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Drodzy Mieszkańcy,  

w Państwa ręce oddaję drugi w tym roku numer „Informatora Miejskiego”, który zawiera 
informacje dotyczące najważniejszych przedsięwzięć i wydarzeń jakie miały miejsce w mie-
ście w ciągu minionych dwóch miesięcy, a także szereg wiadomości dotyczących inwestycji 
- w szczególności tych planowanych do realizacji w najbliższym czasie, których wykonanie 
możliwe będzie dzięki środkom jakie udało się nam pozyskać.

Zadania inwestycyjne, nieprze-
rwany rozwój miasta jest naszym 
ciągłym celem, dzięki czemu dąży-
my do poprawy życia jego miesz-
kańców. Dzięki naszym staraniom 
miejski skromny budżet zasilają 
środki fi nansowe pozyskane na re-
alizację najważniejszych inwesty-
cji, których wykonanie z posiadanej 
w budżecie miasta puli środków by-
łoby niemożliwe. Są to m.in. środ-
ki  pozyskane w ramach Funduszu 
„Polski Ład” gdzie w pierwszym 
naborze otrzymaliśmy jako samo-
rząd kwotę 30 mln złotych, a ostat-
nimi dniami w drugim naborze 
kwotę 13 mln złotych. To ogromy 
zastrzyk gotówki, który wykorzy-
stać chcemy do wykonania najbar-
dziej potrzebnych dla miasta i jego 
mieszkańców zadań, do których 
należy m.in. poprawa infrastruktury 
drogowej – tutaj w ramach pozyska-
nych w pierwszym naborze środ-
ków wykonany zostanie remont 20 
km dróg miejskich oraz powstanie 
nowy most w rejonie ul. Sikorskie-
go. Kolejne fundusze z „Polskiego 
Ładu” umożliwią nam z kolei wy-
konanie dwóch zadań związanych 
z rozbudową kanalizacji oraz prze-
budową hotelu przy Limanowskim 
Domu Kultury.  

Część inwestycji w naszym mieście 
jest w toku – z tych ważniejszych 
to realizacja programu niskoemi-
syjnego, gdzie obecnie trwają prace 

związane z budową nowego dwor-
ca oraz powstaniem wiat fotowol-
taicznych.  Część zadań jest  tuż 
przed rozpoczęciem – dotyczy to 
m.in. budowy mostu w Sowlinach 
za pozyskane środki zewnętrzne 
w kwocie 7,1 mln złotych oraz tych 
planowanych do realizacji w nieod-
ległej przyszłości – dotyczy to m.in. 
powstania  kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 
– inwestycji realizowanej wspólnie 
z Powiatem Limanowskim. Wspól-
nie z innymi samorządami poczy-
niliśmy zabiegi dotyczące budowy 
nowej drogi łączącej Gdów z Lima-
nową, co skróci trasę i czas przejaz-
du pomiędzy dwoma powiatami – 
o czym szerzej piszemy na łamach 
niniejszego wydawnictwa.

Oprócz zadań inwestycyjnych po-
dejmowanych jest wiele proeko-
logicznych działań – jest to m.in. 
realizacja programu „Stop Smog”, 
programu „Czyste Powietrze” i wy-
miany starych kotłów węglowych 
na nowe niskoemisyjne źródła ener-
gii , do czego wszystkie zaintereso-
wane osoby wciąż zachęcamy.

Pamiętamy także ciągle o pomocy 
której potrzebuje naród ukraiński, 
a w naszym odniesieniu dotyczy to 
w szczególności pomocy partner-
skiemu Miastu Truskawiec. Wciąż 
staramy udzielać się mieszkańcom 
Truskawca potrzebnego wsparcia 

oraz prowadzimy także działania 
mające na celu pomoc obywatelom 
Ukrainy przebywającym w naszym 
mieście.

