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Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykł�, czas pełen uroku. 
To chwila wy�chnienia, którą spędzamy z najbliższy�i. 

Niech ten szczególny dla nas wszystkich czas będzie okresem pojednania, spokoju, 
wy�oczy�ku i prawdziwej miłości. 

Życzy�y, by wyjątkowe świąteczne dni przy�iosł� wiele głębokich i radosnych przeżyć, 
by przy wigilijny� stole nie zabrakło ciepłej, rodzinnej at�osfer�, 

a nadchodzący Nowy Rok upł��ął w zdrowiu i pomyślności.

Jolanta Juszkiewicz
Przewodnicząca Rady Miasta

Boże Narodzenie 2021

Władysław Bieda
Bur�ist�z Miasta Limanowa
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W połowie listopada dokonaliśmy 
wspólnie z GDDKiA odbioru tech-
nicznego jakże ważnej dla miasta 
inwestycji – budowy ronda w cią-
gu DK 28. Zadanie to rozpoczęło 
się z początkiem kwietnia i trwać 
miało do końca roku, jednak dzięki 
sprawnej realizacji robót nowe ron-
do udało się udostępnić kierowcom 
już w drugiej połowie października. 
Jestem przekonany że inwestycja ta, 
zważając na kolizyjność istniejące-
go tam do tej pory skrzyżowania, 
wpłynie znacząco na bezpieczeń-
stwo kierujących oraz upłynnienie 
ruchu pojazdów w centrum miasta. 
Istotnym jest też fakt, że zakoń-
czenie prac nad powstaniem ronda 
pozwoli nam rozpocząć niebawem 
koleje niezwykle ważne dla miasta 
zadanie związane z budową nowego 
mostu przy ul. Lipowej.

Ostatni okres to także dalsze działa-
nia, które przybliżają nas do powsta-
nia bazy WOT w naszym mieście. 
Kolejnym bardzo ważnym krokiem 
ku temu  było podpisanie trójstron-
nego porozumienia dotyczącego 
budowy bazy Batalionu Piechoty 
Lekkiej WOT, które to porozu-
mienie podpisało Miasto Limano-

wa, Spółka „LimWot” i Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury MON.  

Nie zaprzestajemy działań, któ-
re służyć mają ochronie powietrza 
w naszym mieście. Jako samorząd 
w ramach Programu „Stop Smog” 
podpisaliśmy  umowę z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  na realizację 
100 przedsięwzięć niskoemisyjnych 
za kwotę ponad 5 mln zł.  Jest to 
kolejna szansa dla mieszkańców 
na pozyskanie dotacji do zadań ter-
momodernizacyjnych, a szczegóło-
we informacje na jakich zasadach 
można ubiegać się o środki i komu 
przysługuje dofi nansowanie znajdą 
Państwo w niniejszym numerze In-
formatora.

W minionym czasie dokonaliśmy 
ofi cjalnego otwarcia Limanowskie-
go Domu Kultury po przebudowie, 
co było okazją do ukazania olbrzy-
mu zrealizowanych prac, pokazania 
nowego oblicza budynku, w którym 
na co dzień tętni życie kulturalne 
naszego miasta. Również o tym 
przeczytać możecie Państwo na 
kolejnych stronach niniejszego wy-
dawnictwa.

Jako samorząd pochwalić się mo-
żemy wysokimi lokatami w ran-
kingach samorządów w skali kraju 
i regionu. Świadczą o tym ostatnie 
sukcesy miasta, gdzie główną rolę 
odegrały zrealizowane przez nasz 
samorząd inwestycje. Przyznane 
miastu Limanowa wyróżnienia są 
dla nas dowodem dobrze obranej 
drogi działania i rozwoju, którą 
wciąż kontynuujemy na rzecz dobra 
mieszkańców.

Drodzy Państwo, kolejne strony 
Informatora rozwijają szerzej tema-
ty, o których pokrótce wspomnia-
łem powyżej, a także pozostałe 
informacje dotyczące  zrealizowa-
nych przedsięwzięć, inicjatyw oraz 
wydarzeń,  które miały miejsce 
w ciągu ostatnich tygodni. 

Serdecznie zapraszam do lektury 
życząc Państwu zdrowych,  pełnych 
ciepła i miłości Świąt Bożego Na-
rodzenia.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda

Szanowni Państwo! 

Zapraszam do lektury ostatniego w tym roku numeru Informatora Miejskiego. Kolejne stro-
ny niniejszego wydania przybliżą Państwu najważniejsze informacje dotyczące miasta, tego 
co ważne działo się w okresie ostatnich kilku tygodni. A to z czego jesteśmy bardzo zadowo-
leni, co pozwoli nam nadal realizować politykę proinwestycyjną w naszym mieście jest po-
zyskanie dla naszego samorządu środków fi nansowych z Programu „Polski Ład” w kwocie 
30 mln złotych. To ogromny zastrzyk fi nansowy i kwota największa spośród pozyskanych 
przez pozostałe samorządy powiatu limanowskiego, która pozwoli nam realizować zadania 
związane z remontem 20 km dróg miejskich oraz budową mostu na potoku starowiejskim.
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Samorządowe Forum Kapitału 
i Finansów jest największą profe-
sjonalną konferencją dla władz sa-
morządowych w Polsce, podczas 
której dyskutuje się o problemach 
wykorzystania zasobów i aktywów 
którymi samorząd dysponuje, do jak 
najskuteczniejszego realizowania 
polityk, strategii i zadań o charak-
terze lokalnym. Spotkanie liderów 
samorządu, fi nansów i biznesu jest 
także okazją do wręczenia wyróż-
nień w Rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”.
W tegorocznej XIX edycji Samorzą-
dowego Forum Kapitału i Finansów 
wręczenie wyróżnień miało miejsce 

podczas Gali Inwestorów Samorzą-
dowych, która odbyła się w ramach 
wydarzenia. Wyróżnienie podczas 

Gali odebrał Burmistrz Miasta Li-
manowa Władysław Bieda.

/fot.samorzadoweforum.pl/

Ranking Oceny Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego co roku 
wskazuje liderów wśród 39 samo-
rządów z regionu (Nowy Sącz, po-
wiat nowosądecki, limanowski oraz 
gorlicki).
Wyniki gmin Subregionu Sądec-
kiego za rok 2020 przeanalizował 

zespół badaczy z Instytutu Eko-
nomicznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 
pod kątem pięciu modułów: genero-
wanie dochodów, pozainwestycyjna 
działalność gospodarcza, aktywność 
inwestycyjna gminy, efekty polityki 
społecznej oraz dynamika.

W module pozainwestycyjna dzia-
łalność gospodarcza Miasto Lima-
nowa uzyskało najwyższą lokatę, 
II miejsce zdobyła Muszyna, a III 
– Krynica Zdrój, natomiast wielkim 
sukcesem okazał się wynik końco-
wy – ogólna klasyfi kacja Rankingu, 
gdzie Miasto Limanowa zdobyło II 
miejsce wyprzedzając miasto Nowy 
Sącz, a ustępując jedynie gminie Sę-
kowa.
Przyznane Miastu Limanowa nagro-
dy z rąk przewodniczącego Rankin-
gu – Zygmunta Berdychowskiego 
oraz prorektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu dr. Marka Reichela odebrał 
Burmistrz Limanowej Władysław 
Bieda.

/fot. sadeczanin.info/

VI miejsce dla Miasta Limanowa 
w Rankingu pisma „Wspólnota”

Miasto Limanowa na podium w Ocenie Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego

Miasto Limanowa zajęło VI miejsce w skali kraju w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” w kategorii „Wydatki inwestycyjne samorządów 2021 – Miasta Powiatowe”, 
podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020. Przyznane wyróżnienie władze 
miasta odebrały podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 
6-7 października odbyło się  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

II miejsce w ocenie końcowej Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego oraz I miejsce w module 
„Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” zdobyło Miasto Limanowa w tegorocznym Rankingu 
oceniającym Aktywność Gmin Subregionu Sądeckiego za 2020 rok. Uroczysta Gala, podczas 
której Burmistrz Miasta Limanowa odebrał przyznane nagrody odbyła się 15 października 
w Niskowej.
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25 października w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krako-
wie Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita ogłosił wyniki pierwszego 
naboru do funduszu inwestycji stra-
tegicznych „Polski Ład”.  Najwięk-
sze dofi nansowanie wśród lima-
nowskich samorządów przyznano 
Miastu Limanowa  – 30 milionów 
złotych – na inwestycję związaną 
z przebudową 20 km dróg gmin-
nych i budową mostu na potoku sta-
rowiejskim.

