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Z okazji Świąt Wielkanocnych prag�iemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
spokoju, zdrowia i pogody ducha.

Niech w t�� peł�y� niepokoju czasie Zmar��ychwstał� Chr�st�s 
będzie źródłem  wzajemnej życzliwości i dobroci dla dr�giego człowieka, 

a wyjątkowy świąteczny okres napeł�i wszystkich nadzieją i miłością  
oraz pozwoli z uf�ością spoglądać w przyszłość.

     Jolanta Juszkiewicz
  Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

Władysław Bieda
Bur�ist�z Miasta Limanowa
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Szanowni Państwo! 

Zapraszam Was do lektury pierwszego w tym roku Informatora Miejskiego. Ostatni okres 
to dla nas wszystkich czas szczególny, czas w którym nasze oczy i myśli skierowane są na  
wszystko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jako samorząd organizujemy akcje 
pomocy Ukrainie – naszemu partnerskiemu Miastu Truskawiec oraz obywatelom Ukrainy, 
którzy przebywają na terenie miasta Limanowa. Cały czas prowadzimy szereg działań, które 
wpłynąć mają na rozwój miasta, realizujemy nowe inwestycje oraz podejmujemy strategicz-
ne decyzje co do realizacji kolejnych ważnych dla miasta zadań.

Dla naszego miasta, podobnie jak 
dla wielu innych miast oraz mniej-
szych miejscowości to przede 
wszystkim czas nastawiony na 
pomoc tym wszystkim, którzy 
w obliczu wojny szukają wsparcia 
i pomocy na terenie Polski. Miasto 
Limanowa swą pomoc i wsparcie 
kieruje głównie do partnerskiego 
nam miasta Truskawiec na Ukrainie, 
które obecnie stało się bezpiecznym 
azylem dla przybywających tam 
obywateli Ukrainy ze wschodniej 
części kraju, gdzie toczą się działa-
nia wojenne. Truskawiec w chwili 
obecnej jest bazą dla uchodźców - 
w mieście przebywa ich aktualnie 
czterokrotnie więcej niż samo mia-
sto liczy ludności. Z tego względu 
każda pomoc jest tam ogromnie po-
trzebna. Jako samorząd partnerski 
podjęliśmy i nadal podejmujemy 
działania ukierunkowane na niesie-
nie pomocy dla Truskawca, a na co 
dzień niesiemy też pomoc m.in. po-
przez zbiórki obywatelom Ukrainy, 
którzy od pierwszych dni od wybu-
chu wojny pojawili się w naszym 
mieście. W tym miejscu pragnę po-
dziękować wszystkim osobom za-
angażowanym w akcje pomocy dla 
Ukrainy oraz wszystkim darczyń-

com, osobom którzy bezinteresow-
nie niosą pomoc potrzebującym. 
O podejmowanych na bieżąco dzia-
łaniach mających na celu pomoc 
Ukrainie szerzej przeczytać można 
w niniejszym numerze Informatora.

Obok tego wszystkiego co wiąże 
się z tematem pomocy Ukrainie 
na bieżąco prowadzimy działania, 
które ukierunkowane są na ciągły 
rozwój inwestycyjny naszego mia-
sta. W ostatnim okresie czasu wyło-
niony został wykonawca kolejnego 
zadania inwestycyjnego, które re-
alizowane będzie w mieście – bu-
dowy mostu w ciągu ul. Lipowej, 
z którym podpisaliśmy już umowę 
na realizację zadania. Inwestycja 
ta wykonywana będzie przy pozy-
skanym dofi nansowaniu w kwocie 
7,1 mln zł z funduszu przeciwdzia-
łania skutkom Covid-19, z puli 
przeznaczonej na wsparcie gmin 
górskich. Za sobą mamy także ko-
lejny krok, który przybliża nas do 
budowy bazy WOT w Limanowej – 
w ostatnim czasie wyłoniony został 
wykonawca dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla tego zadania. 
Ponadto przystąpiliśmy do realiza-
cji kolejnego etapu programu ni-

skoemisyjnego transportu miejskie-
go – budowy nowego dworca przy 
ul. Targowej, a mocno zaawanso-
wane są prace związane z monta-
żem nowych wiat przystankowych. 
W temacie inwestycji - prowadzone 
jest obecnie postępowanie przetar-
gowe na remont 20 km dróg na te-
renie miasta oraz budowy mostu na 
potoku starowiejskim, gdzie w ra-
mach Programu „Polski Ład” pozy-
skaliśmy kwotę 30 mln złotych. 

Na bieżąco podejmujemy wiele 
innych działań, które służyć mają 
ciągłemu rozwojowi miasta, nie 
zapominając o pozostałych płasz-
czyznach, które na co dzień dotyczą 
mieszkańców takich jak ochrona 
środowiska, wydarzenia kultural-
ne, czy też inicjatywy związane 
z rozwojem sportu i turystyki.  Co 
do szczegółów podejmowanych 
w ostatnim okresie najważniejszych 
działań i przedsięwzięć odsyłam 
Państwa do  kolejnych stron gazety.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda
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„Jest to budżet dobry, budżet któ-
ry pozwoli na dalszy inwestycyjny 
rozwój miasta” – mówił podczas 
sesji Burmistrz Miasta Limano-
wa Władysław Bieda, dziękując 
radnym za podjęcie jednogłośnej 
decyzji o jego przyjęciu oraz 
wszystkim osobom, dzięki któ-
rym udało się opracować plan do-
chodów i wydatków samorządu, 
a w szczególności Skarbnikowi 
Miasta Limanowa Irenie Gawlik. 
W budżecie na inwestycje zapla-
nowano kwotę przekraczającą 
29 milionów złotych – najwyższą 
w ciągu ostatnich kilku lat. 
Budżet Miasta Limanowa na 2022 
rok zakłada dochody na pozio-
mie 102 mln 351 tys. zł, natomiast 
wydatki  wynieść mają 105 mln 
882 tys. zł,  z czego kwota 29 mln 
317 tys. zł zaplanowana została na 
zadania inwestycyjne.
Jest to kwota przewyższająca środ-
ki jakie przeznaczone zostały na 
cele inwestycyjne w budżecie mia-
sta Limanowa w okresie ostatnich 
kilku lat  – w roku 2020 miasto 
zrealizowało wydatki majątkowe 
w wysokości 23 mln 654 tyś. zł , 
natomiast w roku 2021 r.– 23 mln 
48 tys. zł.
Największe z przewidzianych do 
realizacji zadań w 2022 roku do-
tyczą:

– budowy mostu przy ul. Lipowej 
wraz z dojazdami 
(10 mln 200 tys. zł)

– budowy mostu przy ul. Józefa 
Marka i ul. Sikorskiego i remontu  
20 km dróg (9 mln 200 tys. zł)

– niskoemisyjnego transportu miej-
skiego (5 mln 294 tys. zł)

– budowy budynków wieloro-
dzinnych przy ul. Bednarczyka 
(w 2022 roku będzie to kwota 
ok. 1 mln zł, przy całości zadania 
szacowanego na 30 mln zł)

– realizacji zadań w ramach pro-
gramu „Stop Smog” (w 2022 r. 
przeznaczona zostanie na ten cel 
kwota 1 mln 218 tys. zł)

– rozbudowy sieci wodociągowej 
(596 tys. zł – przy czym na zada-
nia związane z rozbudową sieci 
kanalizacyjnej miasto wnioskuje 
w ramach II naboru funduszu 
„Polski Ład”)

– zakupu sprzętu do szkół w ra-
mach programu „Laboratoria 
przyszłości” (263 tyś. zł)

– modernizacji i doposażenia pla-
ców zabaw (203 tys. zł)

– wspólnie z powiatem realizacji 
zadania związanego powstaniem 
Kompleksu Sportowego w przy 
ul. Kusocińskiego – kwota zare-
zerwowana w budżecie miasta na 
prace projektowe to 340 tys. zł
(taką samą kwotę zabezpiecza 
Powiat Limanowski)

W budżecie przewidziano także 
kwotę na prace dokumentacyjne 
związane z realizacją poszczegól-
nych inwestycji.
Jak zaznaczył podczas sesji Bur-
mistrz Miasta są to najważniejsze 
zadania inwestycyjne jakie przewi-
dziano do realizacji w 2022 roku, 
jednak oprócz nich w miarę po-
siadanych środków  wykonywane 
będą także i mniejsze inwestycje. 
Podkreślił  także, że największe 
z zaplanowanych dużych zadań 
uda się rozpocząć dzięki środ-
kom pozyskanym przez miasto 
w ramach funduszu przeciwdzia-
łania skutkom Covid-19 w kwocie 
7 mln 100  tys. zł na budowę mo-
stu przy ul. Lipowej oraz środkom 
z funduszu „Polski Ład”, gdzie 
w ramach I naboru miasto pozyska-
ło największą wśród limanowskich 
samorządów kwotę w wysokości 
30 mln zł.
Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda uchwalony bu-
dżet Miasta Limanowa nazwał „bu-
dżetem dobrym”, który pozwoli 
kontynuować prowadzoną politykę 
prorozwojową miasta. Jak nad-
mienił włodarz miasta od 2011 
roku na zadania inwestycyjne na 
terenie Miasta Limanowa wydat-
kowano kwotę 229 mln 197 tys. 
złotych.