Niniejszy numer „Informato-
ra Miejskiego” to także relacja 
z wielu wydarzeń miejskich jakie 
miały miejsce w ciągu minionych 
kilku tygodni – związanych m.in. 
z obchodami Konstytucji 3 Maja, 
Dniem Strażaka oraz przedsięwzięć  
kulturalnych, których po zniesieniu 
obostrzeń pandemicznych udaje 
się coraz więcej zorganizować – to 
m.in. Dzień Dziecka, podczas któ-
rego wyłonione zostały artystyczne 
talenty oraz szereg innych inicja-
tyw których organizatorem były 
miejskie placówki kulturalne - Li-
manowski Dom Kultury, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej. 
Oprócz tego w numerze także infor-
macje  dotyczące sportu i turystyki, 
w których to obszarach podejmo-
wane są przedsięwzięcia zachęca-
jące mieszkańców do aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Kierując do kolejnych stron niniej-
szego wydawnictwa życzę Państwu 
miłej lektury.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda
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Plebiscyt na najlepszy projekt reali-
zowany z Funduszy Europejskich 
w Małopolsce pn. „Fundusze Euro-
pejskie są w Małopolsce” miał na 
celu odkrycie i pokazanie projektów, 
które w najlepszy sposób wykorzy-
stały środki z Unii Europejskiej. 
To również okazja, aby pokazać, 
że inwestycje realizowane w Ma-
łopolsce przy wsparciu Funduszy 
Europejskich są dostrzegane i prawi-
dłowo identyfi kowane przez miesz-

kańców regionu.
Głosowanie zorganizowane jesienią 
ubiegłego roku przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego 
pozwoliło na wyłonienie najlepszych 
– zdaniem mieszkańców – inwestycji 
w regionie zrealizowanych od 2014 
roku z pomocą środków unijnych.
Nagrodzony w Plebiscycie zrealizo-
wany przez Miasto Limanowa projekt 
dotyczył przebudowy i rozbudowy 
sali widowiskowej LDK poprzez po-

większenie widowni do 439 miejsc, 
powiększenia sceny wraz z rozbudo-
wą zaplecza scenicznego. W ramach 
zadania rozbudowano foyer wraz 
z punktem szatniowo-kasowym 
i węzłem sanitarnym, obiekt dosto-
sowano dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wykonano również 
termomodernizację budynku i prze-
budowę elewacji wraz z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. Bryłę 
sali widowiskowej wyodrębniono wi-
zualnie poprzez zastosowanie ażuro-
wych elementów elewacji, wykonano 
także nową strefę wejściową do bu-
dynku. W zakresie zagospodarowa-
nia działki wykonano utwardzenie 
terenu – dojścia i dojazdy do budynku.
Zadanie wykonane za kwotę 
12,8 mln zł zrealizowano przy udzia-
le środków zewnętrznych w kwocie 
blisko 2 mln zł, przy odzyskanym 
w związku z realizacją projektu po-
datku VAT w wysokości 2,4 mln zł.

Wyniki Rankingu Zrównoważone-
go Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego 2021, którego parte-
rem od wielu lat jest Fundacja Pol-
skiego Godła Promocyjnego mia-
ły miejsce w siedzibie Sejmu RP. 
Ranking powstał w oparciu o ana-
lizę wskaźników obejmujących trzy 
obszary rozwoju: gospodarczy, 
społeczny i ochrony środowiska, 
a uwzględniał on wszystkie polskie 
miasta i gminy.

Materiałem źródłowym są nieza-
leżne dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, dzięki czemu wyniki 
rankingu odzwierciedlają, w sposób 
wiarygodny i przekrojowy, rozwój 
polskich jednostek samorządu lo-
kalnego i wskazują liderów w po-
dziale na gminy wiejskie, miejsko-
-wiejskie, miejskie oraz miasta na 
prawach powiatu.
(źródło: Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego)

Projekt „Przebudowy i rozbudowy budynku LDK” 
nagrodzony w Plebiscycie

Miasto Limanowa w gronie najlepszych gmin w Polsce 
za 2021 rok w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

Zrealizowany przez Miasto Limanowa projekt unijny związany z „Przebudową i rozbudową 
budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” został 
nagrodzony w plebiscycie „Fundusze Europejskie w Małopolsce” zorganizowanym przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. Nagrodę podczas uroczystej „Gali Fundusze z Kulturą”, która 
odbyła się w MCK Sokół w Nowym Sączu z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego odebrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Miasto Limanowa znalazło się na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021 w Kategorii Gmin Miejskich. Jednostki samorządu 
terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem 
prof. Eugeniusza Sobczaka.