30 milionów złotych dla Miasta Limanowa 
z Programu „Polski Ład”
Miasto Limanowa otrzymało kwotę 30 mln złotych w ramach  pierwszego naboru do funduszu 
inwestycji strategicznych pod nazwą „Polski Ład”. Przyznana Miastu kwota, jest największą jaką 
w ramach Polskiego Ładu otrzymały samorządy z Limanowszczyzny. 

28 października  Burmistrz Mia-
sta Limanowa Władysław Bieda 
wraz z Ireną Gawlik – Skarbnikiem 
Miasta Limanowa w obecności Wi-
ceprezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Pawła Mirowskiego pod-
pisali porozumienie na realizację 
100 przedsięwzięć niskoemisyjnych 
obejmujących najmniej zamożne 

gospodarstwa domowe o wartości 
4,8 mln zł, przy dofi nansowaniu 
z Funduszu w kwocie ponad 3,4 
mln zł.
Program „STOP SMOG” to kolejna 
szansa na pozyskanie dotacji do za-
dań termomodernizacyjnych w bu-
dynkach jednorodzinnych, z któ-
rej  skorzystać mogą osoby:
– będące właścicielami budynku 

jednorodzinnego i w nim zamiesz-
kujące,
–  ich posiadane zasoby majątko-
we nie przekraczają 53 tyś. złotych 
(nie wliczając w to nieruchomości, 
w której będzie  realizowana inwe-
stycja),
– a także spełniają warunek docho-
dowy – dochody w gospodarstwie 
jednoosobowym nie mogą przekro-
czyć kwoty 2189 zł netto, a w przy-
padku gospodarstw wieloosobo-
wych – dochód na jedną osobę nie 
może przekroczyć 1563 zł netto.
Miasto odpowiadać będzie za re-
alizację przedsięwzięć na terenie 
nieruchomości swoich mieszkań-
ców, przeprowadzi zamówienia na 
usługi i dostawy oraz roboty bu-
dowlane w ramach przedsięwzięć 
niskoemisyjnych, a także zapewni 
zasoby niezbędne do przygotowa-
nia i nadzoru nad realizacją tych 
przedsięwzięć oraz nad trwałością 
inwestycji.
Zadanie realizowane będzie przez 
kolejne 4 lata, a informacje o nabo-
rze do programu będą obwieszcza-
ne  na bieżąco na ofi cjalnej stronie 
miasta www.miastolimanowa.pl

Miasto Limanowa w programie „STOP SMOG”
100 przedsięwzięć niskoemisyjnych o wartości  ponad 5 mln zł zrealizuje Miasto Limanowa  
w ramach rządowego programu „STOP SMOG”. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza, 
którym oddychają mieszkańcy Limanowej.
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Trójstronne porozumienie podpisa-
ne zostało pomiędzy: Rejonowym 
Zarządem Infrastruktury Minister-
stwa Obrony Narodowej w Krako-
wie reprezentowanym przez Szefa 
Zarządu RZI płk Dariusza Kuźnia-
rowskiego, Miastem Limanowa re-
prezentowanym przez Burmistrza 
Władysława Biedę oraz  Spółką 
„LimWot”, na czele której stoi Pre-
zes Zarządu – Wiesław Wojcieszak, 
która to spółka w imieniu samorzą-
du realizować będzie prace związa-
ne z budową bazy Wojsk Obrony 
Terytorialnej.

Podpisane porozumienie jest efek-
tem kilkumiesięcznych rozmów, 
które zakończyły się wypracowa-
niem wspólnych ustaleń dotyczą-
cych realizacji inwestycji. Jest to 
więc kolejny krok na drodze do po-
wstania w mieście Limanowa Bata-
lionu Piechoty Lekkiej.
Przypomnijmy, 17 lipca br. w Li-
manowej Minister Obrony Naro-
dowej Mariusz Błaszczak wraz z  
Burmistrzem Miasta Limanowa 
Władysławem Biedą podpisa-
li uroczyście list intencyjny ws. 
utworzenia w Limanowej batalio-

nu lekkiej piechoty Wojsk Obro-
ny Terytorialnej, co było uwień-
czeniem kilkuletnich starań władz 
miasta dot. powstania bazy WOT 
w Limanowej.
Warto nadmienić, iż Spółka „Lim-
Wot” prowadzi już postępowanie 
w sprawie wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji projek-
towo-budowlanej dla zadania pn. 
„Budowa kompleksu wojskowego 
w mieście Limanowa dla potrzeb 
pododdziałów 11 Małopolskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej”.

Kolejny krok do budowy bazy WOT 
w Limanowej za nami
1 grudnia w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej 
w Krakowie  uroczyście podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy bazy Batalionu 
Piechoty Lekkiej WOT w mieście Limanowa. 
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W wyniku ogłoszonych przez 
Wojewodę Małopolskiego dwóch
naborów wniosków na dofi nan-
sowanie w 2021 r. zadań powia-
towych oraz zadań gminnych, 
mających na celu poprawę bez-
pieczeństwa ruchu pieszych 
Miasto Limanowa otrzymało 
dofi nansowanie na przebu-
dowę dwóch przejść dla pie-
szych na skrzyżowaniu ulic 
J. Marka i Spacerowej.
W podpisaniu umów z przedsta-
wicielami lokalnych samorzą-
dów, wśród których obecny był 
Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda wraz ze Skarb-
nikiem Miasta – Ireną Gawlik, 
uczestniczył I Wicewojewoda 
Małopolski Józef Leśniak.
W ramach programu, którego 
głównym celem jest zwiększenie 
ochrony pieszych uczestników 
ruchu drogowego oraz stworze-
nie bezpiecznej infrastruktury 
drogowej dedykowanej w szcze-
gólności ochronie pieszych, na 
terenie powiatu limanowskiego 
wykonana zostanie budowa lub 
przebudowa 10 przejść dla pie-
szych.

Podpisano umowy na przebudowę przejść dla pieszych
Z końcem października w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się ofi cjalne podpisanie 
umów na budowę i przebudowę przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Dofi nansowanie z RFRD otrzymało m.in. Miasto Limanowa.



INFORMATOR MIE JSKI

Nr 38/20218 www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

W końcowym odbiorze inwesty-
cji ze strony miasta uczestniczyli 
Burmistrz Miasta Limanowa Wła-
dysław Bieda, Radny Miasta Lima-
nowa Stanisław Orzechowski oraz 
Kierownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Limanowa Stanisła-
wem Gorczowski wraz z Inspekto-
rem z Wydziału Inwestycji Markiem 
Ociepką, GDDKiA w Krakowie re-
prezentowały: Naczelnik Wydziału 
Monitorowania Inwestycji GDDKiA 
Iwona Pietrzak, Iwona Mally (stano-
wisko ds. gwarancji GDDKiA) i Jo-
anna Czachurska-Cabała (Kierow-
nik Obwodu Drogowego GDDKiA 
w Starej Wsi), natomiast z ramienia 
Wykonawcy obecny był Prezes Za-
rządu „ZIBUD” Sp. z.o.o. Grzegorz 
Zając. W odbiorze końcowym za-
dania uczestniczył także kierownik 
budowy – Mariusz Błaszczyk oraz 
insp. nadzoru – Janusz Liptak.
W miejscu skrzyżowania drogi kra-
jowej nr 28 powstało owalne rondo 
obejmujące wloty ulic: Jana Pawła 
II, Piłsudskiego, Kopernika i Ko-
lejowej. Zadanie obejmowało też 
budowę ciągów pieszych,  wykona-
nie odwodnienia i oświetlenia oraz 
przebudowę  infrastruktury tech-
nicznej – sieci teletechnicznej, ener-
getycznej i wodociągowej.

Miasto Limanowa było inwesto-
rem zastępczym zadania – przygo-
towało dokumentację projektową, 
projekt budowlany i wykonawczy, 
uzyskało pozwolenie na budowę, 
nabywało nieruchomości i prze-
prowadziło postępowanie przetar-
gowe, natomiast koszty budowy 
i nadzoru inwestorskiego w kwo-
cie 4 012 066,87 zł sfi nansowała 
GDDKiA.
Odbiór końcowy zadania związa-
nego z przebudową skrzyżowania 
w miejscu którego powstało rondo 
nastąpił wcześniej niż zaplanowano 
– inwestycja miała zostać zrealizo-
wana do końca br.

