłużony termin realizacji „Programu usuwania
azbestu na terenie Miasta Limanowa”
Do 10 listopada br. mieszkańcy miasta Limanowa mogą składać do Urzędu Miasta Limanowa
wnioski na bezkosztowy odbiór azbestu ze swojej nieruchomości, jego transport oraz składowanie
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Miasto Limanowa podpisało aneks do umowy
o doﬁnansowanie projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta
Limanowa”, dzięki czemu realizacja zdania w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata
2017-2020 została wydłużona do końca bieżącego roku.
Wnioski na bezkosztowy odbiór azbestu wraz z załącznikami odebrać można
na Dzienniku Podawczym w Urzędzie
Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.
Celem uzyskania szczegółowej informacji w sprawie zainteresowane osoby
proszone są o kontakt z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Limanowa – nr tel. 18/337 20 54
wew. 172.
Bezkosztowy wywóz azbestu w ramach
realizowanego przez miasto Limanowa
projektu potrwa do wyczerpania środków przewidzianych na zadanie.Nadmienić należy, że w 2020 roku z terenu
miasta Limanowa usuniętych zostało 86
ton odpadu zawierającego azbest.

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach
Od 1 lipca br. został wprowadzony ustawowy obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji, a obowiązek ten nakłada Ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
Dokumenty można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu CEEB lub
w formie papierowej - listem lub osobiście
w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła
II 9.
Deklarację złożyć należy w terminie :
• 12 miesięcy – w przypadku budynków
już istniejących,
• w przypadku nowo powstałych obiektów – w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania
paliw.
Nie złożenie w terminie deklaracji podlegać
będzie karze grzywny. Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Miasta Limanowa w ramach programu LIFE MAŁOPOLSKA nr tel.: 18 337 20 54 wew. 164.
Nr 37/2021
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W ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy – niezapomniane uroki Beskidzkich Wysp” 5 września
na palcu przed Limanowskim Domem Kultury miał miejsce „Festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki”.
Wydarzenie miało na celu popularyzację i ukazanie lokalnego dorobku kulturowego. Na scenie
prezentowały się zespoły regionalne, tradycyjne potrawy serwowały członkinie KGW, a swą
twórczość ukazali też lokalni artyści ludowi.
W słoneczne niedzielne popołudnie przed Limanowskim Domem Kultury rozbrzmiewała regionalna muzyka –
beskidzkie rytmy na scenie prezentowały zespoły ludowe – dziecięca i dorosła grupa zespołu „Limanowianie”,
„Starowiejski Hyr”, „Kijom Worci”, kapela „Górne Łososinioki”, muzycznie zaprezentowała się także orkiestra
dęta OSP Męcina.
W trakcie trwania występów do degustacji potraw regionalnych zachęcały zebranych uczestników wydarzenia
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Sowlin, Lipowego, Męciny i Łososiny Górnej. Oprócz przygotowanych dań
były też regionalne słodkości czy wiejski chleb ze smalcem.
Na placu przed Limanowskim Domem Kultury podziwiać można było również prace lokalnych artystów,
a za sceną czekały atrakcje dla najmłodszych – „dmuchańce”, malowanie twarzy, zabawa z wielkimi mydlanymi bańkami czy też skręcanie baloników. Również tam swój sprzęt bojowy prezentowali najmłodszym strażacy z OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mieli też okazję wziąć udział
w konkursie plastycznym, a tematem prac w nawiązaniu do regionalnego charakteru wydarzenia było narysowanie Lacha oraz Lachowianki. Chętnych do udziału nie brakowało, a do uczestników powędrowały nagrody.
Na zakończenie uroczystości zgromadzoną publiczność zachęcił do tańca zespół „Alvaro”, a wspólna zabawa
trwała do wieczora.
Zadanie Odkryj Beskid Wyspowy 2021 – niezapomniane uroki „Beskidzkich Wysp” jest współﬁnansowane
ze środków Województwa Małopolskiego.
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Absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa
W dniu 29 czerwca br. w Urzędzie Miasta Limanowa odbyła się jedna z najważniejszych sesji
w roku, z uwagi na podjęcie uchwały udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Limanowa
oraz uchwały absolutoryjnej z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2020 r.