Nr 40/2022 5www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

Przyznane Miastu Limanowa środki w kwocie 13 mi-
lionów złotych dotyczą realizacji dwóch zadań inwesty-
cyjnych:
– rozbudowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy głównej 

sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa 
– przyznana na to zadanie kwota wynosi 8 milionów 
złotych

oraz
– przebudowy i rozbudowy budynku zaplecza nocle-

gowego Limanowskiego Domu Kultury – przyznana 
kwota to 5 milionów złotych.

Zadania podzielone zostały na 6 
części, z których jedna obejmuje 
budowę nowego mostu wraz z od-
cinkiem drogi – nowego połączenia 
pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Mar-

ka w rejonie ronda obok inspektora-
tu ZUS. Na potrzeby tej inwestycji 
zaprojektowano rozbudowę  ul. W. 
Sikorskiego poprzez budowę  ronda 
wraz z dojazdami oraz przebudowę 

ul. J. Marka poprzez budowę  nowe-
go wlotu do istnieją cego ronda.
Pozostałe 5 części dotyczą budo-
wy oraz zaprojektowania i budowy 
około 20 km dróg na terenie miasta 
Limanowa. W ramach zadań prze-
budowane mają zostać ulice: Wę-
grzynowicza i Kamienna, Moczar-
ki, Dębowa i Graniczna, Gawrona, 
Paderewskiego, Rachwała, Łąko-
wa, Gajowa, Potok i Sikorskiego 
oraz droga prowadząca od DK 28 
do szpitala. Przetarg obejmuje także 
budowę chodników przy ul. Polnej 
i ul. B. Czecha oraz rozbudowę dro-
gi przedłużającą ul. A. Mickiewicza 
oraz łączącą ul. A. Mickiewicza 
z DK 28, jak również budowę drogi 
od ul. S. Moniuszki z ul. Pogodną.
Na modernizację dróg o łącznej 
długości około 20 km oraz budo-
wę nowego mostu pomiędzy ul. 
Marka a ul. Sikorskiego wraz 
z dojazdami miasto pozyskało 30 
mln zł z pierwszego naboru Fun-
duszu „Polski Ład”. Na realizację 
zaplanowanych zadań samorząd 
przeznaczy z własnego budżetu 
kwotę 2,5 mln zł.

13 milionów złotych dla Miasta Limanowa w ramach 
drugiego naboru Funduszu „Polski Ład”

Remont 20 km dróg oraz budowa nowego mostu 
z Funduszu „Polski Ład”

13 milionów złotych otrzymało Miasto Limanowa  w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”.

Wykonanie modernizacji ulic, budowę nowych odcinków dróg, a także budowę chodników oraz 
powstanie nowego mostu pomiędzy ulicami Marka i Sikorskiego – to przedsięwzięcia inwestycyjne 
jakie zaplanowano do realizacji w ramach środków pozyskanych w ramach pierwszego naboru 
Funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 milionów złotych. 
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Opracowanie studium pozwoli na 
przedstawienie kilku wariantów 
przebiegu nowej drogi, która ma 
połączyć Gdów z Limanową. Pro-
jektowany łącznik ma biec od dro-
gi wojewódzkiej nr 966 (w rejonie 
Gdowa) do drogi wojewódzkiej 
nr 965 (w rejonie Limanowej) lub 
do drogi krajowej nr 28 pomiędzy 
Dobrą i Limanową. Inżynierowie 
projektujący trasę mają wziąć także 
pod uwagę możliwość wykorzysta-
nia i odpowiedniego dostosowania 
– do parametrów drogi klasy głów-
nej lub zbiorczej – istniejących już 
dróg niższych klas.
Nowa droga nie tylko skróci trasę 
i czas przejazdu pomiędzy dwoma 
powiatami, ale także znacznie uła-
twi poruszanie się kierowcom na 
odcinku z Krakowa do Nowego Są-
cza, czy w rejon licznie odwiedza-
nych przez turystów Gorców. Opra-
cowanie studium będzie kosztować 
1 384 980,00 zł. Zadanie w 50% 
sfi nansuje Województwo Mało-
polskie, a pozostałą część pokryją 
samorządy lokalne z powiatu lima-
nowskiego i bocheńskiego.