Odbiór techniczny ronda w ciągu DK 28
15 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót realizowanych w ramach inwestycji 
związanej z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi ul. Kopernika 
i Kolejową, gdzie powstało nowe owalne rondo. Odbioru zadania dokonała Komisja składająca 
się przedstawicieli władz Miasta Limanowa – inwestora zastępczego zadania, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie  – inwestora oraz wykonawcy – fi rmy „ZIBUD”  
Sp. z.o.o. z Kamienicy.
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Przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w miejscu istniejącego do tej 
pory boiska o nawierzchni asfalto-
wej  powstaje nowy wielofunkcyjny 
obiekt sportowy o nawierzchni po-
liuretanowej o wymiarach 30×16 m. 
Wraz z nowym boiskiem na miejscu 
wykonana zostanie także skocznia 
do skoków w dal, rzutnia do pchnię-
cia kulą, 3-torowa bieżnia o długości 
30 mb , a także ogrodzenia z dwóch 
stron boiska i montaż piłkochwytów.
Wykonawcą robót jest fi rma Usługi 
Ogólnobudowlane Jan Wojtas z Sie-
kierczyny, która wykonuje prace za 
kwotę 402 349,43 zł. 
Realizacja zadania wpłynie na 
uatrakcyjnienie infrastruktury spor-
towo – rekreacyjnej w centrum mia-
sta, umożliwiając mieszkańcom spę-
dzanie większej ilości czasu na świe-
żym powietrzu. Obiekt służył będzie 

nie tylko realizacji zajęć szkolnych 
z wychowania fi zycznego, ale także 

wszystkim osobom chcącym aktyw-
nie spędzać wolny czas.

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 za-
makanie korpusu drogi od rozlewi-
ska położonego w dole drogi powo-
dowało dalsze osuwanie się skarpy 
drogi i powiększenie osuwiska.
Wówczas samorząd miasta wystą-
pił za pośrednictwem powiatowego 
geologa do Państwowego Insty-

tutu Geologicznego w Krakowie 
o aktualizację Karty Osuwiskowej 
uaktywnionego osuwiska. Karta 
osuwiskowa została uaktualniona, 
a zadanie związane ze stabiliza-
cją osuwiska oraz odbudową drogi 
gminnej ul. Paderewskiego opinią 
Wojewódzkiego Zespołu Nadzoru-
jącego Realizację Zadań w Zakresie 
Przeciwdziałania Ruchom Osuwi-
skowym oraz Usuwania ich Skut-
ków zostało rekomendowane do re-
alizacji w ramach usuwania skutków 
ruchów osuwiskowych ziemi lub 
przeciwdziałania tym zdarzeniom.

Pozwoliło to miastu wystąpić do 
Wojewody Małopolskiego o wspar-
cie fi nansowe na opracowanie doku-
mentacji geologiczno-inżynierskiej 
celem wykonania prac zabezpiecza-
jących stabilizację osuwiska. Dota-
cja taka została miastu przyznana, 
a Wykonawca prac projektowych 
- fi rma IZGEO GEOLOGIA z Pode-
grodzia opracowała dokumentację, 
która czeka teraz na opinię Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego 
w Krakowie.

Przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 
powstaje nowe boisko

Dokumentacja geologiczno-inżynierska stabilizacji 
osuwiska przy ul. Paderewskiego przekazana 
do zaopiniowania przez Instytut Geologiczny

Z początkiem października rozpoczęły się prace nad budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Limanowej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „MIRS 
– Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” z dofi nansowaniem w wysokości 124 660,00 
złotych.

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa w ramach usuwania skutków ruchów 
osuwiskowych wyłoniony wykonawca prac projektowych opracował już dokumentację 
geologiczno-inżynierską stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego, która przekazana została do 
zaopiniowania przez Państwowy Instytut Geologiczny.
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W celu skorzystania z abonamentu 
należy:
1. Wypełnić odpowiedni wniosek 
o wydanie Karty abonamentowej 
(dostępny w Urzędzie Miasta Li-
manowa)
2. Wykonać przelew internetowy 
lub dokonać płatności w oddziale 
banku/poczty używając poniższych 
danych:
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 
34-600 Limanowa
nr konta: 28 8804 0000 0000 0023 
3100 0002

Dokonując płatności prze-
lewem należy wpisać kwotę 
z pkt. 6 wniosku o abonament, 
a w tytule przelewu wpisać imię 
i nazwisko oraz okres abonamentu.
Uwaga – po dokonaniu płatności 
należy pamiętać, aby załączyć po-

twierdzenie przelewu do formularza 
zamówienia.
Wnioski składać można w biurze 
parkingu Św. Krzysztofa na mini-
mum 3 dni robocze przed rozpo-
częciem terminu obowiązywania 
abonamentu.

Więcej informacji uzyskać można 
dzwoniąc pod nr tel.: 
18  337 20 54, wew. 135 
lub 694 471 314 o
raz e-mailowo pod adresem: 
jszewczyk@cumo.wlimanowej.pl

Akcją objęto wszystkie drogi miej-
skie zarządzane przez Miasto Lima-
nowa  oraz na podstawie odrębnego 
porozumienia drogę wojewódzką 
nr 965 (ul. Witosa, ul. Tarnowska). 
Drogi miejskie utrzymywane wg 

standardu IV  i V.
Na drogach  objętych  I kolejnością 
utrzymania (są to drogi przeloto-
we o większym natężeniu ruchu 
– posiadające dwa pasy ruchu, lub 
jednokierunkowe) dopuszcza się 
zaleganie śniegu luźnego do 8 go-
dzin, może występować śnieg za-
jeżdżony i przerwy w ruchu do 
8 godzin.
Na drogach II i III kolejności od-
śnieżania śnieg luźny może zalegać  
do 16 godzin, dopuszcza się  śnieg 
zajeżdżony i przerwy w komuni-
kacji do 24 godzin. Na drogach 
gruntowych III kolejności  śnieg 
zajeżdżony zalega  w zależności od 
warunków pogodowych znacznie 
dłużej.
W/w uwarunkowania  mogą wy-
stępować na naszych drogach 
w czasie dużych i ciągłych opadów 

śniegu. W tym czasie nawierzchnie 
dróg I kolejności utrzymania pomi-
mo ciągłej  pracy sprzętu, nie będą 
czarne i pozbawione śniegu, a na 
drogach II i III kolejności utrzy-
mania będą występowały okresowe 
utrudnienia i brak przejezdności.
Należy również zaznaczyć, iż 
wszystkie wjazdy do nieruchomo-
ści  powinni utrzymywać w miarę 
potrzeb mieszkańcy tych  nierucho-
mości we własnym zakresie. Służby 
miejskie nie realizują tych prac. Do 
obowiązku właścicieli nierucho-
mości należy również utrzymanie 
chodnika na odcinku bezpośrednio 
przyległym do tej nieruchomości.
Wykaz dróg i kolejność ich utrzy-
mania zamieszczony jest na stro-
nie internetowej miasta Limanowa 
www.miastolimanowa.pl 

Złóż wniosek o wydanie Karty abonamentowej 
na parkingu Mój Rynek i parkingu Św. Krzysztofa

Akcja „Zima 2021/2022” w mieście Limanowa

Od początku  listopada br. można ubiegać się o zakup Karty abonamentowej uprawniającej do 
parkowania samochodu na parkingu Mój Rynek i parkingu Św. Krzysztofa przy limanowskiej 
bazylice. 

Urząd Miasta Limanowa informuje, że zimowe utrzymanie dróg sezonie 2021/2022 powierzono do 
realizacji MZGKiM Sp. z. o.o. w Limanowej - telefony kontaktowe:  18 / 33 71 639 ; 503 175 394.
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Kontrole to jedno z działań zmie-
rzających do poprawy jakości po-
wietrza w mieście, a przeprowadza 
je Ekodoradca Miasta Limanowa, 
posiadający odpowiednie upoważ-
nienie udzielone przez Burmistrza 
Miasta Limanowa wraz ze Strażą 
Miejską. Czynności kontrolne wy-
konywane są w obecności właści-
ciela nieruchomości lub dorosłego 
domownika, bez wcześniejszego 
powiadomienia.
W ramach kontroli sprawdzeniu 
podlegają:
rodzaj stosowanego urządzenia 
grzewczego,
zawartość urządzenia,
materiały przygotowane do spale-
nia,
w przypadku podejrzenia spalania 
odpadów, popiół.