Podczas debaty nad Raportem
o stanie Miasta Limanowa Burmistrz Władysław Bieda szeroko
omówił realizację zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych działań w 2020 r., odniósł się do zapytań
radnych dotyczących stanu budżetu
i wysokości zadłużenia samorządu,

spraw związanych z oświatą, gospodarką komunalną, wodociągową
i kanalizacyjną miasta. W dyskusji
nad raportem wzięli także udział
radni odnosząc się głównie do tematu miejskich inwestycji. Po zakończonej debacie Rada Miasta Limanowa udzieliła Burmistrzowi Miasta

wotum zaufania przy 11 głosach za,
1 przeciw, i 3 wstrzymujących się.
Po zapoznaniu się z: informacją na
temat realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2020 r. wraz z opinią
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, informacją
o działalności Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej,
informacją Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Limanowa o badaniu
realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2020 rok, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie
oraz po dyskusji w spawie realizacji
budżetu Miasta Limanowa za 2020
rok, Radni Miasta podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2020 oraz udzielili
absolutorium Burmistrzowi Miasta
Limanowa za 2020 r. przy 11 głosach za, 4 wstrzymujących się.

Medale Za Zasługi dla Miasta Limanowa
dla Kazimierza Wojtasa i Marka Wojtasa
Sesja Rady Miasta Limanowa,
która odbyła się 29 czerwca
br. była okazją do wręczenia
Medali Za Zasługi dla Miasta
Limanowa. Medale otrzymali Kazimierz Wojtas i Marek
Wojtas, a z wnioskiem o przyznanie odznaczeń wystąpili
Radni Miasta Limanowa.
Uroczystego wręczenia medali dokonał Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa
Jolantą Juszkiewicz. Do odznaczonych skierowano słowa podziękowania za działalność edukacyjną
oraz wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi miasta.
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Leszek Mordarski odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie dnia 28 lipca br. odbyła się uroczystość wręczenia
wysokich odznaczeń państwowych dla ludzi Kultury, Nauki i Sztuki z terenu całej Polski. Wśród
zacnego grona odznaczonych osób znalazł się muzyk, pedagog i nauczyciel dyplomowany muzyki
i wiedzy o kulturze, profesor oświaty, radny Rady Miasta Limanowa – Leszek Mordarski.
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy odznaczenia państwowe wręczał Minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP. Leszek Mordarski z rąk Ministra
odebrał Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji artystycznej,
za upowszechnianie i kultywowanie
tradycji ludowych oraz kultury regionalnej. Odznaczenie przyznane
mu zostało na okoliczność obchodów 50-lecia Zespołu Instrumentalno-Wokalnego „Consonans”, który
to Zespół prowadził przez 31 lat.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest kolejnym odznaczeniem jakie posiada limanowski
nauczyciel i działacz kultury – Pan
Leszek nagrodzony już został m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi
w upowszechnianiu i kultywowaniu
tradycji ludowych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Od-

zyskanej Niepodległości, Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Za Zasługi dla
Sportu. Za aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym swego środowiska otrzymał on również tytuły i medale: Za zasługi dla Miasta
Limanowa oraz Przyjaciel Miasta
Limanowa, przyznane przez Radę
Miasta Limanowa.