Budżet Miasta Limanowa na 2022 rok 
– ponad 29 mln złotych na inwestycje
Z końcem ub. roku Rada Miasta Limanowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
budżetu Miasta Limanowa na 2022 rok.
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W podpisaniu umowy na realiza-
cję zadania pn. „Rozbudowa ulicy 
Lipowej w Limanowej wraz z roz-
biórką istniejącego i budową nowe-
go mostu na potoku Starowiejskim 
oraz rozbudową i przebudową infra-
struktury technicznej i kolidującego 
uzbrojenia” uczestniczyli także:
Zastępca Burmistrza Miasta Lima-
nowa Wacław Zoń, Skarbnik Mia-
sta Limanowa Irena Gawlik oraz 
Stanisław Gorczowski – Kierownik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
Limanowa oraz dwaj przedstawicie-
le Wykonawcy zadania.

Oferta „AW BAUTEX” Sp. z o.o. 
z Nowego Sącza wybrana została 
w drodze przetargu spośród 9 ofert 
jakie złożone zostały na wykonanie 
tego zadania. Inwestycja przez  fi r-
mę „AW BAUTEX” wykonana zo-
stanie za kwotę 12 mln 389 047,88 
zł, przy wykorzystaniu przez Mia-
sto Limanowa środków w wysoko-
ści 7,1 mln pozyskanych na ten cel 
z funduszu przeciwdziałania skut-
kom Covid-19, z puli przeznaczonej 
na wsparcie gmin górskich.
Wraz z wyłonieniem wykonawcy 

inwestycji 1 lutego br. podpisana 
została umowa na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego oraz autorskiego nad 
realizacją zadania, który za kwotę 
190 650,00 zł pełnić będzie Firma 
Arcus z Krakowa. 
Prace nad budową mostu ruszyć 
mają w sierpniu br., a zakończenie 
robót przewidziano na 2024 rok. 
Nowy most w ciągu ul. Lipowej ma 
mieć ponad 53 m długości i 12 m 
szerokości, a  jego budowa pozwoli 
na otwarcie czwartego wlotu ronda 
turbinowego i prowadzenie ruchu na 
moście w obu kierunkach, co znacz-
nie ułatwi komunikację na terenie 
miasta, odciążając ul. Piłsudskiego.

Umowa na budowę mostu 
w ciągu ul. Lipowej podpisana
21 marca br. w Urzędzie Miasta Limanowa miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą budowy 
mostu w ciągu ul. Lipowej. Umowę z ramienia samorządu podpisał Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda, a ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu „AW BAUTEX” z Nowego Sącza – 
Andrzej Witowski.
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Umowa podpisana została w Urzę-
dzie Miasta Limanowa, a przy jej 
podpisywaniu obecni byli Bur-
mistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda, Zastępca Burmistrza 
Miasta Limanowa Wacław Zoń 
i radca prawny Krzysztof Smaga 
oraz przedstawiciele Wykonawcy.
Oferta Sp. z o.o. ECORES wybra-
na została spośród trzech złożonych 
ofert. Decydującym kryterium przy 
wyborze oferty była cena  – Spółka 
z.o.o. ECORES z Rzeszowa, zaofe-
rowała najkorzystniejszą ofertę ce-
nową, która wynosi 750 000,00 zł.
W myśl podpisanej umowy 
Sp. z o.o. ECORES wykona projekt 

budowlany, złoży wniosek o wyda-
nie decyzji o pozwoleniu na budo-
wę oraz wykona projekt techniczny, 
a także opracuje specyfi kacje tech-
niczne wykonania i odbioru robót 
budowanych, przedmiaru robót 
i kosztorysów inwestorskich. 
Przypomnijmy, zgodnie z decyzją 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
po kilkuletnich staraniach władz 
miasta w Limanowej utworzony 
zostanie batalion lekkiej piecho-
ty Wojsk Obrony Terytorialnej, 
w ramach istniejącej 11 Małopol-
skiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. 

Batalion ma zostać uformowany 
w połowie 2023 roku, a do tego 
czasu  Wojska Obrony Teryto-
rialnej będą mieć swoją siedzi-
bę w skrzydle Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego przy ul. Rey-
monta w Limanowej, gdzie wy-
konano prace modernizacyjne 
pomieszczeń, które służyć będą 
Wojskom Obrony Terytorialnej.
Docelowa baza WOT powstanie 
przy ul. Zygmunta Augusta, naprze-
ciwko remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej Limanowa.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej bazy WOT
Prezes Zarządu Spółki z.o.o. „LimWot” Wiesław Wojcieszak i Prezes Zarządu Spółki z.o.o. „Ecores” 
z Rzeszowa  Jerzy Perec dnia 21 marca br. podpisali umowę, której przedmiotem jest opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego 
w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.
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Wykonawcą inwestycji budowy 
nowego dworca miejskiego jest 
konsorcjum fi rm: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „BESKID” 
G. A. Duda Sp. j. i Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „DUDA” 
Grażyna Duda.
Obecnie po wykonaniu przekład-
ki sieci elektrycznych oraz wodo-
ciągowo kanalizacyjnych trwają 
zasadnicze roboty betonowo murar-
skie głównego budynku.
Nowy dworzec autobusowy posia-
dał będzie nieregularny kształt oraz 
otwartą na plac manewrowy i sta-
nowiska autobusowe przeszkloną 
elewację. Wewnątrz budynku 
znajdą się: hol, poczekalnia, po-
mieszczenia sanitarno-higieniczne, 
pomieszczenia techniczne, pokój 
zabaw dla dzieci, bar z zapleczem 
i toalety. Wszystkie pomieszczenia 
dostępne będą dla osób niepełno-
sprawnych.
Zakończenie budowy dworca 
planowane jest na koniec paździer-
nika br.
Wraz z budową dworca na terenie 
miasta trwa również montaż 29 no-
woczesnych wiat przystankowych. 
Obecnie na wiatach montowane są 
panele fotowoltaiczne, które tworzą 
równocześnie pokrycie dachowe 
wiat oraz wykonywane są przyłą-
cza światłowodów do przystanków 

dla celów funkcjonowania informa-
cji pasażerskiej oraz monitoringu 
przystanków. Zadanie to wykonuje 
MP Technology sp. z o.o.
Inwestycje realizowane są w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego pn. „Niskoemisyjny 
transport miejski w Limanowej”, 
którego celem jest zwiększenie 
roli transportu miejskiego jako al-
ternatywy dla transportu samocho-
dowego w mieście oraz tworzenie 
warunków dla budowy sprawnego, 
przyjaznego dla podróżnych, ekolo-
gicznego i zintegrowanego systemu 
transportu miejskiego.

Trwa budowa nowego dworca
Postępują prace budowlane związane z rozpoczętą w połowie lutego br. budową dworca u zbiegu ulic 
Kopernika i Targowej. Powstanie obiektu jest kolejnym zadaniem realizowanym na terenie miasta 
w ramach wieloetapowego przedsięwzięcia pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”.
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Po zakończeniu formalności zwią-
zanych ze zgłoszeniem  do Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego zakończenia robót 

realizowanych w ramach zadania 
pn. „Budowa drogi o parametrach  
drogi  publicznej miejskiej wraz 
z infrastrukturą na terenie Strefy 

Gospodarczej w Limanowej - od-
cinek I  tj. od ul. Witosa do bramy 
wjazdowej na Strefę aktywności 
gospodarczej” oraz uzgodnieniu 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich  
i zatwierdzeniu  stałej organizacji 
ruchu mającej na celu włączenie 
się do drogi wojewódzkiej w dniu 
24 lutego został włączony ruch na 
ul. Witosa.  
Budowa łącznika ul. Witosa 
i ul. Fabrycznej  wyniosła 2 mln 
304 285,84 zł, z czego kwotę 
891 920,00 zł Miasto Limanowa 
pokryło ze środków pozyskanych 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a kwotę 1 mln 412.465,84 zł 
na podstawie porozumienia przeka-
zał Powiat Limanowski.

Obecnie trwają konsultacje z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie co do przy-
szłej realizacji zadania, a podjęte 
rozmowy to reakcja władz miasta 
na wzmożony ruch u zbiegu ulic 
Kościuszki i Z. Augusta, gdzie po-
wstało duże centrum handlowe. Jak 
nadmienia Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda jest potrze-
ba, żeby istniejące tam skrzyżo-
wanie miało znacznie lepszą prze-
pustowość, gdyż zarówno na dro-
dze powiatowej – ulicy Zygmunta 
Augusta, jak i na drodze krajowej 
– ulicy Kościuszki często występu-
ją duże zahamowania ruchu.
Jeśli inwestycję uda się zrealizować 
to przyszłe rondo będzie już kolej-
nym jakie powstanie w Limanowej, 
co wpływa zarówno na poprawę 
bezpieczeństwa, jak i płynność ru-

chu drogowego.
Przypomnijmy, w połowie listopada 
ub. roku miał miejsce odbiór tech-
niczny ronda powstałego w miejscu 
skrzyżowania drogi krajowej nr 28 
u zbiegu ulic: Jana Pawła II, Piłsud-
skiego, Kopernika i Kolejowej, któ-
rą to inwestycję w całości sfi nanso-

wała GDDKiA, a miasto Limanowa 
było inwestorem zastępczym zada-
nia-przygotowało dokumentację 
projektową, projekt budowlany 
i wykonawczy, uzyskało pozwo-
lenie na budowę i przeprowadziło 
postępowanie przetargowe.