Kontrolujący może wykonać zdję-
cia oraz poprosić o przedstawienie 
dokumentów dotyczących posiada-
nego kotła oraz zakupionego opału. 
Stosowane do ogrzewania drewno 
może zostać zbadane pod kątem 
zawartości wilgoci. Podczas kon-
troli sporządzony zostaje protokół. 
W przypadku wykrycia nieprawi-

dłowości, właściciel budynku może 
spodziewać się ponownej kontroli, 
dotyczącej sposobu usunięcia nie-
prawidłowości.
Czego nie wolno palić?
Oczywiście wszelakie odpady po-
wstające w gospodarstwie domo-
wym, np. pampersy, butelki, folie, 
reklamówki, opakowania po mle-
ku, sokach, jogurtach, puszki, stare 
ubrania, buty, obierki, opakowania 
po farbach/lakierach, opony.
Nie każdy ma świadomość, że nie 
wolno też spalać zabrudzonych, 
pomalowanych, impregnowanych 
desek – nie ma znaczenia czy były 
pomalowane niedawno czy kilka lat 
temu. Uwaga – meble i ich fragmen-
ty to też odpady – nie wolno wrzu-
cać ich do pieca! Spalać nie wolno 
też kolorowych tekturowych opako-
wań.
Co ważne – należy też zwrócić 
uwagę na jakość spalanego węgla 
i drewna. Drewno nie może mieć 
wilgotności większej niż 20% (po-
winno być sezonowane co najmniej 
dwa lata), natomiast w węglu frak-
cja o uziarnieniu 0-3 mm nie może 
przekroczyć 15% – wyklucza to 
możliwość spalania mułów, fl otów 
i drobnego miału.
W związku z trwającym sezonem 
grzewczym, prosimy dbać o jakość 
spalanych paliw oraz o czystość ko-
tłowni.

Trwają kontrole palenisk
Wraz z nastaniem sezonu grzewczego na terenie miasta Limanowa prowadzone są kontrole 
nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały 
antysmogowej.
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Wnioski do końca stycznia 2022 
roku mogą składać Pary mał-
żeńskie zameldowanie na te-
renie Miasta Limanowa, które 
przeżyły razem 50 lat i więcej 
w jednym związku małżeńskim.
Wnioski można składać w Urzędzie 
Stanu Cywilnego Miasta Limanowa, 
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa :
– w poniedziałek – w godzinach: 
7:30-17:00,
– od wtorku do czwartku – w godzi-
nach: 7:30-15:30,
– w piątek – w godzinach: 7:30-
14:00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać osobiście w siedzibie USC 
Miasta Limanowa, pok.  nr 113 i 114 
lub telefonicznie pod nr 18-337-20-
54 wew. 157 lub 18-337-21-98.
Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznawane są przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie ustawy z dnia 
16 października 1992 r. o orderach 
i odznaczeniach (Dz. U. 1992 r 90 

Poz. 450) oraz rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowa-
nia w sprawach o nadanie orderów 
i odznaczeń oraz odpowiednich do-
kumentów (Dz. U. 2004 nr 277 Poz. 
2743).
Inicjatywę odznaczenia Państwa 
medalami za długoletnie pożycie 

małżeńskie zgłasza Urząd Stanu 
Cywilnego Miasta Limanowa Wo-
jewodzie Małopolskiemu, który 
po weryfi kacji przekazuje wnio-
ski o nadanie medali do Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Czas oczekiwana na
przyznanie medali przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uza-
leżniony od czasu realizacji zadania 
przez Urząd Wojewódzki i Kance-
larię Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Po przyznaniu medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie otrzymają Pań-
stwo list gratulacyjny od Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Urząd 
Stanu Cywilnego Miasta Limanowa 
zorganizuje uroczystość, w trakcie 
której Pary obchodzące jubileusz 
odznaczone zostaną medalami wrę-
czonymi przez Burmistrza Miasta 
Limanowa w imieniu Prezydenta RP.
O terminie i miejscu uroczystości 
powiadomieni zostaną Państwo 
w oddzielnym zaproszeniu.

Nadawanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego Miasta Limanowa informuje o możliwości składania wniosków 
o uruchomienie procedury nadania „MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Nowe rozwiązania wynikają z ko-
nieczności dostosowania polskich 
przepisów do prawa unijnego. Cho-
dzi m.in. o ujednolicenie krajowych 
przepisów w tym zakresie i odpo-
wiednie zabezpieczenie dowodów 
przed fałszerstwem.
Co się zmienia?
Nowe dokumenty wyposażone są 
w warstwę elektroniczną, która – 
podobnie jak w przypadku pasz-
portów – zawiera wizerunek twarzy 
posiadacza oraz dwa odciski palców 
w formatach cyfrowych. Dodatko-
wo, do warstwy grafi cznej dowodu 
osobistego, powraca podpis jego po-
siadacza.
Odciski palców nie są zamieszczone 
w warstwie elektronicznej dowodu 
osobistego osób: które nie ukończy-

ły 12. roku życia, od których chwi-
lowo fi zycznie nie można pobrać 
odcisków któregokolwiek z palców 
oraz od których pobranie odcisków 
palców jest fi zycznie niemożliwe.
Zmianie ulegają także terminy waż-
ności dowodów osobistych, które 
wynoszą: rok dla osób od których 
tymczasowo nie można pobrać odci-
sków palców, 5 lat - dla dzieci, które 

nie ukończyły 12. roku życia oraz 10 
lat - dla osób powyżej 12 roku życia.
Ze względu na obowiązek złożenia 
wzoru podpisu i odcisków palców 
wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego można złożyć tylko osobiście 
w siedzibie urzędu. Wysłanie wnio-
sku drogą elektroniczną będzie moż-
liwe tylko w przypadku ubiegania 
się o wydanie dokumentu dla dziec-
ka, które nie ukończyło 12. roku ży-
cia – dowód ten nie będzie zawierał 
odcisków palców i wzoru podpisu.
Ważne! Wszystkie osoby posiadają-
ce ważne dowody osobiste, wydane 
zgodnie z wzorem obowiązującym 
przed 8 listopada nie muszą ich wy-
mieniać. Z dokumentów tych moż-
na korzystać do momentu utraty ich 
ważności. 

Składanie wniosków o wydanie nowego dowodu 
osobistego
Od 8 listopada można składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną 
– odciskami palców.
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Z okazji pięknej, okrągłej rocz-
nicy urodzin w Bazylice Mariac-

kiej odprawiona została msza św., 
a z życzeniami do Jubilatki przybyła 
w imieniu władz miasta Limanowa – 
Przewodnicząca Rady Miasta Jolan-
ta Juszkiewicz wraz z Chórem Chło-
pięcym działającym przy Bazylice 
Matki Boskiej Bolesnej w Limano-
wej. Wraz z życzeniami w kierunku 
Jubilatki popłynęły gratulacje, które 
Przewodnicząca Rady Miasta złoży-
ła w imieniu władz Miasta Limano-
wa oraz wszystkich jego mieszkań-
ców.
Wśród wielu delegacji, które skła-
dały Jubilatce życzenia byli także 
przedstawiciele młodych chórzystów 
z Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki 
Boskiej Bolesnej, którzy przybyli na 
uroczystą mszę św. z dyrygent chóru 
– Haliną Dyczek.
Wanda Półtawska lekarz psychiatra, 
współpracowniczka i przyjaciółka 

Jana Pawła II, urodziła się 2 listopa-
da 1921 r. Więziona w czasie II woj-
ny światowej przetrwała niemiec-
ki obóz w Ravensbrück, a później 
jako lekarka, doktor nauk medycz-
nych, przez dziesięciolecia zabie-
gała w Polsce m.in. o życie dzieci 
nienarodzonych. W 2016 r. została 
odznaczona Orderem Orła Białego – 
„w uznaniu zasług dla Rzeczypospo-
litej Polskiej, za propagowanie war-
tości i znaczenia rodziny we współ-
czesnym społeczeństwie”, a także za 
„chrześcijańskie świadectwo huma-
nizmu i wkład w rozwój katolickiej 
nauki społecznej”.
Medal i tytuł „Honorowy Obywa-
tel Miasta Limanowa” Wanda Pół-
tawska otrzymała 13 lutego 2016 r. 
Odznaczenie zostało jej przyznane 
uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr 
XIX/145/2015 z dn. 1.12.2015 r. 