Gratulacje dla Leszka Mordarskiego
od władz miasta Limanowa

Podczas obrad sesji Rady Miasta Limanowa w dniu 27 sierpnia br. Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz złożyli
gratulacje Leszkowi Mordarskiemu w związku z przyznaniem mu przez Prezydenta RP
odznaczenia państwowego – Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
dla rozwoju edukacji artystycznej,
za upowszechnianie i kultywowanie
tradycji ludowych oraz kultury
regionalnej.
Wraz z gratulacjami Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miasta wyrazili słowa uznania
i podziękowania za wielkie zaangażowanie
limanowskiego muzyka, pedagoga, dyplomowanego nauczyciela muzyki i wiedzy
o kulturze, profesora oświaty oraz radnego
Rady Miasta Limanowa, w pielęgnowanie
lokalnej kultury i tradycji. Gratulacje połączone były także z życzeniami dalszego zapału do pracy, satysfakcji z podejmowanych
działań oraz wielu kolejnych sukcesów.
Nr 37/2021
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Czesław Pawelski odebrał medal
„Przyjaciela Miasta Limanowa”

29 czerwca br. Rada Miasta Limanowa nadała Czesławowi Pawelskiemu z Poznania tytuł
i medal „Przyjaciel Miasta Limanowa”, jako wyraz uznania i podziękowania za jego wsparcie
dla organizowanych przez miasto przedsięwzięć historycznych oraz udzielenie mecenatu poprzez
przekazanie cennych darowizn na rzecz Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
Choroba i operacja którą w lipcu br.
przeszedł Pan Czesław uniemożliwiła mu przyjazd do Limanowej i odbiór na miejscu przyznanego odznaczenia. Medal „Przyjaciela Miasta
Limanowa” w imieniu Burmistrza
Miasta oraz Przewodniczącej Rady
Miasta przekazał odznaczonemu
Radny Miasta Limanowa Jan Winiewski, który z końcem lipca spędzał urlop w Poznaniu. Wręczając
medal Radny wspomniał raz jeszcze
wielkie zasługi odznaczonego dla
miasta Limanowa, w szczególności
za wsparcie przedsięwzięcia historycznego – rekonstrukcji 100-lecia
Bitwy Limanowskiej oraz przeka-

zanie dla Muzeum Regionalnego historycznych bogactw kultury materialnej oraz rzemiosła artystycznego.
Wraz z medalem w podziękowaniu
za zasługi na rzecz miasta Pan Czesław otrzymał także list gratulacyjny
oraz przekazane przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej publikacje o Limanowej. Pan Czesław
był ogromnie zaskoczony przyznanym przez Radę Miasta Limanowa
odznaczeniem, z wielkim wzruszeniem podziękował za przyznanie
medalu i tytułu zapewniając, że to
nie koniec jego mecenatu nad miastem Limanowa.

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej ma już 5 lat
Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej obchodził swoje 5 urodziny. Z tej okazji dnia 10 sierpnia
placówkę oraz odwiedziły władze miasta Limanowa. Był tort, kwiaty, gratulacje oraz życzenia,
które w obecności podopiecznych odebrała Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Wiktoria Zelek.
Z okazji obchodzonego jubileuszu
Dzienny Dom „Senior +”odwiedził
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza
– Wacław Zoń, Skarbnik Miasta Limanowa Irena Gawlik, Kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Halina Waktor,
a także Przewodnicząca Rady Mia-
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sta Limanowa Jolanta Juszkiewicz
wraz z radnymi Rady Miasta Limanowa: Leszkiem Mordarskim, Stanisławem Orzechowskim, Wiesławem
Sędzikiem i Januszem Kądziołką.
Na początku Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Wiktoria Zelek podziękowała zaproszonym gościom za przybycie, wspominając
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w skrócie minione lata działalności
placówki co było okazją do złożenia
podziękowań za wzajemną owocną
współpracę. Ze strony władz miasta również popłynęły podziękowania oraz gratulacje, które złożył
Burmistrz Miasta Władysław Bieda, a także w imieniu Rady Miasta
Limanowa – Przewodnicząca Rady
Jolanta Juszkiewicz.
Jubileusz działalności placówki był
okazją do złożenia życzeń pracownikom Dziennego Domu ‘Senior+”,
dzięki którym Seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz przyjemnie spędzać wolny czas, a także samym Seniorom
którym życzono dobrego zdrowia,
realizacji planów oraz nieustającej
energii i pogody ducha.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku,
gromkiego „Sto Lat!” oraz rozmów
o przyszłych planach i pomysłach
dotyczących działalności placówki,
które przybliżyła zebranym Kierownik Dziennego Domu „Senior+”.
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10-lecie MZGKiM
Jubileusz 10-lecia działalności w dniu 6 lipca br. uroczyście świętował Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. Jubileusz działalności Spółki był okazją do spotkania
z władzami miasta Limanowa i uroczystego podsumowania 10-letniej działalności Zakładu.
Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu
Spółki Henryk Kapera, który wspomniał pokrótce o historii jej powstania oraz podziękował wszystkim
pracownikom za sumienną pracę.
Z okazji 10-lecia Spółki Burmistrz
Miasta
Limanowa
Władysław