Łącznik ul. Witosa z ul. Fabryczną otwarty

Powstała koncepcja budowy nowego ronda, trwają 
rozmowy z GDDKiA ws. przyszłej realizacji inwestycji

Od 24 lutego br. kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka drogi, który łączy ul. Witosa 
z ul. Fabryczną. Na nowym odcinku drogi wykonane zostało oznakowanie, które reguluje ruch 
drogowy i warunkuje bezpieczne poruszanie się pojazdów.

Opracowana została opisowa i rysunkowa koncepcja budowy kolejnego ronda w mieście Limanowa 
– w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki) z drogą powiatową (ul. Z. Augusta). 
Koncepcję tą na zlecenie Urzędu Miasta Limanowa przygotowało Biuro Usług Inżynierskich 
„FKprojekt”, a jest ona niezbędna do prowadzonych z GDDKiA rozmów dotyczących planowanej 
inwestycji. 
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Dokumentację projektowo-budow-
laną dla zadania „Budowa obiek-
tu rekreacyjno – sportowego wraz 
z zapleczem i infrastrukturą komu-
nikacyjną przy ul. Kusocińskiego 
w Limanowej” pracownia projekto-
wa PRIMTECH z Tarnowskich Gór 
wykona za kwotę 118 080,00 zł,
a kwota ta w myśl podpisanego 
porozumienia pokryta zostanie po 
połowie przez miasto Limanowa 
i samorząd powiatu. Na wykonanie 
dokumentacji wykonawca ma pół 
roku od dnia podpisania umowy.

Przypomnijmy – kompleks spor-
towo-rekreacyjny  to zadanie, któ-
rego realizacji podjęły się samo-
rządy miasta Limanowa i powiatu 
limanowskiego. Inwestycja zakłada 
powstanie przy ul. Kusocińskiego 
/tzw. ścieżce zdrowia/ na wysokości 
budynku I LO w Limanowej stadio-
nu pełnowymiarowego z trybunami 
o nawierzchni z trawy naturalnej 
i bieżnią lekkoatletyczną,  kortów 
tenisa ziemnego, boiska do gry 
w koszykówkę, urządzeń lekkoatle-
tycznych: skoczni w dal, koła rzutu 

dyskiem, młotem, rzutni pchnięcia 
kulą, rzutni oszczepem, skoczni 
o tyczce, a także wykonanie dróg, 
chodników i parkingów.
W myśl podpisanego przez miasto 
i powiat porozumienia niezbęd-
ny 50-procentowy wkład własny 
potrzebny do realizacji inwestycji 
samorządy również zabezpieczą 
po połowie, składając na zadanie 
wspólny wniosek o dofi nansowanie 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wyłoniony został wykonawca prac projektowych 
kompleksu sportowego przy ul. Kusocińskiego
Pracownia projektowa PRIMTECH z Tarnowskich Gór opracuje dokumentację projektową 
inwestycji związanej z powstaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 
w Limanowej, przy tzw. ścieżce zdrowia. Przyszła inwestycja to wspólne przedsięwzięcie miasta 
Limanowa i powiatu limanowskiego, które realizowane będzie w oparciu o podpisane przez 
samorządy porozumienie. 
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Inwestycja wykonywana jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa za pośrednictwem Związ-
ku Euroregion „Tatry” w ramach 
Programu Interreg V-A Polska-Sło-
wacja 2014-2020. Wykonawcą prac 
jest Firma Budowlana GURGUL 
z Limanowej.
Prace przy odtworzeniu historycz-
nej werandy dworskiej w Muzeum 
Regionalnym Ziemi Limanowskiej 
polegają na rekonstrukcji tego daw-
nego elementu architektonicznego 
o powierzchni 49,56 m2 , przylega-
jącego do wschodniej ściany Dwo-
ru Marsów.
Na miejscu wykonane zostały prace 
ziemne, izolacyjne, wykonano też 

betonowe fundamenty. Konstrukcja 
werandy oparta została na drewnia-
nych słupach osadzonych na beto-
nowym podłożu, a obiekt wyposa-
żony został w stolarkę drzwiową 
i okienną. Wewnątrz werandy z płyt 
kamiennych wykonywana jest po-
sadzka.
Powstały obiekt docelowo zwięk-
szy powierzchnię wystawienniczą 
muzeum.
Wszystkie prace wykonywane są 

zgodnie z pozwoleniem konser-
watora zabytków. Rekonstrukcja 
historycznej werandy wyniesie 
287 348,76 PLN, a koszt realizacji 
zadania pokryty zostanie ze środ-
ków w wysokości  48116,00 EUR 
pozyskanych w ramach projektu 
„In partibus artem – szlacheckie 
wymiary sztuki na polsko-słowac-
kim pograniczu” realizowanego 
przez Muzeum Regionalne Ziemi 
Limanowskiej.

W ramach zadania do sali wido-
wiskowej zakupiony zostanie wy-
sokiej klasy nowoczesny profe-
sjonalny zestaw oświetleniowy, co 
będzie uwieńczeniem zakończenia 
prac związanych z wyposażaniem 
największej w powiecie i jedynej 
tak dużej na naszym obszarze sali 
mieszczącej się w Limanowskim 
Domu Kultury. Zakup brakujące-
go na sali oświetlenia scenicznego 
wzbogaci realizowane przez LDK 
działania edukacyjno-kulturalne.

Rekonstrukcja secesyjnej werandy w Muzeum

200 tys. zł dofi nansowania dla LDK 
na zakup oświetlenia do sali widowiskowej

Trwają prace związane z rekonstrukcją secesyjnej werandy w Muzeum Regionalnym Ziemi 
Limanowskiej, realizowane w ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki 
na polsko-słowackim pograniczu”.

Dofi nansowanie w wysokości 200 tysięcy zł pozyskał Limanowski Dom Kultury ze środków 
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego 
w ramach Funduszu Patriotycznego na realizację zadania pt.” Zakup wyposażenia techniki sceny 
do prowadzenia działań edukacyjno – kulturalnych w LDK”.
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Zdając sobie sprawę ze wzrostu za-
potrzebowania na miejsca parkingo-
we w ostatnich latach wybudowa-
nych zostało wiele parkingów, jak 
chociażby parking Św. Krzysztofa. 
Mimo istniejących miejsc parkin-
gowych ciągle wzrasta ilość wykro-
czeń polegających na parkowaniu 
pojazdów na chodnikach i miejscach 
gdzie obowiązuje zakaz zatrzymy-
wania się. 
Tylko w bieżącym roku Straż Miej-
ska w Limanowej stwierdziła po-
pełnienie takich wykroczeń przez 
295 kierowców, co w porównaniu 
z latami ubiegłymi stanowi ogrom-
ny wzrost.  Apelujemy zatem do 
kierowców o dołożenie wszelkiej 
troski, aby postój pojazdów odby-
wał się w miejscach dozwolonych, 
a szczególnie na parkingach. 
Miejscami gdzie najczęściej do-

chodzi do łamania prawa jest rynek 
w Limanowej oraz ulice przyległe, 
jak również ulica prowadząca do 
szpitala w Limanowej, gdzie docho-
dzi do tamowania ruchu – a przecież 
jest to droga dla karetek pogotowia 
ratunkowego.
Prawidłowe parkowanie to sfera 

naszego bezpieczeństwa, porządku 
w ruchu pieszych i pojazdów, jak 
również poszanowania dla jakości 
dróg, a szczególnie chodników. Jeśli 
chcemy być szanowani jako uczest-
nicy ruchu drogowego – szanujmy 
też prawa innych.

Dbajmy o porządek i bezpieczeństwo w mieście 

Duży niepokój budzi niszcze-
nie nowo zbudowanych obiektów 
oraz urządzeń komunalnych  przez 
mieszkańców miasta-wandali, któ-
rzy dewastują ławki, altanki, malują 
budynki. 
Mając na względzie  troskę  o mienie  
miejsca te zostały objęte monitorin-

giem, w efekcie czego coraz czę-
ściej sprawcy wybryków chuligań-
skich ponoszą odpowiedzialność za 
swoje zachowanie – jak  chociażby 
w przypadku  niszczenia mienia na 
parkingu Św. Krzysztofa.
Chuligańskie wybryki, dewastacje 
i uszkodzenia mienia miały także 

miejsce w innych częściach mia-
sta – wobec sprawców tych zdarzeń 
również prowadzone jest postępo-
wanie, celem doprowadzenia ich do 
poniesienia odpowiedzialności za 
popełnione czyny.
Mienie miejskie to nasze wspólne 
dobro, o które powinniśmy dbać i je 
szanować. Apelujemy więc o roz-
wagę i  zwracamy się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców miasta, 
by nie pozostawali bierni w przy-
padkach chuligańskich wybryków 
i w razie zauważenia negatywnych 
zachowań powiadomili Policję lub 
Straż Miejską, co pozwoli uniknąć 
chuligańskich wybryków w mie-
ście, czy też ukarać winnych dewa-
stacji.
Telefon alarmowy na policję to 
997. Telefon do straży miejskiej: 
790 203 105.