Projekt „Cyfrowa Małopolska” reali-
zowany był przez Fundację „Instytut 
Myśli Innowacyjne” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Polska Cyfro-
wa”, a jego celem było podniesienie 
kompetencji cyfrowych oraz popra-
wa umiejętności korzystania z kom-
putera i internetu, w tym z e-usług.
Seniorzy podczas 10 spotkań mie-

li możliwość zapoznać się m.in. 
z taką tematyką jak: Zarządzam 
swoim wizerunkiem i informacjami 
o mnie, Zdobywam nowe kwalifi ka-
cje, Dbam o zdrowy tryb życia, Ko-
rzystam z systemu opieki zdrowotnej, 
Zakupy w Internecie. 

Warsztaty trwały od września do 
października, a na koniec każdy 
z uczestników otrzymał dyplom 
i zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
Zajęcia prowadziła Ewelina Wie-
wiórska, z którą współpraca dała 
seniorom wiele radości i satysfakcji.

Setną rocznicę urodzin obchodziła Wanda Półtawska – 
Honorowy Obywatel Miasta Limanowa

Projekt „Cyfrowa Małopolska” 
w Dziennym Domu „Senior+” w Limanowej

2 listopada setne urodziny obchodziła Wanda Półtawska – przyjaciółka Jana Pawła II, była 
więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, lekarka, profesor Uniwersytetu Papieskiego 
w Krakowie, autorytet moralny, Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. 

19 października w Dziennym Domu Senior+ w Limanowej zakończono realizację cyklu szkoleń 
z zakresu korzystania z internetu oraz bezpiecznej obsługi tabletu i internetu, realizowanych 
w ramach projektu „Małopolska cyfrowa”. 
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Burmistrz Miasta witając zgromadzone na widowni osoby wspomniał także o początkach realizacji inwestycji, 
dziękując wszystkim dzięki którym tak wielkie dla miasta zadanie inwestycyjne udało się zrealizować. Na okolicz-
ność uroczystości wyświetlony został krótki materiał fi lmowy, gdzie ukazane zostały poszczególne etapy realizacji 
zadania związanego z przebudową Limanowskiego Domu Kultury oraz powstaniem nowej siedziby Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.
Następnie Burmistrz Miasta zaprosił na scenę ks. Biskupa Andrzeja Jeża prosząc o dokonanie poświęcenia siedziby 
LDK. Limanowski Dom Kultury został uroczyście poświęcony, a za realizację inwestycji  w kierunku Burmistrza 
Miasta popłynęły gratulacje od przybyłych na uroczystość gości.
Słowa uznania w kierunku władz miasta skierowali: Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, w imieniu Marszał-
ka Województwa Małopolskiego – Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Biedroń, Senator RP Jan Hamerski, 
Posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Urszula Nowogórska oraz Wiesław Janczyk, Starosta Limanowski Mieczy-
sław Uryga, a także samorządowcy z terenu Limanowszczyzny, w imieniu których gratulacje złożył Wójt Gminy 
Kamienica Władysław Sadowski.
Wśród zgromadzonych na sali gości obecny był także dowódca 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej płk Marcin 
Siudziński, ks. Prałat Wiesław Piotrowski, Radni Miasta Limanowa, a także przedstawiciele instytucji i przedsię-
biorstw, w tym wykonawcy inwestycji.
Po części ofi cjalnej, złożeniu gratulacji i życzeń miała miejsce część artystyczna uroczystości podczas której zapre-
zentowała się grupa dziecięca Zespołu Regionalnego „Limanowianie”, a z koncertem wystąpiły: orkiestra kameral-
na działająca przy LDK,  orkiestra „Echo Podhala” oraz chór „LimaNovum”.
Gdy część artystyczna uroczystości dobiegła końca Dyrektor LDK Magdalena Szczygieł-Smaga za wykonanie 
przebudowy Limanowskiego Domu Kultury złożyła podziękowania władzom Miasta Limanowa. Podziękowania 
otrzymali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta – Lesz-
kiem Woźniakiem i Stanisławem Orzechowskim.
Po złożeniu podziękowań nastąpił uroczysty moment przecięcia wstęgi, co wspólnie z władzami miasta oraz Dy-
rektor LDK dokonali przybyli na uroczystość goście.
Na zakończenie uczestnicy uroczystego otwarcia przebudowanej siedziby LDK zostali zaproszeni do obejrze-
nia  nowych pomieszczeń obiektu, odbyła się również prezentacja możliwości kina Klaps, które w ramach realizacji 
zadania zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy i multimedialny.

7 listopada w Limanowskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość podczas której dokonano 
ofi cjalnego otwarcia i poświęcenia odnowionej po przebudowie siedziby Limanowskiego Domu 
Kultury. Uroczystość zgromadziła wielu gości, których serdecznie przywitali Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda oraz gospodarz obiektu – Dyrektor LDK Magdalena Szczygieł- 
Smaga.

Ofi cjalne otwarcie przebudowanego Limanowskiego Domu Kultury
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Festiwal „Limanowska Słaza” to 
4 dni wypełnione muzyką, tańcem 
i śpiewem. W tym roku w ramach 
wydarzenia na scenie zaprezento-
wało się ponad 800 wykonawców 
z całego powiatu limanowskiego. 
Przesłuchania trwały do późnych 
godzin, a całość śledziło ponownie 
setki widzów zarówno na miejscu, 
na widowni sali widowiskowej, jak 
i przed ekranami komputerów i tele-
fonów za pośrednictwem transmisji 
online. Koncerty poprowadził jak 
zawsze niezastąpiony Marian Wój-
towicz, który od lat z pasją i humo-
rem zapowiada poszczególnych wy-
konawców.
Oceny wszystkich programów do-
konała Komisja Konsultantów 
w składzie: dr Bożena Lewandow-
ska, Jadwiga Adamczyk, Benedykt 
Kafel, dr Artur Czesak i Patryk 
Rutkowski. Laureatem nagrody 
GRAND PRIX został Zespół Re-
gionalny DOLINA MSZANKI. 
Nagroda specjalna im. Jerzego Ob-
rzuta „Za wierność wobec tradycji” 
powędrowała do Zespołu Regio-
nalnego SPOD KICEK, natomiast 
Nagroda Dyrektora Limanowskiego 
Domu Kultury Dziecięca Osobo-
wość Artystyczna została przyznana 
dziesięcioletniej Ani Gorczowskiej 
z Zasadnego.
Podczas ogłoszenia wyników zo-
stała również wręczona Nagroda 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Limanowskiej, którą wręczył prezes 
stowarzyszenia Jerzy Bogacz. Na-
groda trafi ła w ręce wielokrotnego 
uczestnika „Limanowskiej Słazy” 
i „Sabałowych Bajań”, a także au-
tora trzech publikacji – Stanisława 
Ptaszka z Pasierbca, którego do-
ceniono za wybitne osiągnięcia na 
rzecz promowania kultury ludowej.
„Limanowskiej Słazie” jak zawsze 
towarzyszył kiermasz rękodzieła, 
na którym odwiedzający festiwal 
mogli zakupić obrazy, rzeźby i inne 
zdobione ręcznie przedmioty. Te-
gorocznemu festiwalowi towarzy-
szyło również Kino z Folklorem –
wszyscy ci, którzy chcieli choć na 
chwilę oderwać się od scenicznych 

zmagań, mogli obejrzeć dwa fi lmy 
opowiadające o kulturze limanow-
skiego regionu i regionów sąsiadu-
jących. Na ekranie sali kameralnej 
wyświetlone zostały fi lmy: „Tańce, 
stroje i instrumenty pasterskie re-
gionu lachowsko-orawskiego” oraz 
„Cztery pory roku u Lachów Szczy-
rzyckich”.
Gospodarzem Festiwalu był Bur-
mistrz Miasta Limanowa, organi-
zatorem - Limanowski Dom Kul-
tury, a współorganizatorem - Ma-
łopolskie Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu.
Patronat Honorowy nad festiwa-
lem objęli: Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Witold Kozłowski Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Mieczy-
sław Uryga Starosta Limanowski 
oraz Władysław Bieda Burmistrz 
Miasta Limanowa.
47. Festiwal Folklorystyczny „Li-
manowska Słaza” odbył się przy 
wsparciu fi nansowym Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzącym z Funduszu Promocji 
Kultury. Wydarzenie współfi nanso-
wało także Starostwo Powiatowe 
w Limanowej.
Wszystkie występy można obejrzeć 
na ofi cjalnym kanale Youtube Lima-
nowskiego Domu Kultury.