Bieda wraz z Przewodniczącą Rady
Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz skierowali do Prezesa Zarządu
Spółki gratulacje prężnego rozwoju
Zakładu oraz słowa podziękowania
za realizację zadań Miasta związanych z gospodarką wodno-ściekową, co wpływa na poprawę jakości

życia mieszkańców Limanowej.
Wyrażając swą wdzięczność wszystkim uczestniczącym w spotkaniu
pracownikom MZGKiM, na czele
z Zarządem Spółki, złożyli oni także życzenia ciągłego rozwoju oraz
wszelkiej pomyślności w realizacji
planów i zamierzeń.

Delegacja z Węgier odwiedziła cmentarz wojenny
na Jabłońcu

13 lipca br. cmentarz wojenny na wzgórzu Jabłoniec odwiedziła kilkuosobowa delegacja węgierska
z Instytutu i Muzeum Historii Wojen z Budapesztu. Węgierskiej delegacji przewodniczył Pułkownik
dr Vilmos Kovacs.
Przybyłych Węgrów przywitali:
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Zastępcą Burmistrza Wacławem Zoniem, a także
Marek Sukiennik – Prezes „Limanowskiego Stowarzyszenia Historii
Ożywionej Jabłoniec 1914”. Szczególnym akcentem wizyty było złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy
pomniku OthmaraMuhra, bohaterskiego dowódcy cesarsko-królewskich huzarów.
Przy okazji przyjazdu do Limanowej
goście z Węgier podziękowali władzom miasta, a także za pośrednictwem Marka Sukiennika wszystkim
członkom Limanowskiego „Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914”, za opiekę nad cmentarzem na Jabłońcu.
Nr 37/2021
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OSP Łososina Górna ma nowy Zarząd
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OSP Łososina Górna, które odbyło
się dnia 26 czerwca br. podsumowano działalność jednostki za 2020 rok oraz mijającą 5-letnią
kadencję Zarządu.
Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres
sprawozdawczy, a na kolejną 5-letnią kadencję wybrany został nowy
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna:
Zarząd OSP w Łososinie Górnej:
dh Paweł Michura – Prezes,
dh Piotr Kęska – Wiceprezes,
dh Grzegorz Jonik – Wiceprezes,
dh Mateusz Musiał – Naczelnik,
dh Mirosław Pławecki – Zastępca Naczelnika, dh Ignacy
Raczek – Sekretarz, dh Maciej
Dąbrowski – Skarbnik, dh Sławomir Wideł – Gospodarz, dh Dariusz Gołuszka – Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: dh Piotr
Dziedzic – Przewodniczący, dh
Antoni Golonka – Sekretarz oraz

dh Marek Mrozek – Członek.
W czasie uroczystości druh Adam
Matras odznaczony został „Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa”, a druh Władysław Michura otrzymał tytuł „Honorowego
Prezesa Seniora OSP w Łososinie
Górnej”.