Apel – SZANUJMY NASZE MIENIE!
Miasto Limanowa dużym nakładem środków fi nansowych pochodzących z podatków mieszkańców 
oraz środków pozyskanych z programów na rewitalizację miasta w ostatnich latach odmieniło 
oblicze Rynku, Parku Miejskiego oraz Parkingu Św. Krzysztofa.

Postępujący wzrost  ilości samochodów w mieście powoduje ze coraz częściej dochodzi do 
popełniania wykroczeń drogowych, w tym głównie związanych z postojem pojazdów w miejscach 
niedozwolonych.
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Program usuwania azbestu na te-
renie Miasta Limanowa przedłu-
żony został do dnia 31 maja 2022 
r. Wszyscy chętni, posiadający 
odpady azbestowe na swojej nie-
ruchomości mogą złożyć wniosek 
w ramach w/w Programu i po-
zbyć się odpadów azbestowych 
ze swojej nieruchomości BEZ-
PŁATNIE.
Wniosek wraz z załącznikami do-
stępny jest na Dzienniku Podaw-
czym Urzędu Miasta Limanowa, ul. 

Jana Pawła II 9.
Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 18 337 
20 54, wew. 172.
W 2021 roku przyjęto i pozytyw-
nie rozpatrzono 53 wnioski o sfi -
nansowanie kosztów związanych 
z usuwaniem i unieszkodliwieniem 
wyrobów zawierających azbest 
z posesji  z terenu miasta Limano-
wa, tym samym odbierając 121,23 
tony azbestu.

– w  przypadku obiektów wybudo-
wanych przed 1 lipca 2021 r. czas 
na złożenie deklaracji jest do 30 
czerwca 2022 r.
– dla nowopowstałych budynków 
termin ten wynosi 14 dni od dnia 
pierwszego uruchomienia tego źró-
dła ciepła lub źródła spalania paliw.
– w przypadku zmiany źródła cie-
pła właściciel lub zarządca budyn-

ku lub lokalu ma 14 dni od dnia, 
w którym zaistniała zmiana na zło-
żenie nowej deklaracji.
CEEB to  pierwsza tego rodzaju 
baza, która zgromadzi informacje 
dotyczące wszystkich budynków 
w Polsce (około 5 mln), a celem 
zbierania informacji o budynkach 
jest stworzenie kompletnej bazy 
danych, na podstawie której każda 

gmina w Polsce będzie mogła po-
dejmować odpowiednie działania 
na rzecz poprawy jakości powie-
trza,  jak również baza ma umoż-
liwić skuteczne dostosowanie pro-
gramów modernizacji.
Do 22 marca br.  Ekodoradca 
do bazy CEEB wprowadził dane 
z 1140 punktów adresowych z te-
renu miasta Limanowa, co stano-
wi 34 % budynków.
UWAGA! – Niezłożenie deklara-
cji w terminie może skutkować 
grzywną w wysokości do 500 zł, 
która może wzrosnąć nawet do 
5000 zł.
Deklaracje można składać w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem 
systemu CEEB lub w formie papie-
rowej listem lub osobiście w Urzę-
dzie Miasta Limanowa, ul. Jana 
Pawła II 9.
Szczegółowych informacji udzie-
la Ekodoradca Miasta Limanowa 
w ramach programu LIFE MA-
ŁOPOLSKA nr tel.: 18 337 20 54 
wew. 164.

Przedłużony termin realizacji Programu usuwania 
azbestu na terenie Miasta Limanowa

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach

Urząd Miasta Limanowa informuje, że przedłużony został termin realizacji programu pn.: 
,,Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, którego celem jest zebranie 
odpadów zawierających azbest w docelowej ilości 360 ton.

Mieszkańcom Miasta Limanowa przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele 
i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) dot. źródeł ciepła i spalania paliw:
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W celu przeprowadzenia zbiórki Miasto Limanowa w dniu 2 marca zawarło porozumienie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Sowlin. Porozumienie to reguluje zasady organizacji zbiórki pieniężnej na rzecz pomocy mieszkań-
com miasta Truskawiec na Ukrainie, poszkodowanym na skutek działań wojennych wywołanych agresją zbrojną 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wpłaty na pomoc mieszkańcom Truskawca dokonywać można na konto:
56 1240 5123 1111 0011 1194 9992

Pozyskane ze zbiórki środki fi nansowe przeznaczone będą na zabezpieczenie priorytetowych potrzeb mieszkań-
ców partnerskiego Miasta Truskawiec.

Od wielu tygodni obserwowaliśmy 
wzmożoną aktywność Rosji na gra-
nicy z Ukrainą. Z uwagą wsłuchi-
waliśmy się w komunikaty przywód-
ców państw zaangażowanych w ne-
gocjacje dyplomatyczne. Mieliśmy 
nadzielę, że ich wysiłki zapobiegną 
eskalacji napięć. 
Niestety 24 lutego Rosja dokonała 
agresji na Ukrainę i doprowadziła 
do wybuchu wojny. Ukraina jest 
państwem wolnym, suwerennym 
i niepodległym. Jej bezpieczeństwo 
jest gwarantem pokoju w Polsce 
i Europie. W duchu solidarności 
z narodem, który doświadcza zbroj-
nego konfl iktu i z lękiem patrzy 
w przyszłość chcemy okazać nasze 
wsparcie i jedność z obywatela-
mi Ukrainy. W obliczu zagrożenia 
i wojny nie możemy być obojętni. 

Polska była pierwszym krajem, 
który uznał niepodległość Ukrainy. 
Rada Miasta Limanowa wyraża so-
lidarność  z narodem ukraińskim. 
Ukraina jest wolnym państwem. 
Rada Miasta wysyła przyjaciołom 
z partnerskiego miasta Truskawiec 

i całej Ukrainy głośny, jednoznacz-
ny sygnał jedności i solidarności. 
Jesteśmy sercem i duchem z Wami 
i mamy nadzieję że z pomocą Bożą 
i ludzką zachowacie wolność, suwe-
renność i niepodległość. 

Zbiórka pieniężna na pomoc 
mieszkańcom partnerskiego 
miasta Truskawiec na Ukrainie

Rada Miasta podjęła uchwałę dot. wsparcia 
dla partnerskiego miasta Truskawiec na Ukrainie

Trwa zbiórka pieniężna na pomoc mieszkańcom Ukrainy. 
Środki pieniężne zebrane w trakcie zbiórki przekazane 
zostaną Miastu Truskawiec, jako samorządowi 
partnerskiemu Miasta Limanowa. 

25 lutego Rada Miasta Limanowa podjęła stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy.
Na wniosek Burmistrza Miasta Limanowa do porządku obrad LIV sesji Rady Miasta wprowadzona 
została uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej samorządowi Miasta Truskawiec na 
Ukrainie. Symboliczna kwota 20 tys. zł przekazana na pomoc osobom poszkodowanym na skutek 
działań wojennych to symbol jedności i solidarności z Ukrainą zaatakowaną przez wojska Federacji 
Rosyjskiej.

Pomagamy Ukrainie



Zaraz po uruchomieniu punktu zbiórki w dniu 1 marca przy ul. Piłsudskiego 
85B (magazyn sklepu DDD) z rzeczami pierwszej potrzeby – m.in. ubraniami, 

żywnością, środkami higienicznymi i pielęgnacyjnymi pojawiły się pierwsze osoby – 
mieszkańcy miasta Limanowa i całego regionu, pojedyncze osoby oraz całe rodziny chcące 

pomóc uchodźcom. Już w ciągu pierwszych kilku godzin zbiórki udało się zebrać cztery busy pudeł 
z darami, które odpowiednio posegregowane przewiezione zostały na większy magazyn przy ul. Fabrycznej. 

W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Łososina Górna.
2 marca zbiórka była kontynuowana, w akcję włączyli się mieszkańcy miasta oraz całego regionu przywożąc najbar-
dziej potrzebne rzeczy. Na miejscu artykuły były segregowane, pakowane i przewożone na magazyn przy ul. Fabrycznej, 
gdzie do późnych godzin nocnych trwała akcja segregowania i pakowania zebranych rzeczy, w którą włączyło się wiele osób 
chcących pomóc, by na czas odpowiednio przygotować rzeczy do transportu.
Podczas dwudniowej zbiórki udało się zebrać najpotrzebniejsze rzeczy takie jak żywność, ubrania, środki higieniczne i pie-
lęgnacyjne - razem 30 palet odpowiednio posegregowanych pudeł, które 3 marca wyruszyły do partnerskiego miasta Tru-
skawiec na Ukrainie. Akcję koordynowali pracownicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.
Ponowna zbiórka na rzecz osób dotkniętych wojną na terenie Ukrainy miała miejsce w dniach od 14 do 16 marca 
w budynku Limanowskiego Domu Kultury (magazyn LDK). Efekty trzydniowej zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy, 
które udało się zebrać dzięki zaangażowaniu mieszkańców miasta wyjechał do Truskawca 17 marca. 
Wszystkim, którzy włączyli się w akcje pomocy należą się słowa podziękowania.