Odbyła się 47. edycja „Limanowskiej Słazy” 
W niedzielę 7 listopada zakończył się 47. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. Na 
sali widowiskowej LDK odbyło się wręczenie nagród laureatom festiwalu. Komisja podkreśliła 
wysoki i wyrównany poziom tegorocznych występów, wyrażając uznanie oraz radość, że okres 
pandemiczny nie spowodował na Limanowszczyźnie zastoju w ruchu regionalnym.
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Do udziału w festiwalu zgłoszo-
nych zostało 11 zespołów z gmin 
położonych w obrębie Beskidu Wy-
spowego. Była to okazja do zapre-
zentowania tradycji i zwyczajów 
Lachów, Białych Górali, Zagórzan, 
Kliszczaków, Podhalan zamieszku-
jących teren Beskidu Wyspowego.
Jury konkursowe w składzie: Mi-
chalina Wojtas, Patryk Rutkowski 
oraz Paweł Miśkowicz dokonało 
oceny 11 występujących zespołów, 
wyłaniając laureatów, którym na 
scenie nagrody wręczali Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław 
Bieda, Czesław Szynalik – pomy-
słodawca akcji „Odkryj Beskid 
Wyspowy” oraz Wójt Gminy Lima-
nowa Jan Skrzekut. Nie zabrakło 

również gratulacji z okazji jubile-
uszowej edycji festiwalu, a także 
rocznicowego tortu.
Wśród zespołów dziecięcych miej-
sce I wywalczyli „Mali Słopnicza-
nie” ze Słopnic, natomiast w kat. 
dorosłej zwyciężył zespół „Śwarni 
Łojce” z Sadku – Kostrzy. Pełna 
lista nagrodzonych zespołów znaj-
duje się na stronach internetowych 
organizatorów wydarzenia. 
Festiwal odbył się w ramach ak-
cji „Odkryj Beskid Wyspowy 
2021 – niezapomniane uroki „Be-
skidzkich Wysp” dzięki wsparciu 
fi nansowemu Województwa Ma-
łopolskiego w ramach konkursu 
ofert „Małopolska Gościnna”.

Znamy laureatów „X Beskidzkiej Podkówecki”
3 października w Limanowskim Domu Kultury miał miejsce X Festiwal Zespołów Regionalnych 
Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, w tym roku organizowany przez Miasto Limanowa 
oraz Limanowski Dom Kultury. Na scenie wystąpiło 11 zespołów, z pośród których jury konkursowe 
wyłoniło laureatów.



INFORMATOR MIE JSKI

Nr 38/202118 www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

Mszę św. w intencji ojczyzny od-
prawił  ks. dr Kazimierz Fąfara, 
proboszcz parafi i.  Po nabożeństwie 
wszyscy udali się  pod Pomnik 
Legionistów, gdzie został odśpie-
wany „Mazurek Dąbrowskiego” 
w ramach akcji MEN „Szkoła do 
hymnu”. Dyrektor ZSP nr 4 w Li-
manowej Albert Golonka wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, 
w którym przypomniał, że historia 
Łososiny Górnej i Limanowej ściśle 
związana jest z czynem legiono-
wym. Wezwał również do pamięci 
i szacunku wobec tych, którzy wal-
czyli o niepodległą,  wolną Polskę.
Przybyli goście mieli okazję zoba-
czyć  przygotowany przez uczniów 

klasy 4b  ZSP nr 4 patriotyczny 
program artystyczny, z wielką uwa-
gą słuchając wierszy największych 

polskich poetów oraz piosenek na-
wiązujących do etosu niepodległo-
ściowego.
Oddział „Strzelców” st. insp. Sta-
nisława Dębskiego dowódcy J.S. 
2402 Limanowa, kompanii składa-
jącej się z uczniów ZS nr 1 i ZSTiO 
w Limanowej,  przeprowadził Apel 
Poległych pod Pomnikiem Legioni-
stów.  Podczas uroczystości srebr-
nym medalem za zasługi Ligi Obro-
ny Kraju został odznaczony Stani-
sław Dębski przez prezesa Zarzą-
du Powiatowego LOK Limanowa 
Leszka Lacha. Następnie delegacje 
poszczególnych szkół i instytucji 
złożyły wiązanki kwiatów.

Inicjatorem uroczystości był wielo-
letni nauczyciel łososińskiej szkoły 
Stanisław Golonka, a organizato-
rem obchodów był Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 4 w Limano-
wej wraz z parafi ą pw. Wszystkich 
Świętych w Łososinie Górnej.

Obchody Święta Niepodległości w Łososinie Górnej
Tradycyjnie już główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej poprzedzone zostały 
uroczystością środowiskową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, które odbyły w godzinach 
przedpołudniowych dnia 10 listopada. Rozpoczął ją przemarsz uczniów i nauczycieli wraz z pocztem 
sztandarowym do kościoła parafi alnego pw. Wszystkich Świętych.
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Otwarcia uroczystej sesji Rady Mia-
sta Limanowa dokonała Przewodni-
cząca Rady Miasta Jolanta Juszkie-
wicz, która przywitała wszystkich 
przybyłych gości. Następnie odbyła 
się ceremonia wręczenia odznaczeń 
państwowych. Za zasługi w dzia-
łalności społecznej i charytatywnej 
Brązowym Krzyżem zasługi odzna-
czony został Walenty RUSIN, a Me-
dalem Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości, Postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
– Pana Andrzeja Dudy odznaczono 
Marka SUKIENNIKA. Przyznane 
odznaczenia wręczyli  I Wicewo-
jewoda Małopolski Józef Leśniak 
wraz z Posłem na Sejm RP Wiesła-
wem Janczykiem.
Następnie dokonano wręczenia Me-
dalu „Opiekun Miejsc Pamięci Na-
rodowej” Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego  przyznanego 
na wniosek Burmistrza Miasta Li-
manowa „Limanowskiemu Sto-
warzyszeniu Historii Ożywionej 
Jabłoniec 1914” za zasługi dla idei 
pamięci narodowej, szczególną tro-
skę i pieczę nad miejscami pamięci 
narodowej. Odznaczenie odebrał 
Zarząd Stowarzyszenia w osobach:  
Marek Sukiennik – Prezes Stowa-
rzyszenia,  Maria Dąbrowska Czer-
nek – Wiceprezes Stowarzyszenia 
oraz Kazimierz Pasiut i Marek Suł-
kowski.
Po zakończeniu wręczania odzna-
czeń państwowych okolicznościo-
wy referat z okazji 103. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości wygłosił Radny Miasta Li-

manowa Leszek Mordarski.
Uroczysta sesja Rady Miasta Lima-
nowa była także okazją do wręcze-
nia podziękowań dla dh pwd. Gra-
żyny Nowak za wieloletnią pracę 
z młodzieżą zrzeszoną w Drużynie 
Harcerskiej Związku Harcerstwa 
Polskiego „Dzieci Gór”, którą to 
nieprzerwanie prowadzi od 1997 
roku przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym nr 1 w Limanowej. Wrę-
czenia podziękowań dokonał Bur-
mistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda wraz z Przewodniczącą 
Rady Miasta Limanowa Jolantą 
Juszkiewicz.
Na zakończenie uroczystej sesji od-
był się recital pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Igi Krzaczyńskiej 
i Jacka Kopca.

Uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa 
z okazji Święta Niepodległości
Z okazji 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 10 listopada w Limanowskim 
Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa. Podczas sesji miało miejsce 
wręczenie odznaczeń państwowych mieszkańcom miasta Limanowa za działalność charytatywną, 
kształtowanie postaw patriotycznych oraz za troskę o miejsca pamięci narodowej.
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Następnie dowódca Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” st. insp.  
Stanisław Dębski wydał komendę 
do wciągnięcia fl agi na masz i  na-
stąpiło uroczyste odegranie hymnu 
państwowego przez Orkiestrę Dętą 
„Echo Podhala” oraz hejnału Mia-
sta Limanowa przez „Echo Trom-
bity”. Burmistrz Miasta Limanowa, 
Komendant Józef Piłsudski oraz 
Posłowie na Sejm RP Urszula Nowo-
górska i Wiesław Janczyk wygłosili 
okolicznościowe przemówienia, po 
czym odbył się uroczysty apel pa-
mięci.
Po apelu pamięci miał miejsce wi-
wat armatni z okazji 103. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości w wykonaniu Mariana, Rafała 
i Kacpra Ardeckich z Pisarzowej.