Młodzież z limanowskiego „Strzelca”
pomaga w działalności Powszechnego Punktu
Szczepień przeciw Covid-19 w LDK
Od początku funkcjonowania Powszechnego Punktu Szczepień w Limanowskim Domu Kultury
tj. od 6 maja br. młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec”, pomaga na miejscu
w bieżącym funkcjonowaniu placówki.
Młodzi ludzie udzielają informacji osobom oczekującym na
szczepienie, dbają o dezynfekcję
pomieszczeń, wykonują pomiary
temperatury, kontrolują porządek
i właściwy sposób przemieszczania
się osób zaszczepionych. Nadzór
i pieczę nad młodzieżą sprawuje
Komendant Okręgu Południowego
Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
dowódca jednostki st. inspektor Stanisław Dębski.
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X edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”
w Limanowskim Domu Kultury
4 września w Sali Widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury miał miejsce spektakl
pt. „Moralność Pani Dulskiej” na podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Janusza
Michalika. Spektakl odbył się w ramach jubileuszowej, dziesiątej edycji akcji „Narodowego
Czytania”.
W niecodziennej interpretacji utworu Gabrieli Zapolskiej udział wzięli
parlamentarzyści, przedstawiciele
władz samorządowych, Wicewojewoda Małopolski, a także licznie
zgromadzeni przedstawiciele instytucji kultury i oświaty oraz aktorzy teatru „Co się stało ?” i Teatru
Robotniczego im. Bolesława Barbackiego z Nowego Sącza. Sala wi-

dowiskowa Limanowskiego Domu
Kultury przemieniła przybyłe osoby
w prawdziwych aktorów. Można
było posłuchać w ich wykonaniu
opowieści o życiu z uniwersalnym
przesłaniem moralnym. Występujący aktorzy wraz z reżyserem Januszem Michalikiem dołożyli
wszelkich starań, aby jak najlepiej
oddać komizm, bogactwo trafnych
obserwacji i silną wymowę spo-

łeczno – obyczajową utworu, czyniących z „Moralności Pani Dulskiej” arcydzieło polskiej literatury.
„Narodowe czytanie” to akcja zachęcająca do docenienia kanonu
polskiej literatury oraz promująca
czytanie. Tegoroczna edycja wydarzenia w Limanowej odbyła się pod
honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Limanowa oraz Starosty Limanowskiego.

Inauguracyjny koncert chóru „LimaNovum”
Inauguracyjnym koncertem, który odbył się dnia 27 czerwca br. w Limanowskim Domu Kultury
rozpoczął swą działalność nowy chór „LimaNovum”działający przy LDK.
Nowo powstały chór dyrygowany
przez Ivana Vrublevskyiego, zaprezentował utwory z repertuaru
muzyki świeckiej i sakralnej. Wraz
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z chórem gościnnie wystąpiła limanowianka Jadwiga Postrożna,
solistka Opery Wrocławskiej. Wydarzenie muzyczne oﬁcjalnie otwo-
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rzyło działalność młodego i ambitnego zespołu, a koncert spotkał się
z owacyjnym przyjęciem zgromadzonej publiczności.
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Dotacja na zakup instrumentów
dla Orkiestry „Echo Podhala”
Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił Stowarzyszeniu Przyjaciół Limanowian dotacji
w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”. Dzięki pozyskanym środkom Orkiestra
Dęta „Echo Podhala” wzbogaci się o nowe instrumenty.
W ramach realizacji zadania na
potrzeby Orkiestry Dętej „Echo
Podhala” zakupione zostaną instrumenty muzyczne, a na zakończenie realizacji projektu odbędzie się
uroczysty koncert podsumowujący, w trakcie którego członkowie
orkiestry zaprezentują repertuar
w nowym brzmieniu jaki nadadzą
mu zakupione na potrzeby realizacji
zadania instrumenty.
Koncert zaprezentowany zostanie
on-line na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.limanowianie.pl
oraz na stronach partnerów.
Konkurs „Małopolskie Orkiestry
Dęte” organizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2019

roku. Jego celem jest wsparcie orkiestr dętych z regionu, które pozwoli na tworzenie i poznawanie

kultury, rozwijanie pasji, talentów
i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych.