Potrzebne rzeczy przez dwa dni  21 i 22 
marca gromadzone były w magazynie Li-
manowskiego Domu Kultury, a dzięki akcji 
udało się zebrać wiele najbardziej potrzeb-
nych rzeczy m.in. ubrania oraz artykuły hi-
gieniczne.
Powodzenie zbiórki nie byłoby możliwe 
gdyby nie zaangażowanie i wielka ofi ar-
ność mieszkańców za co wszystkim należą 
się słowa podziękowania.

Zbiórka artykułów dla uchodźców z Ukrainy – wielkie serca Limanowian

Mieszkańcy miasta nie zawiedli – dla 20-osobowej grupy obywateli Ukrainy 
zebrano najpotrzebniejsze rzeczy

W dniach 1-2 marca miała miejsce pierwsza zbiórka 
na rzecz osób dotkniętych wojną na terenie Ukrainy 
zorganizowana przez Urząd Miasta Limanowa 

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Z dużym odzewem spotkała się zbiórka 
rzeczy potrzebnych 20-osobowej 
grupie obywateli Ukrainy, którzy 
przybyli do naszego miasta.
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Lima-
nowej  włączyła się w Akcję ,,So-
lidarni z Ukrainą”. Akcję przepro-
wadził Wolontariat Wincentyński, 
a w ramach inicjatywy oprócz 
zbiórki pieniężnej zebrano także 
materiały opatrunkowe i środki hi-
gieniczne, które przekazane zostaną 
Siostrom Miłosierdzia pracującym 
na Ukrainie. W limanowskiej „trój-
ce” przeprowadzona została także 
zbiórka plecaczków w ramach akcji 
„Plecaczek” – pomocy dzieciom, 
które odbierane są z granicy. Łącz-
nie udało się zebrać ponad 190 ple-
caczków! Plecaki zostały przekaza-
ne do punktu zbiórki znajdującego 
się w Zespole Szkół nr 1w Limano-
wej.
Zbiórkę datków na pomoc ukra-
ińskim dzieciom zorganizowano 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4, a efekty zbiórki pieniędzy na 
rzecz uchodźców z Ukrainy która 
odbyła się w Szkole Podstawowej 
nr 2 przekazane zostały na konto 
Caritas Polska.

W odpowiedzi na apel szpitala we 
Lwowie o pomoc w skompletowa-
niu najbardziej potrzebnych arty-
kułów w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w dn. 9-10 marca 
odbywała się  zbiórka:  kocy, po-
ścieli i ręczników, które podarowa-
ne zostały potrzebującym rannym 
na Ukrainie. Zebrane rzeczy prze-
kazane zostały do Parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej, 
skąd pojechały do Lwowa. Akcję 
w szkole przeprowadzili harcerze 
z 5. Drużyny Harcerskiej „Dzieci 
Gór” i szkolni wolontariusze.

Podopieczni Dziennego Domu 
Senior + również przeprowadzili 
zbiórkę żywności oraz artykułów 
higieniczno-pielęgnacyjnych na 
pomoc Ukrainie.

Wszelkie informacje dotyczące zbiórek oraz udzielanego wsparcia obywatelom Ukrainy przebywającym 
w mieście Limanowa kierować można do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Kilińskiego 
11,  nr tel. 18/337 13 10. MOPS udziela także wsparcia w zakresie przysługujących uchodźcom świad-
czeń – jednorazowego świadczenia 300 zł oraz świadczenia 40 zł na osobę. Mieszkańcy miasta, którzy 
przygarnęli pod swój dach obywateli Ukrainy wraz z przebywającymi u nich uchodźcami, mogą także 
skorzystać z pomocy osoby znającej język ukraiński - w MOPS Limanowa lub telefonicznie w sprawach 
pilnych pod nr tel. 530 710 550.
Najważniejsze informacje dot. zbiórek, udzielanego wsparcia obywatelom Ukrainy na bieżąco zamiesz-
czane są także na stronie internetowej Miasta Limanowa www.miastolimanowa.pl w specjalnej zakładce 
“Pomoc dla Ukrainy”.

Akcje pomocy Ukrainie w miejskich szkołach
Społeczność szkolna miejskich placówek oświatowych włączyła się w akcje pomocy na rzecz 
ogarniętej wojną Ukrainie. W szkołach odbyły się m.in. zbiórki potrzebnych rzeczy oraz zbiórki  
pieniężne na rzecz uchodźców.

Pomagamy Ukrainie
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Koncert był przesłaniem do wszyst-
kich walczących o wolność Ukra-
iny, wyrazem wsparcia i solidarno-
ści. Wydarzenie było także jedną 
z form niesienia pomocy naszym 
sąsiadom zza wschodniej granicy 
poprzez zbiórkę pieniędzy. Lima-
nowianie po raz kolejny pokazali, 
że mają wielkie serce, gdyż pod-
czas zbiórki zorganizowanej przez 
Komitet społeczny „Razem dla 
Ukrainy” we współpracy z Lima-
nowskim Domem Kultury udało się 
zebrać 7.652,74 zł. Środki te prze-
kazane zostały na cele pomocowe 
dla dotkniętej wojną Ukrainy.
Koncert „Limanowscy Artyści 
Ukrainie” był również wyjątkowy 
z tego względu, że w jednym miej-
scu spotkali się muzycy i wokaliści 
pochodzący z Limanowej. Zanim 
jednak ze sceny popłynęły dźwięki 
muzyki, wszystkich powitała dy-
rektor Limanowskiego Domu Kul-
tury – Magdalena Szczygieł-Sma-
ga, a następnie Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda – Pa-
tron Honorowy koncertu, który 
odczytał list z podziękowaniem od 

władz Miasta Truskawiec na Ukra-
inie, za okazaną im do tej pory po-
moc.
Część artystyczną Narodowym 
Hymnem Ukrainy rozpoczął Chór 
„LimaNovum”, dla którego koncert 
ten był szczególne ważny z uwagi 

na Ivana Vrublevsky’ego – dyry-
genta chóru oraz jego żonę, obojga 
pochodzących z Ukrainy. Łukasz 
Jemioła, artysta na co dzień zaan-
gażowany w pomoc uchodźcom 
wyraził swoimi utworami tęskno-
tę za wolnością i pokojem. Drugą 
część koncertu rozpoczął występ 
Sylwii Zelek-Golonki, której akom-
paniował Krystian Jaworz. Artystka 
w poruszającym utworze „Modli-
twa” zaśpiewała o wierze w lepsze 
jutro i lepszy świat. Występ Lima-

nowskiej Orkiestry Kameralnej 
pozwolił przenieść się myślami do 
ukraińskich krajobrazów, a kończą-
cy koncert zespół „Redford” wpro-
wadził wszystkich w atmosferę me-
lancholii i zadumy.
Na koniec nie mogło zabraknąć 
utworu, swego rodzaju manifest 
songu - prośby i marzenia o pokój. 
„Imagine” Johna Lennona zagrany 
i zaśpiewany wspólnie przez ze-
spół „Redford”, Krystiana Jaworza 
i Sylwię Zelek-Golonkę wspaniale 
podsumował cały koncert.
Podziękowania należą się wszyst-
kim artystom, którzy wzięli udział 
w wydarzeniu, a także jego uczest-
nikom, którzy tak hojnie okazali 
swoją pomoc, wielkie serca oraz 
ogrom życzliwości i empatii.

Limanowianie okazali wielkie serca podczas 
charytatywnego koncertu na rzecz pomocy Ukrainie
Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w niedzielę 20 marca w Limanowskim Domu Kultury. 
W sali widowiskowej LDK odbył się koncert charytatywny „Limanowscy Artyści Ukrainie”, 
podczas którego nie tylko wystąpili doskonale wszystkim znani artyści z Limanowej i okolic, ale 
również trwała zbiórka do puszek na pomoc dotkniętej wojną Ukrainie, z której udało się zebrać 
aż 7.652,74 zł.

Pomagamy Ukrainie
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Tir z pomocą humanitarną  - 30 
palet  - przyjechał do Limanowej 
w poniedziałek 28 marca. 25 pa-
let z odzieżą pozostało w mieście 
Limanowa, natomiast 5 palet za-
wierających głównie żywność 
i leki pojechało w dalszą trasę do 
partnerskiego miasta Truskawiec 
w Ukrainie. Akcję transportu rzeczy 
z Norwegii koordynował Radny 
Miasta Limanowa Piotr Musiał.
29 marca przekazana przez Nor-
wegów odzież została częściowo 
posegregowana - po to by ułatwić 
uchodźcom znalezienie potrzeb-
nych im rzeczy, a od dnia 30 marca 
obywatele Ukrainy przebywający 
na terenie miasta Limanowa w wy-

znaczonych terminach przychodzić 
mogą do magazynu Limanowskie-
go Domu Kultury, gdzie znajdu-
je się przywieziona odzież. Akcją 
wydawania rzeczy uchodźcom oraz 
segregacją odzieży zajmują się 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Limanowej.
Składamy podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym w ak-
cję pomocy. Dziękujemy za Wasze 
wielkie serca.