Po armatnich wystrzałach głos zabra-
ła Dyrektor Regionalnego Muzeum 
Ziemi Limanowskiej Magdalena 
Urbaniec, przedstawiając krótką pre-
zentację pt.” Wybrani Limanowianie 
w drodze do Niepodległości”, która 
wyświetlana była na telebimie.
Kolejnym punktem uroczystości była 
przysięga rekrutów, którą przepro-
wadził dowódca „Strzelca” st. insp. 
Stanisław Dębski, a po przysiędze 
w uroczystym pochodzie uczestni-
cy wydarzenia udali się pod pomnik 
Nieznanego Żołnierza, gdzie miało 

miejsce składanie kwiatów przez de-
legacje uczestniczące w obchodach.
Po złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem Nieznanego Żołnierza przed-
stawiciele władz oraz stowarzyszeń 
złożyli wiązanki pod pomnikiem 
Komendanta Józefa Piłsudskiego 
wzniesionym w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości, następ-
nie wszyscy uczestnicy wydarzenia 
udali się do limanowskiej bazyliki, 
gdzie odprawiona została uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny, do 
której oprawę muzyczną zapewnił 
Chór Mieszany „CANTICUM IUBI-
LAEUM”.
Po mszy świętej na zakończenie 
uroczystości, na płycie rynku poczę-
stować się można było wojskowym 
bigosem przygotowanym przez 
kuchnie kierowane przez LDK.

Obchody Święta Niepodległości na limanowskim rynku
103. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości dnia 11 listopada uroczyście świętowano 
na limanowskim rynku. O godz. 9.00 obchody Święta Niepodległości otworzył Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda, witając wszystkich przybyłych na płytę rynku gości oraz przybyłe 
organizacje, stowarzyszenia, poczty sztandarowe, delegacje oraz przedstawicieli instytucji 
i zakładów pracy. Powitał także obecnego na uroczystości Komendanta Józefa Piłsudskiego, który 
to dokonał inspekcji pododdziałów i przywitał się ze strzelcami Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 
legionistami z „Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914”oraz 
zgromadzonymi gośćmi.
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Rocznicowe obchody rozpoczęły 
się o godz. 11.00 kiedy to uroczy-
stość otworzyli Dyrektor ZSP nr 1 
w Limanowej Katarzyna Zięba oraz 
Prezes Limanowskiego Stowarzy-
szenia Historii Ożywionej „Jabło-
niec 1914” Marek Sukiennik. Na-
stępnie wszystkich zgromadzonych 
na Jabłońcu uczestników wydarze-
nia powitał serdecznie Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bie-
da.
Wśród zebranych gości ze stro-
ny węgierskiej obecni byli: były 
pierwszy ambasador Węgier w Pol-
sce po upadku komunizmu Akos 
Engelmayer wraz z  Wicedyrek-
torem Instytutu Kultury Węgier-
skiej Peterem Kerteszem, były 
konsul Węgier w Polsce dr.Sándor 
Nedeczky z ojcem Ferencem Ne-
deczky, Konsul  Generalny Węgier 
w Krakowie dr.Tibor Gerencsér, 
Albert Muhr – wnuk    Othma-
ra Muhra – dowódcy który poległ 
na Jabłońcu, delegacja z Instytutu 
i Muzeum Historii Wojskowości 
w Budapeszcie, której przewodził 
Pułkownik Vilmos KOVÁCS oraz 
delegacja Huzarów z Soprońskiego 
Stowarzyszenia Tradycji Huzarów 
na czele z Prezesem Rotmistrzem 
Robertem Grubitsem.
Ze strony polskiej w uroczysto-

ści udział wzięli: Za-ca dowódcy 
11 Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła 
wraz z delegacją żołnierzy WOT, 
komisarz Krzysztof Zapała – Z-ca 
Naczelnika Wydz. Prewencji KPP 
w Limanowej, Członek Zarządu 
Powiatu Limanowskiego Wojciech 
Włodarczyk wraz z Przewodniczą-
cym Rady Powiatu Limanowskiego 
Józefem Pietrzakiem, Zastępca Bur-
mistrza Miasta Limanowa Wacław 
Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta 
Limanowa Jolanta Juszkiewicz, 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Limanowa Stanisław Orzechowski 

Obchody 107. Rocznicy Bitwy Limanowskiej 
na Jabłońcu
W niedzielę 5 grudnia na wzgórzu Jabłoniec miały miejsce obchody 107. rocznicy walki z czasów 
I wojny światowej stoczonej pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi, która przeszła do 
historii jako „Bitwa Limanowska”. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta Limanowa 
oraz Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”.
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oraz radni miasta: Adam Dębski, 
Janusz Kądziołka, Leszek Mordar-
ski i Wiesław Sędzik,  przedstawi-
ciele  Towarzystwa Edukacji Hi-
storycznej i Patriotycznej „Semper 
Fidelis” z Wrocławia, dr Wiesław 
Bator z Galicyjskiego Towarzystwa 
Historycznego z Krakowa, człon-
kowie Stowarzyszenia Św. Kingi ze 
Starego Sącza, Stowarzyszenia Hi-
storyczno – Eksploracyjnego - Zor-
ganizowana Grupa Poszukiwawcza 
ZGP P. Panc Południe, Stowarzy-

szenia „Kasztanka” z Laskowej 
oraz członkowie Związku Strzelec-
kiego Strzelec na czele z jego do-
wódcą bryg. Stanisławem Dębskim 
i drużyna harcerzy „Dzieci Gór” 
z ZSP nr 1 w Limanowej pod opie-
ką dh przew. Grażyny Nowak.
Po przywitaniu gości odbyło się 
uroczyste wciągnięcie na maszty 
fl ag państwowych Węgier i Pol-
ski, czemu towarzyszyło odegranie 
hymnów obu państw, a następnie 
miały miejsce okolicznościowe 

przemówienia, po których odbyła 
się msza św. w intencji historycznej 
bitwy sprawowana przez ks. Toma-
sza Koźbiała z Parafi i Matki Bo-
skiej Bolesnej w Limanowej.
Po mszy świętej bryg. Stanisław 
Dębski przeprowadził apel pole-
głych, po którym przybyłe delega-
cje złożyły wiązanki i znicze pod 
pomnikiem poległego na Jabłońcu 
Othmara Muhra.
W trakcie uroczystości wartę ho-
norową pełnili członkowie Li-
manowskiego Stowarzyszenia 
Historii Ożywionej „Jabłoniec 
1914”,  Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” oraz harcerze z ZSP nr 1 
w Limanowej.
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Obchody Jubileuszu 10-lecia Lima-
nowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku rozpoczęła uroczysta msza 
św. odprawiona w Bazylice Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej. Po 
mszy św. uczestnicy uroczystości 
udali się do Limanowskiego Domu 
Kultury, gdzie miała miejsce arty-
styczna część wydarzenia. Okolicz-
nościowy wykład oraz referat na 
temat historii działalności LUTW 
wygłosił Prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Józef 

Sukiennik, a na przedstawionej pre-
zentacji multimedialnej przytoczo-
ne zostały najważniejsze inicjatywy 
i przedsięwzięcia LUTW z minione-
go 10-lecia.
Na Jubileuszowe obchody 10-lecia  
Limanowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przybyło wielu zapro-
szonych gości, a wśród nich Bur-
mistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta Limanowa Jolanta Juszkie-
wicz. Z okazji Jubileuszu władze 

miasta Limanowa złożyły serdeczne 
gratulacje za podejmowane działania 
na rzecz aktywizacji, edukacji i in-
tegracji społeczności osób starszych 
oraz życzenia dalszych sukcesów 
w podejmowanych inicjatywach.
Obchodom 10-lecia LUTW towarzy-
szyła także wystawa prac artystycz-
nych członków Stowarzyszenia, 
a w trakcie podziwiania prac skosz-
tować można było potraw przygoto-
wanych na okoliczność Jubileuszu 
przez Panie z Koła Gospodyń wiej-
skich z Sowlin. Na zakończenie uro-
czystości odbył się koncert Orkiestry 
Kameralnej działającej przy Lima-
nowskim Domu Kultury.