Podsumowanie działań realizowanych
w ramach Programu „Równać Szanse” w MBP
Miejska Biblioteka Publiczna podsumowała działania realizowane w ramach Programu „Równać
szanse”. W ramach Programu miało miejsce szereg inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży,
a różnorodność wydarzeń sprawiła, że w przedsięwzięciach uczestniczyło liczne grono młodych osób.
Osią całego projektu był ﬁlm motywacyjny, który młodzież tworzyła wspólnymi siłami przez okres
trzech miesięcy. Młodzi uczestnicy
projektu nauczyli się tworzyć ﬁlmy,
odwiedzili Radio RDN Nowy Sącz,

testowali jako pierwsi ,,Niepołomicką planszówkę’’, przeszli przez
kurs pierwszej pomocy dzięki Młodzieżowej Grupie Pożarniczej działającej przy OSP Tęgoborze, poznawali nowych ludzi, a także swoje

mocne i słabe strony. W trakcie
pracy nad projektem młodzież nauczyła się przede wszystkim współpracy w grupie, planowania działań,
podejmowania decyzji, tworzenia
ﬁlmów oraz prezentowania swoich
osiągnięć innym. Film miał premierę w Sali Kameralnej, co dla młodzieży było niezapomnianym przeżyciem.
Projekt sﬁnansowano ze środków
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w ramach Programu
„Równać Szanse”.
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23. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
„Memoriał Henryka Łasaka”
Kolarze z Europy i świata wzięli udział w 23. edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Memoriał Henryka Łasaka”, która miała miejsce w Limanowej 15 sierpnia br. Ekipy kolarskie –
łącznie blisko 80 zawodników – w godzinach przedpołudniowych prezentowały się na rynku miasta
Limanowa, następnie z ul. Konopnickiej zawodnicy wyruszyli na trasy Beskidu Wyspowego.

Kolarze wyruszyli z ul.Konopnickiej, a sygnał do STARTU dał zawodnikom przybyły na inaugurację
Wyścigu Marszałek Województwa
Małopolskiego Witold Kozłowski. Na linii startu zawodnikom
kibicowali m.in. Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda oraz
Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz. Kolarskie zmagania trwały do godzin
popołudniowych, a przed godz.
17.00 zawodnicy zaczęli pojawiać
się na linii mety, która usytuowana
była na placu przy Limanowskim
Domu Kultury. Tam też miała miejsce dekoracja i wręczenie nagród
zwycięzcom.
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Puchary laureatom za zdobycie I,
II i III miejsca w ogólnej klasyﬁ-
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kacji tegorocznej edycji „Memoriału Henryka Łasaka” wręczali
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta
Juszkiewicz.
„Memoriał Henryka Łasaka” to
sportowe przedsięwzięcie, które
ma na celu uczcić pamięć wybitnego polskiego trenera kolarskiego
Henryka Łasaka. Organizatorem
głównym sportowego wydarzenia
jest Towarzystwo Olimpijczyków
Polskich, a Miasto Limanowa po
raz drugi było jego współorganizatorem.
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Ponad 60 młodych kolarzy wystartowało
w Mini Wyścigu Kolarskim
W przeddzień 23. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriału Henryka Łasaka”
4 sierpnia na „ścieżce zdrowia” przy ul. Kusocińskiego w Limanowej odbył się Mini Wyścig
Kolarski dla Dzieci i Młodzieży - „Mini Memoriał Henryka Łasaka”. Liczne grono młodych kolarzy
rywalizowało o podium w sześciu kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczynki.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody oraz puchary.
Zmaganiom młodych kolarzy towarzyszyła wspaniała atmosfera, a na
zakończenie do zwycięzców, powędrowały puchary a do wszystkich

uczestników - upominki i medale. Do młodych kolarzy Burmistrz
Miasta Limanowa Władysław Bieda skierował wyrazy uznania za

liczny udział w sportowej rywalizacji, gratulując zwycięzcom miejsc
na podium.