Organizacja charytatywna z Norwegii włączyła się 
w akcję pomocy Ukrainie
Dzięki pomocy organizacji charytatywnej Polsk-Norsk Forening i Bodø Hjelp til Ukraina 
z norweskiego miasta Bodo do Miasta Limanowa trafi ła odzież, która obecnie przekazywana jest 
przebywającym w naszym mieście uchodźcom. 

Pomagamy Ukrainie
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Władze Truskawca w imieniu własnym oraz całej społeczności dziękują za pomoc, którą miasto Limanowa i jego 
mieszkańcy udzieliło i cały czas udziela Ukrainie. 
To wielki gest solidarności z naszym krajem. Doceniamy to i z serca dziękujemy za każdy dar – czytamy w prze-
słanym piśmie:

Współpraca Miasta Limanowa z Miastem Truskawiec rozpoczęła się w czerwcu 2000 r. kiedy to w imieniu obydwu 
miast umowę partnerską podpisywali Burmistrzowie – Bogdan Matołycz i Leszek Woźniak.  Umowa ta odnowiona 
została w listopadzie 2007 r. przez Burmistrzów – Lwa Gritsaka i Marka Czeczótkę, a następnie w 2011 r., kiedy to 
podpisali ją Rusłan Kozyr i Władysław Bieda. 
Obecnie Miasto Truskawiec jest jednym z największych ośrodków uchodźców w Ukrainie Zachodniej. Pomoc 
i wsparcie cały czas jest więc ogromnie potrzebne.

Władze Truskawca dziękują Miastu Limanowa 
za udzielone wsparcie
Władze Miasta Truskawiec na Ukrainie, które jest miastem partnerskim Miasta Limanowa 
skierowały słowa podziękowania za wsparcie dla Ukrainy. 

Pomagamy Ukrainie
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Gratulacje w imieniu własnym 
oraz wszystkich mieszkańców 
Miasta Limanowa na ręce córki 
Jolanty złożyli Dostojnej Jubilat-
ce Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda,  Przewodnicząca 
Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Danuta Szewczyk. Wraz 
z gratulacjami popłynęły życzenia 

zdrowia, siły i pogody ducha na 
kolejne lata życia. Burmistrz prze-
kazał także  Jubilatce listy z życze-
niami, przesłane z okazji wyjątko-
wych setnych urodzin z Kancelarii 
Premiera Mateusza Morawieckiego 
oraz od Wojewody Małopolskiego 
Łukasza Kmity.
Stulatka Pani Krystyna ma dwój-
kę dzieci (syna i córkę), doczekała 
się 4 wnucząt i 4 prawnucząt. Jest 

pogodną osobą, otoczoną miłością 
najbliższych.
Córka Jubilatki  zapytana o receptę 
na tak długie życie powiedziała, że 
w przypadku mamy jest to na pew-
no pracowitość oraz wiara w Bożą 
Opatrzność.
Dostojnej Jubilatce życzymy dużo 
zdrowia oraz tego, by każdy dzień 
upływał w atmosferze radości 
i życzliwości!

Sto lat świętowała mieszkanka Miasta Limanowa
Setne urodziny nie zdarzają się często, a właśnie taki szczególny jubileusz świętowała mieszkanka 
Miasta Limanowa – Pani Krystyna Bogacz. W imieniu Jubilatki życzenia od władz Miasta 
Limanowa odebrała jej córka – Pani Jolanta.

Zebranym przedstawione zostały 
plany działania, harmonogram za-
jęć oraz zasady funkcjonowania 
Klubu, każdy senior otrzymał słod-
ki upominek, następnie seniorzy 
mieli okazję obejrzeć fi lm pt. „Do 
zakochania jeden krok”.
Klub „Centrum Aktywności Senio-
ra” to przestrzeń przeznaczona dla 
osób starszych, w której mogą się 
spotykać, spędzać wspólnie czas, 
rozwijać własne pasje, edukować 
się poprzez udział w szkoleniach 
i warsztatach. 
Pierwszym wydarzeniem, w któ-
rym wzięli udział seniorzy były 
warsztaty organizowane dotyczą-
ce obsługi smartfona, uczestnicy 
Klubu Centrum Aktywności Se-

niora uczestniczyli także w wykła-
dzie pod tytułem ,,Bezpieczeństwo 
w sieci i zakupy online’’.
Członkami „Centrum Aktywności 
Seniora” mogą być emeryci, renci-
ści oraz inne osoby w wieku powy-
żej 50 lat, wspierające działalność 
klubu. Zapisów do Klubu można 
dokonać osobiście w sekretariacie 
LDK przy ul. Bronisława Czecha 
4 lub w trakcie spotkania członków 
klubu, a także telefonicznie pod 
numerem: 18/261 04 70 – od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00, oraz mailowo 
na adres: biuro@ldk.limanowa.pl. 
Przynależność do klubu jest dobro-
wolna.

W Limanowskim Domu Kultury otwarto Klub 
„Centrum Aktywności Seniora”
Z początkiem lutego br. w Limanowskim Domu Kultury miała miejsce inauguracja Klubu 
„Centrum Aktywności Seniora”. W wydarzeniu uczestniczyli seniorzy z Limanowej i okolic, 
których przywitała Dyrektor LDK Magdalena Szczygieł-Smaga oraz pomysłodawczyni powstania 
Klubu Helena Michałek. 
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Tuż przy wejściu do budynku LDK 
Burmistrz wręczał przybyłym Pa-
niom tulipany, a przed rozpoczę-
ciem koncertu ze sceny skierował 
do nich życzenia zdrowia, pomyśl-
ności oraz radości i uśmiechu każ-
dego dnia.
Zaraz po życzeniach na scenę 
wkroczyli muzycy z zespołu „Dro-
ga na Ostrołękę” założonego przez 
Wojciecha Dudkowskiego – autora 
tekstów, dziennikarza radiowego 
i człowieka kochającego muzykę 
country, od lat związanego z Pikni-
kiem Country w Mrągowie.
Przeboje muzyki country ponad go-
dzinę rozbrzmiewały w Limanow-
skim Domu Kultury,  zabierając 
przedstawicielki płci pięknej w wy-
jątkowy muzyczny nastrój.

Koncert zespołu „Droga na Ostrołękę” 
z okazji Dnia Kobiet
W sobotni wieczór 5 marca w Limanowskim Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert 
dedykowany Paniom z okazji Dnia Kobiet. Na scenie wystąpił znajdujący się w ścisłej krajowej 
czołówce muzyków country zespół „Droga na Ostrołękę.” Przed koncertem na przybyłe Panie 
czekał z koszem wypełnionym kwiatami Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. 
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Po mszy  św. uczestnicy uroczy-
stości oraz przybyli goście – se-
nator Jan Hamerski, przedstawi-
ciele władz samorządowych Gmin 
i Miast Powiatu Limanowskiego, 
a także delegacje służb, szkół, 
instytucji, stowarzyszeń, 11. Mało-
polskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej oraz Związku Strzeleckiego 
Strzelec wraz z pocztami sztanda-
rowymi  udali się na cmentarz pa-
rafi alny, gdzie odmówiona została 
modlitwa za dusze poległych żoł-
nierzy wyklętych w szczególności 
pochodzących z powiatu limanow-
skiego oraz  odbył się Apel Pamię-
ci, który przeprowadził dowódca 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
JS2402 Limanowa brygadier Stani-
sław Dębski.  Następnie przy tabli-
cy pamiątkowej pomordowanych 
żołnierzy niezłomnych przedstawi-
ciele władz oraz przybyłe delega-
cje złożyły znicze. W uroczystości 
uczestniczyły także rodziny żołnie-

rzy wyklętych oraz por. Tadeusz 
Dębski syn Wojciecha Dębskiego 
„Bicza”. żołnierza września 1939 r.,
dowódcy oddziału partyzanckiego 
„Opór” Batalionów Chłopskich.
Miasto Limanowa reprezentowa-
li Wiceburmistrz Miasta Limano-

wa Wacław Zoń,  Przewodnicząca 
Rady Miasta Limanowa Jolanta 
Juszkiewicz oraz Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Limanowa: 
Stanisław Orzechowski i Leszek 
Woźniak.
Po zakończeniu uroczystości mło-
dzież zrzeszona w Związku Strze-
leckim „Strzelec” oraz delegacje 
biorące udział w wydarzeniu udały 

się do Limanowskiego Domu Kul-
tury na ciepły posiłek przygotowa-
ny przez kuchnie LDK, a po nim 
w sali widowiskowej Limanow-
skiego Domu Kultury wyświetlony 
został fi lm pt. „Lotte” przedstawia-
jący historię młodej sanitariusz-
ki Genowefy Kroczek ps.”Lotte”. 
Film ten ponownie obejrzeć moż-
na było  tego samego dnia o godz. 
18:00, oraz w  sobotę 5 marca.

Organizatorami Powiatowo-Miej-
skich obchodów Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych byli: Staro-
stwo Powiatowe w Limanowej, 
Urząd Miasta Limanowa, Bazylika 
Matki Boskiej Bolesnej w Lima-
nowej, Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe „Ziemia Limanow-
ska”, Związek Strzelecki „Strzelec” 
i Limanowski Dom Kultury.