10-lecie Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Jubileusz 10-lecia działalności uroczyście świętował w dniu 22 października Limanowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach wydarzenia odbyła się również uroczysta inauguracja 
Roku Akademickiego 2021/2022.
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Jubileuszowy koncert odbył się pod 
bacznym okiem dyrygent chóru Ha-
liny Dyczek, która w imieniu człon-
ków chóru i osób z nim związanych 
przywitała wszystkich przyby-
łych gości zebranych po koncercie 
w Domu Pielgrzyma. W kierunku 
zebranych skierowała ona podzię-
kowania za pomoc okazywaną Sto-
warzyszeniu Chór Chłopięcy Bazy-
liki Matki Boskiej Bolesnej.
Z okazji Jubileuszu gratulacje oraz 
życzenia złożyli m.in. Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bie-
da wraz z Przewodniczącą Rady 
Miasta Limanowa Jolantą Juszkie-
wicz, a 30-lecie działalności Chó-
ru było także okazją do wręczenia 
medali i tytułów „Przyjaciel Mia-
sta Limanowa” przyznanych przez 
Radę Miasta Limanowa osobom za-
angażowanym w działalność chóru. 
Medale przyznano: Marii Czamara, 
Annie Nowak, Krystynie Puch, Sa-
binie Kolba oraz Alicji Woźniak.
Z okazji Jubileuszu gratulacje 
złożono także całemu Zarządowi 
Stowarzyszenia Chór Chłopięcy 
Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej na ręce jego Prezesa 

Adama Mazugi oraz osobom szcze-
gólnie wspierającym inicjatywy 
chóru. Listy gratulacyjne wraz z po-
dziękowaniami otrzymali Krystyna 
Chudy, Urszula Kowalska, Zofi a 
Pacut, Jadwiga Przybyłko, Maria 
Ślęzak, Józef Chudy, Jerzy Dudek 
i Marcin Michalik.
Podziękowania za okazywane 
wsparcie dla chóru skierowane zo-
stały przez Zarząd Stowarzyszenia 
także do parlamentarzystów oraz lo-

kalnych  samorządowców, otrzymał 
je również m.in. Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda.
Uroczystość obfi towała w wiele 
wzruszających momentów, gdyż 
oprócz życzeń, gratulacji i podzię-
kowań były także chwile wspo-
mnień, a na koniec zaproszeni 
goście odśpiewali dla chórzystów 
gromkie „Sto lat !”.

Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej 
świętował Jubileusz 30-lecia działalności
Niedzielne popołudnie 24 października było szczególne dla wszystkich członków oraz osób 
związanych z Chórem Chłopięcym Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Chór Chłopięcy 
świętował Jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji w Bazylice odbył się uroczysty koncert, a po 
nim w Domu Pielgrzyma miało miejsce okolicznościowe spotkanie, które było okazją do złożenia 
chórzystom gratulacji, podziękowań oraz życzeń.
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Otwarcia wystawy na sali wido-
wiskowej Limanowskiego Domu 
Kultury dokonali Konsul Generalny 
Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér 
i Burmistrz Miasta Limanowa Wła-
dysław Bieda wraz z Dyrektor LDK 
Magdaleną Szczygieł – Smaga, która 
w imieniu organizatorów serdecznie 
powitała wszystkie przybyłe osoby.
W ramach wydarzenia odbyły się 
prelekcje, które wygłosili: dr Tomasz 
Pomykacz, przybliżając temat „Stra-
tegicznej roli Twierdzy Przemyśl 
od września do grudnia 1914 roku” 

oraz dr Wiesław Bator, który mówił 
o „Znaczeniu Bitwy Limanowskiej 
dla odzyskania niepodległości Pol-
ski”.
Burmistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda podziękował Konsulowi 
Generalnemu Węgier w Krakowie 
za realizację wspólnej inicjatywy, 
słowa podziękowania skierował tak-
że do prelegentów. Następnie obecni 
na sali goście wraz ze zgromadzoną 

młodzieżą udali się do Miejskiej Ga-
lerii Sztuki, gdzie na 26 kolorowych 
planszach ukazane zostały dzieła 10 
znanych węgierskich rysowników 
komiksu zrzeszonych w Węgierskim 
Stowarzyszeniu Komiksowym wraz 
z odpowiednim tekstem o polskich 
miastach na linii frontu. Wystawa 
była atrakcyjną lekcją historii za-
równo dla młodego, jak i starszego 
pokolenia.

W LDK otwarto wystawę „Honwedzi i Huzarzy 
na Polskiej Ziemi. Polowe i Inne Historie 1914 -1915”
2 grudnia w Limanowskim Domu kultury miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy komiksowej 
„Honwedzi i Huzarzy na Polskiej Ziemi. Polowe i Inne Historie 1914 -1915” zorganizowanej 
przez Konsula Generalnego Węgier w Krakowie i Burmistrza Miasta Limanowa. Na inaugurację 
wystawy przybył Konsul wraz z delegacją oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli m.in. 
radni miasta Limanowa, na czele z Przewodniczącą Rady Miasta Jolantą Juszkiewicz.  Wydarzeniu 
towarzyszyły prelekcje, którym przysłuchiwała się młodzież szkolna.
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W skład projektu wchodziły: wykła-
dy tematyczne dla dorosłych, kon-
kurs plastyczny dla dzieci po oby-
dwu stronach granicy oraz warsztaty 
artystyczne, warsztaty rzeźbiarskie 
inspirowane literaturą, a także biesia-
da zbójnicka połączona z ogniskiem, 
grą terenową i wykładem dla mło-
dzieży polskiej, inscenizacja znanej 
legendy przez dzieci z Limanowej 
i Dolnego Kubina. Powstał także 

blog, dokumentujący mikroprojekt.
Zadanie było realizowane od 
kwietnia do grudnia 2021 roku we 
współpracy ze słowacką biblio-
teką – Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka w Dolnym Kubinie.
Mikroprojekt dofi nansowany był 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu „Ta-
try” w ramach Programu Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
Warto  nadmienić, że był to kolejny 
projekt, który MBP w Limanowej 
realizowała wspólnie z partnerską, 
słowacką biblioteką, co dowodzi, że 
literatura nie zna granic, a jest pomo-
stem łączącym dwa kraje, dwie kul-
tury i …dwie biblioteki.

MBP w Limanowej podsumowała projekt: „Literatura 
bez granic – transgraniczne związki literackie”
Głównym  celem realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną mikroprojektu była ochrona 
i popularyzacja dziedzictwa literackiego w przestrzeni transgranicznej. 

W trakcie spotkania odbyła się krótka po-
gadanka na temat ochrony środowiska, do 
specjalnej kapsuły czasu trafi ły rysunki 
wykonane przez dzieci na okoliczność 
wydarzenia. Aktywność maluchów nagro-
dzona została ekogażdzetami, a na zakoń-
czenie rozbrzmiało głośno hasło –„Lima-
nowa jest EKO!”
Akcja sadzenia dębu była pokłosiem 
konferencji która odbyła się 30 września 
w Starostwie Powiatowym w Limano-
wej, poświęconej wdrożeniu przez gminy 
powiatu limanowskiego Regionalnego 
Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz 
Małopolskiego Programu Ochrony Po-
wietrza. W konferencji z ramienia miasta 
udział wzięła Ekodoradca Urzędu Miasta 
Limanowa Ewa Mól, która na jej zakoń-
czenie otrzymała z rąk Limanowskiego 
Starosty dąb symbolizujący rozpoczęcie 
współpracy na linii Powiat- Miasto dzia-
łań mających na celu przeciwdziałanie 
i łagodzenie zmian klimatu.

Dąb symbolizujący działania dla ochrony środowiska 
i klimatu posadzono w Parku Miejskim
1 października Ekodordca Urzędu Miasta Limanowa Ewa Mól zaprosiła dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Limanowej do Parku Miejskiego na niecodzienne wydarzenie. W ramach 
działań proekologicznych najmłodsi posadzili dąb będący symbolem podejmowanych działań na 
rzecz ochrony środowiska oraz klimatu. 
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