„Pierwszy Krok do Mistrzostwa Klasyczny Turniej Szachowy” odbył się w LDK
24 sierpnia w Limanowskim Domu Kultury szesnaścioro młodych szachistów stanęło w szranki
i walczyło o laury w Turnieju Szachowym. Dla niektórych była to pierwsza okazja do sprawdzenia
swoich umiejętności w „królewskiej grze”.
Turniej szachowy zorganizowany
został we współpracy z Ryszardem
Ewertem – znakomitym szachistą
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i znawcą tej strategicznej gry, wieloletnim pedagogiem i popularyzatorem szachów wśród dzieci i mło-
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dzieży. Miejsca najlepszym szachistom zostały przyznane w dwóch
kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć dziecka.
Laureatami I miejsc w poszczególnych kat. zostali:
Kategoria wiekowa 5-9 lat:
dziewczyny - Natalia Zalewska
chłopcy - Tobiasz Ryś
Kategoria wiekowa 10-14 lat:
dziewczyny - Nikola Smorońska
chłopcy - Oliwier Sukiennik
Puchary, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe wręczył uczestnikom Ryszard Ewert razem z Radnym Miasta Limanowa Leszkiem Mordarskim. Turniej Szachowy odbył się
pod patronatem Burmistrza Miasta
Limanowa.
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„Nie Pompujesz – Nie Jedziesz” –
ogólnopolskie zawody na pamptracku w Limanowej
Aura nie odstraszyła uczestników zawodów na pumptracku w Parku Miejskim w Limanowej,
którzy rywalizowali 6 sierpnia w największym w Polsce cyklu zawodów na pumptrackach.
Było to prawdziwe święto dla
wszystkich rowerzystów i hulajnogowców, a w sportowej rywalizacji
wziąć mógł udział każdy, niezależnie od umiejętności. Przez całe
piątkowe popołudnie limanowski
pumptrack był najważniejszym torem w Polsce, a doping kibiców
sprawił że rywalizacja była wspaniałym sportowym spektaklem,
który przyniósł mnóstwo emocji.
Ostatecznie zawody pozwoliły wy-

łonić mistrzów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pięciu kategoriach.
Do wszystkich uczestników najmłodszej kategorii oraz laureatów
pierwszych trzech miejsc pozostałych czterech kategorii powędrowały medale, a do zdobywców pierwszych miejsc medale i puchary.
Nagrody wręczał Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda, gratulując zawodnikom uzyskania wysokich wyników.