Odbyły się Powiatowo-Miejskie obchody Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
1 marca odbyły się Powiatowo-Miejskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość 
rozpoczął „Marsz Pamięci” który wyruszył z Sowlin (ul. Fabryczna), następnie w Bazylice Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej odprawiona została msza św. w intencji poległych Żołnierzy 
Niezłomnych, z udziałem Chóru Męskiego działającego przy Bazylice. Liturgii przewodniczył 
ks. prałat ppłk. Waldemar Rawiński.
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Eucharystii przewodniczył pro-
boszcz limanowskiej parafi i 
ks. dr Wiesław Piotrowski, a Mszę 
Świętą poprzedził Apel Poległych 
w wykonaniu młodzieży z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Li-
manowej. Nabożeństwo uświetnił 
śpiew Chóru Chłopięcego pod batu-
tą Haliny Dyczek.

W uroczystości uczestniczyły wła-
dze samorządowe, przedstawicie-
le limanowskich zakładów pracy, 
instytucji, a także delegacje szkół 
z pocztami sztandarowymi. Obecni 
byli także harcerze z drużyny „Dzie-
ci Gór” z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Nr 1  w Limanowej oraz 
młodzież zrzeszona w Związku 
Strzeleckim „Strzelec” pod komen-
dą Stanisława Dębskiego.
Po Mszy Świętej hołd pomordowa-

nym oddali m.in. Poseł na Sejm RP 
Urszula Nowogórska, Radny Sej-
miku Województwa Małopolskie-
go Grzegorz Biedroń oraz władze 
samorządowe – z ramienia Miasta 
Limanowa: Burmistrz Władysław 
Bieda wraz z Radnym Miasta Li-
manowa  Januszem Kądziołką 
i Przewodnicząca Rady Miasta Li-
manowa Jolanta Juszkiewicz z Wi-
ceprzewodniczącym Rady Miasta 
Limanowa Stanisławem Orzechow-

skim oraz Radnym Miasta Limano-
wa Wiesławem Sędzikiem, a tak-
że przedstawiciele limanowskich 
stowarzyszeń i instytucji oraz mło-
dzież z okolicznych szkół, którzy 
złożyli wiązanki kwiatów przed 
tablicą katyńską, znajdującą się 
w kruchcie limanowskiej świątyni.
Organizatorami obchodów 82. 
rocznicy zbrodni katyńskiej byli 
Burmistrz Miasta Limanowa 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Limanowej.

Upamiętniono ofi ary Zbrodni Katyńskiej
W niedzielę 3 kwietnia w limanowskiej Bazylice Matki Boskiej Bolesnej miała miejsce uroczysta 
Msza Święta celebrowana w 82. rocznicę mordu dokonanego na polskich ofi cerach przez NKWD 
m.in. w Katyniu, Bykowni, Charkowie, Kuropatach i Miednoje. Wierni zgromadzeni w świątyni 
modlili się również w intencji ofi ar trwającej wojny na Ukrainie.
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Łączna wartość sprzę-
tu który trafi  do szkół 
to 586.800,00 zł, przy 
czym wysokość kwoty 
przydzielonej poszcze-
gólnym placówkom wy-
nika z liczby uczniów 
danej szkoły.
W ramach Programu 
”Laboratoria Przyszło-
ści” miejskie szkoły otrzymały 
wsparcie fi nansowe w wysokości: 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwotę 

148.800 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwotę 

133.500 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 3  –kwotę 

223.500 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwotę 

81.000 zł
Sprzęt w który doposażane są miej-
skie szkoły w ramach Programu 
„Laboratoria Przyszłości” to m.in.:
roboty do nauki programowania 

wraz z osprzętem i oprogramowa-
niem, mikrokontrolery wraz z robo-
tem i osprzętem, stacje lutownicze 
wraz z osprzętem, profesjonalne ze-
stawy fotografi czne wraz z osprzę-
tem studyjnym takim jak oświe-
tlenie studyjne, system rejestracji 
audio, statywami, gimbalami, na-
głośnieniem, profesjonalne zestawy 
wideo do realizacji nagrań w jakości 
4K wraz z akcesoriami, profesjonal-
ne zestawy nagłośnienia, kamery 
przenośne cyfrowe wraz z akceso-
riami, zestawy mikroskopów wraz 

z akcesoriami, elementy 
do przygotowania stano-
wiska do drukarki 3D, 
mikroskopy i preparaty 
biologiczne, zestawy: 
narzędzi elektryka, na-
rzędzi sieciowych, na-
rzędzi technicznych.
„Laboratoria Przyszło-
ści” to inicjatywa Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki oraz Cen-
trum GovTech w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, której celem 
jest wsparcie szkół podstawowych 
w zakupie wyposażenia pracow-
ni przedmiotów z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, in-
żynieria, sztuka oraz matematyka). 
Zakupione pomoce zostaną wyko-
rzystane podczas lekcji oraz zajęć 
pozalekcyjnych.
(na zdjęciach sprzęt zakupiony 
przez SP nr 1)

Projekt „Już pływam” ma na celu 
przede wszystkim nabycie podsta-
wowych umiejętności pływackich, 
wzrost bezpieczeństwa dzieci po-
przez edukację w zakresie bez-
piecznego korzystania z różnego 
rodzaju kąpielisk, jak i poprawę 
kondycji i podniesienie ogólnej 
sprawności fi zycznej uczniów szkół 
podstawowych.
Na krytej pływalni w Limanowej, 
pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów, uczniowie nabywają 
umiejętności pływackie podczas 19 

kursów, z których każdy obejmuje 
10 lekcji pływania lub doskonale-
nia techniki pływania w przypadku 
uczniów posiadających umiejęt-
ność pływania.
Całkowity koszt zadania wynosi 
44 .600,00 zł, przy udziale fi nanso-
wym Województwa Małopolskiego 
w wysokości 15.700,00 zł, resztę 
stanowią środki własne Miasta Li-
manowa i wpłaty rodziców.
Projekt realizowany jest przy 
wsparciu fi nansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Program „Laboratoria Przyszłości” – miejskie szkoły 
zakupują sprzęt za ponad 580 tys. złotych

275 uczniów szkół miejskich bierze udział
w projekcie „Już pływam”

Szkoły Podstawowe z terenu miasta Limanowa w ramach inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria 
Przyszłości” dokonują zakupu nowoczesnego sprzętu który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz 
pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności manualne i techniczne, umiejętności 
samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności 
w zakresie nauk przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”, Miasto 
Limanowa przystąpiło do realizacji projektu pn. „Już pływam”. Projekt nauki pływania trwa od 
21 marca do 30 czerwca br., a bierze w nim udział 275 uczniów klas III i IV szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Limanowa.
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Dotacja wynosi 140 000,00 zł, 
a przyznana ona została na pod-
stawie Zarządzenia Burmistrza 
nr 9/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.
w oparciu o Ustawę o samorzą-
dzie gminnym oraz Uchwałę 
Nr XVI/77/2011 Rady Miasta Lima-
nowa z dnia 27 września 2011 roku 
w sprawie określenia warunków 
i trybu fi nansowego wspierania roz-
woju sportu w Mieście Limanowa. 
Poszczególne kluby sportowe, któ-
re w drodze konkursu ubiegały się 
o udzielenie wsparcia fi nansowego 
na realizowane zadania związane 
z rozwojem sportu na terenie Miasta 
Limanowa, otrzymały następujące 
kwoty:

• Miejski Klub Sportowy 
„LIMANOVIA” 50.000,00 zł

• Ludowy Klub Sportowy 
„Płomień”w Limanowej 
6.000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy 
PŁOMIEŃ Limanowa 
20.000,00 zł

• Międzyszkolny Klub Sportowy 
w Limanowej sekcja koszykówki  
17.000,00 zł

• Międzyszkolny Klub Sportowy 
w Limanowej sekcja siatkówki 
12.000,00 zł

• ARS Klub Kyokushinkai sekcja 
cheerleaders 3.000,00 zł

• ARS Klub Kyokushinkai sekcja 
karate 3.000,00 zł

• Akademia Piłkarska 
„LIMANOVIA” 3.000,00 zł

• Klub Sportowy LIMANOWA-
SWIM 3.000,00 zł

• Limanowski Klub Karate 
Kyokushin - Szkoła z pasją – 
szkoła kyokushin karate 
3.000,00 zł.

Narciarze rywalizację na stoku Ły-
sej Góry rozpoczęli o godz. 10:30. 
Do startu z podziałem na płeć  sta-
nęli najmłodsi w kat. wiekowej do 
9 lat, w wieku od 10 do 15 lat oraz 
uczestnicy w dwóch pozostałych 

kat. wiekowych: od 16 do 25 lat 
oraz 26 lat i starsi.
Uczestnicy walcząc z silnym wia-
trem pokonali niezbyt korzystną 
aurę, a najlepsi zawodnicy w każdej 
z kategorii nagrodzeni zostali pu-

charami i nagrodami rzeczowymi, 
które w imieniu Burmistrza Miasta 
Limanowa Władysława Biedy wrę-
czał Sekretarz Miasta Limanowa 
Marek Matras. Zawodnicy spoza 
podium  otrzymali natomiast pa-
miątkowe medale.
W trakcie zawodów uczestnicy 
sportowego wydarzenia mogli po-
silić się ciepłym posiłkiem ufundo-
wanym przez Urząd Miasta Lima-
nowa.

Dotacja dla klubów na działania w zakresie rozwoju 
sportu w 2022 roku

Odbył się SLALOM GIGANT o puchar Łysej Góry 
pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa przyznał dotację 10 klubom sportowym na realizację zadań w ramach 
wsparcia rozwoju sportu na terenie Miasta Limanowa w 2022 roku.

Blisko 100 zawodników wzięło udział w zawodach narciarskich pn. SLALOM GIGANT o puchar 
Łysej Góry. Wydarzeniem odbyło się 28 stycznia, a jego uczestnicy o zwycięstwo walczyli w czterech 
kat. wiekowych. Do najlepszych trafi ły nagrody i puchary, których fundatorem był Urząd Miasta 
Limanowa.
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Z terenu Miasta Limanowa jako 
DRUŻYNA ROKU 2021 nagro-
dzona została Drużyna młodzików 
z MKS „Limanovia” – Mistrz Ma-
łopolski w składzie:
Jan Biernat, Przemysław Gołąb, 
Oskar Gaik, Bartosz Groń, Ma-
teusz Kęska, Filip Kita, Dariusz 
Mrożek, Witold Mrożek, Woj-
ciech Opioła, Michał Pałka, Piotr 
Pałka, Szymon Plata, Jakub Po-
toniec, Dariusz Smoleń, Szymon 
Smoroński, Błażej Ślazyk, Adrian 
Wieczorek, Tomasz Włodarczyk, 
Julian Wójcik, Szymon Żelasko
oraz Trenerzy: Mirosław Smo-

leń, Mateusz Ryś, Adrian Mrózek 
i Adam Gawlik,a także Prezes AP 
Limanovia – Dariusz Mrożek.
– w kat. Najpopularniejszy Piłkarz 

Ziemi Limanowskiej IV ligi II 
MIEJSCE zdobył GRZEGORZ 
MUS z MKS „Limanovia” 

– w kat. Najpopularniejszy Trener 
Ziemi Limanowskiej IV ligi 
I MIEJSCE  zdobył PAWEŁ 
ZEGAREK z MKS „Limanovia”

– w kat. Najpopularniejszy Trener 
Ziemi Limanowskiej DRUŻYN 
MŁODZIEŻOWYCH  III 
MIEJSCE  zdobył 
ALEKSANDER KOŻUCH 
z LKS „PŁOMIEŃ” Limanowa.

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
SPORTOWE w 2021 roku wyróż-
nieni zostali  ZAWODNICY MKS 
„Limanovia”: BARTOSZ GROŃ, 
MICHAŁ PAŁKA i JAKUB PO-
TONIEC.
WYRÓŻNIENIA za działalność na 
rzecz rozwoju i popularyzacji piłki 

nożnej w 2021 roku otrzymali:
– PIOTR WILCZEK – MKS 

„Limanovia”
– MATEUSZ WROŃSKI – MKS 

„Limanovia”
– ŁUKASZ ZELEK – MKS 

„Limanovia”
– IRENA AUGUSTYŃSKA– 

MKS „Limanovia”oraz 
KAMIL KURCZAB – MKS 
„Limanovia”.

Nagrodzeni w Plebiscycie piłkarze, 
trenerzy oraz działacze sportowi od 
przedstawicieli Zarządu Podokrę-
gu Piłki Nożnej otrzymali statuetki 
i listy gratulacyjne, a słowa uznania 
i gratulacje wyróżnionym sportow-
com z terenu Miasta Limanowa zło-
żył Wiceburmistrz Miasta Limano-
wa Wacław Zoń.

/fot.: limanowa.in/

Piłkarze, trenerzy i działacze sportowi 
z Miasta Limanowa nagrodzeni 
w Plebiscycie Podokręgu Piłki Nożnej
5 marca w Starostwie Powiatowym w Limanowej miało miejsce podsumowanie XXIV Plebiscytu 
na Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej w 2021 roku. W Plebiscycie 
organizowanym przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej wyróżnieni zostali piłkarze, 
trenerzy jak i działacze sportowi reprezentujący kluby z Miasta Limanowa.



Nr 39/2022 27www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

Bieg „Limanowa Forrest” wzno-
wiony zostaje po trzyletniej prze-
rwie. Dla wszystkich uczestników 
tegorocznego Biegu przygotowana 
została  trasa anglosaska o podło-
żu zróżnicowanym. Przebiegać ona 
będzie po szlakach turystycznych, 
drogach leśnych, polnych, miejsca-
mi kamienistych i częściowo po as-

falcie. Trasa ta poprowadzi uczest-
ników sportowego wydarzenia na 
Miejską Górę (716 m. n.p.m.).
W biegu mogą brać udział zawod-
nicy zrzeszeni i niezrzeszeni, dzieci, 
dorośli, mundurowi (osobna klasy-
fi kacja), cywile. Poza dyscypliną 
główną, czyli biegiem górskim, 
osobno prowadzona będzie klasyfi -

kacja w nordic walking (tylko gene-
ralna K i M). Limit 2h jaki przewi-
dziany jest na ukończenie biegu, to 
„ukłon” w kierunku początkujących, 
całych rodzin, a także tych, którzy 
nie są pewni swych możliwości – 
pozwala to wszystkim na pokonanie 
7-kilometrowej trasy rekreacyjnie. 
Można całą trasę przejść, nie trzeba 
biec – ważne jest aby z uśmiechem 
przekroczyć linię mety.
Warto nadmienić, że Bieg Górski 
„Limanowa Forrest” jest jedynym 
biegiem górskim w Polsce (a może 
i na świecie), w którym na jednej 
wytyczonej trasie biorą udział  nie 
tylko zawodowcy i amatorzy gór-
skiego biegania, ale i całe rodziny- 
tatusiowie, mamusie i ich pociechy.
Współorganizatorem i sponsorem 
strategicznym imprezy jest Miasto 
Limanowa. Wydarzenie współorga-
nizuje także Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Policji – Sekcja Polska 
– Region IPA Limanowa.
Szczegóły wydarzenia znajdują się 
na stronie internetowej Miasta Li-
manowa www.miastolimanowa.pl

W 2022 roku w ramach OBW Mia-
sto Limanowa zorganizuje:

- 4 września - IX Festiwal Kultu-
ry Beskidu Wyspowego „Beskidz-
kie Rytmy i Smaki” - na Festiwalu 
zostanie zaprezentowany folklor, 
tradycje, muzyka, tańce, wyroby 
i produkty regionalne, konkurs na 
potrawę i produkt regionalny pięciu 
grup etnicznych zamieszkujących 
Beskid Wyspowy Białych Górali, 

Lachów, Kliszczaków, Podhalan 
i Zagórzan, odbędą się koncer-
ty zespołów regionalnych, kapel, 
chórów, orkiestr, zespołów mu-
zycznych, wystawy rękodzieła ar-
tystycznego, kiermasze produktów 
regionalnych, konkursy i zabawa 
taneczna

- 11 września - spotkanie turystów 
na Miejskiej Górze/Łysej Górze – 
trasa: Laskowa – szlak czarny – 

Korab – szlak czarny i niebieski 
Sałasz Zachodni – szlak niebieski 
Łysa Góra - Miejska Góra – szlak 
żółty i niebieski – Limanowa 

Uczestnictwo w  wydarzeniu jest 
bezpłatne, nie wymaga zgłosze-
nia, wystarczy przyjść na miejsce 
zbiórki. 
Szczegóły akcji OBW 2022 na stro-
nie: www.odkryjbeskidwyspowy.pl 

Odbędzie się 11 edycja Biegu Górskiego 
„Limanowa Forrest”

Znany program tegorocznej XIII edycji akcji 
ODKRYJ BESKID WYSPOWY 

Zachęcamy wszystkich do zapisywania się na 11 edycję Biegu Górskiego „Limanowa Forrest”. 
Zapisy do udziału w wydarzeniu trwają,  a ustalona data tegorocznego Biegu to 3 lipca.

Ustalony został ramowy program tegorocznej akcji Odkryj Beskid Wyspowy - 
Niezapomniane Uroki Beskidzkich Wysp - 102 WYSPY BESKIDU WYSPOWEGO.
Organizatorem akcji podobnie jak w latach ubiegłych jest Forum Gmin Beskidu 
Wyspowego wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka.
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30. Finał WOŚP 
w Limanowskim Domu Kultury

Zimowe warsztaty 
w Limanowskim Domu Kultury

Obchody Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Pożegnanie zimy 
w Miejskim Przedszkolu nr 1

Zawody SLALOM GIGANT 
o Puchar Łysej Góry

Ferie zimowe w Muzeum 
Regionalnym Ziemi Limanowskiej

Koncert 
Limanowscy Artyści Ukrainie w LDK

Wyspy Szczęśliwe 
– spotkanie z Renatą Michalczyk 

w Miejskiej Galerii Sztuki

Podsumowanie konkursu 
pt. „Tobie książko przyrzekamy”
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Dziecięca Triada Artystyczna 
w Limanowskim Domu Kultury

Wernisaż wystawy obrazów Iwony 
Adamczyk w Miejskiej Galerii Sztuki

Obchody 82. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej

styczeń

luty

styczeń

luty luty

styczeń

marzecmarzec

marzec

marzec

marzec kwiecień