Zakończyła się akcja „Lato z przewodnikiem”
Wraz z końcem wakacji zakończyła się akcja pn. „Lato z przewodnikiem”, której organizatorem
był Oddział PTTK Ziemi Limanowskiej, przy wsparciu ﬁnansowym Miasta Limanowa.
Po ubiegłorocznej przerwie związanej z pandemią, w bieżącym roku
chętnych do udziału w pieszych wyprawach nie brakowało.
Uczestnicy akcji odwiedzili Gorce,
Beskid Sądecki oraz Pogórze Wiśnickie. Wędrowali też po Beskidzie
Małym, gdzie przeszli z przełęczy
Przebieg szlakiem niebieskim w kierunku najwyższego szczytu tego pasma Czupel oraz po Beskidzie Wyspowym pokonując trasę z Sarczyna
przez Sałasz i Jaworz do Męciny.
Tam na zakończenie całej akcji miało miejsce ognisko i przyszedł czas
na wspomnienia wszystkich letnich
wypraw.
Tegoroczna akcja „Lato z przewodnikiem” to kontynuacja przedsięwzięcia, które od kilku już lat organizuje limanowski Oddział PTTK przy
współudziale Miasta Limanowa.
Nr 37/2021
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Aktorzy krakowskiego Teatru „KTO”
ze spektaklem „Ślepcy” na limanowskim rynku
Niezwykłe widowisko miało miejsce na rynku miasta Limanowa w sobotni wieczór 28 sierpnia br.
Aktorzy z krakowskiego Teatru „KTO” wystąpili z plenerowym przedstawieniem pt. „Ślepcy”,
którego reżyserem jest rodzinnie związany z Limanowszczyzną Jerzy Zoń – wieloletni dyrektor
Teatru „KTO”.
Widowisko w reżyserii Jerzego
Zonia, na podstawie powieści José
Saramago, to dotkliwa diagnoza
współczesnych mechanizmów, nieracjonalnych wyborów, strachu,
nieuczciwości i dezinformacji.
Spektakl prezentowany był na ponad 60 festiwalach w 15 krajach
i nominowany do nagrody Total
Theatre Award 2012 w Edynburgu
w kategoriiPhysical/VisualTheatre.
„Ślepcy” to wstrząsające studium
kondycji ludzkiej. W niewyjaśnionych okolicznościach ludzie tracą
wzrok. Epidemia rozpowszechnia
się tak szybko, że wszyscy stają się
wobec niej bezradni, a wybuchająca
panika wprowadza chaos w pozornie ułożonym świecie. Nie sposób
przejść obojętnie obok przekazu
spektaklu, który jakże mocno wpi-
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suje się w aktualną sytuację pandemiczną. W 10 lat po premierze
– w roku, w którym pandemia koronowirusa zatrzymała świat widowisko jest jeszcze bardziej dotkliwą
diagnozą współczesnych mechanizmów, nieracjonalnych wyborów,
strachu, nieuczciwości i dezinformacji.
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Teatr KTO powstał w 1977 roku,
Pierwszych dziesięć zamkniętych
pokazów obejrzało kilkuset widzów, ponad rok później – niemal
3 tysiące w Krakowie i różnych
miastach Polski. Teatr gościł w ponad 250 miastach w ponad 40 krajach na 5 kontynentach. W trakcie
blisko 300 zagranicznych podróży
Teatr KTO prezentował swoje spektakle m.in. w Brazylii, Chinach,
Iranie, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei Południowej, Kostaryce,
Meksyku, Tunezji, USA i niemal
wszystkich krajach Europy. Renoma Teatru to także liczne międzynarodowe projekty, które reżyserował
Jerzy Zoń, a współtworzył i współprodukował Teatr KTO oraz projekty artystyczne - Międzynarodowy
Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie, Noc Teatrów i Noc Poezji.
Przez 44 lata niezmiennie dyrektorem Teatru KTO jest Jerzy Zoń
- autor prekursorskich spektakli
i monumentalnych widowisk plenerowych, które obejrzało ponad
3 000 000 widzów, w ponad 40 krajach, na 5 kontynentach.
Nadmienić należy, że krakowski
Teatr „KTO” przed kilkunastu laty
również gościł w Limanowej. Wówczas aktorzy wystąpili przed limanowską publicznością prezentując
widowisko pt. „Zapach czasu”.
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FOTOGALERIA WYDARZEŃ MIEJSKICH

czerwiec
Recital fortepianowy
Joannny Sochackiej

lipiec

lipiec
Piknik Wojskowy MON

lipiec
Spotkania z cyklu
„W Ogrodach Klio”

sierpień
Akcja performance s.z.t.u.k.a.
w Parku Miejskim

wrzesień
Festiwal „Beskidzkie Rytmy i Smaki”

„Czas na folklor” w LDK

sierpień
Warsztaty artystyczne w MBP

wrzesień
Spotkanie z youtuberem Marcinem Okoniewskim

lipiec
Letni Taras Kultury w LDK

lipiec
Warsztaty plenerowe
„Wyobraźnia przeszłości”

sierpień
Wernisaż wystawy Michała Żądło

wrzesień
Podsumowanie projektu
„Literacka podróż za jedną książkę"