Porozumienie dot. budowy drogi 
podpisali: marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Kozłowski, 
wicemarszałek Łukasz Smółka, 
starosta Powiatu Limanowskiego 
Mieczysław Uryga wraz z Wicesta-
rostą Agatą Zięba, starosta Powiatu 
Bocheńskiego Adam Korta, bur-
mistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda, wójt Gminy Limanowa 
Jan Skrzekut, wójt Gminy Tymbark 
Paweł Ptaszek, wójt Gminy Gdów 

Zbigniew Wojas, wójt Gminy Słop-
nice Adam Sołtys, wójt Gminy Do-
bra Benedykt Węgrzyn, wójt Gmi-
ny Jodłownik Paweł Stawarz, wójt 
Gminy Łukowica Bogdan Łucz-
kowski oraz wójt Gminy Łapanów 
Andrzej Śliwa.
Przebieg nowej trasy między Gdo-
wem a Limanową powstać ma do 
końca 2023 roku.
(fot.: Powiat Limanowski; UMWM)

Powstanie droga łącząca Gdów z Limanową
Miasto Limanowa jest jednym z samorządów, które dnia 4 kwietnia w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej podpisały porozumienie ws. opracowania studium techniczno–ekonomiczno–
środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej. 
W wydarzeniu wzięli udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz 
Smółka oraz parlamentarzyści i samorządowcy Ziemi Limanowskiej, Wielickiej i Bocheńskiej.
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Zaraz po uaktywnieniu się osuwi-
ska przy ul. Walecznych co miało 
miejsce w połowie września ub. 
roku samorząd Miasta wystąpił do 
Państwowego Instytutu Geologicz-
nego w Krakowie o aktualizację 
Karty Osuwiskowej istniejącego 
osuwiska. Po jej uaktualnieniu Mia-
sto wystąpiło do  Wojewódzkiego 
Zespołu Nadzorującego Realizację 
Zadań w Zakresie Przeciwdziała-
nia Ruchom Osuwiskowym oraz 
Usuwania ich Skutków o jego reko-
mendację do realizacji – co nastąpi-
ło i  pozwoliło  Miastu wystąpić do 
Wojewody Małopolskiego o wspar-

cie fi nansowe dla opracowania do-
kumentacji geologiczno – inżynie-
ryjnej. Środki w wysokości 80% 
całości kosztów zostały przyznane 
i Miasto mogło uruchomić proce-
durę zmierzającą do wyłonienia 
wykonawcy opracowania projektu 
geologiczno – inżynierskiego osu-
wiska. Wykonawcą zadania zo-
stała Firma GeoVis z Więckowic, 
a wartość całkowita opracowania 
dokumentacji wyniesie 69 800,00 
złotych.
Na terenie Miasta Limanowa w 2021 
roku uaktywniło się także osuwisko 
przy ul. Paderewskiego, gdzie po 

pozyskaniu środków od Wojewo-
dy w tej samej procedurze, została 
opracowana dokumentacja geolo-
giczno – inżynierska, co pozwoliło 
Miastu o wnioskowanie o środki 
fi nansowe następnego etapu tj. wy-
konania dokumentacji budowlanej. 
Zespół Wojewody pozytywnie za-
opiniował złożony przez Miasto 
wniosek i obecnie trwa oczekiwa-
nie na przyznanie środków.
W ostatnich miesiącach uaktywniło 
się także osuwisko przy ul. Bystrej 
w Limanowej. Po wystąpieniu do 
Państwowego Instytutu Geologicz-
nego w Krakowie Miasto uzyskało 
aktualizację Karty Rejestracyjnej 
uaktywnionego osuwiska, co po-
zwoliło samorządowi podjąć stara-
nia o wsparcie fi nansowe od Woje-
wody na odbudowę tej drogi. Mia-
sto uzyskało już pozytywną opinię 
Zespołu Wojewody i czeka teraz 
na przyznanie środków na wyko-
nanie dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej. W dniu 23 maja br. 
wskutek powstałego osuwiska na ul. 
Bystrej wprowadzona została cza-
sowa organizacja ruchu zamykająca 
tam przejazd samochodów.

Stabilizacja osuwisk w Mieście Limanowa 
– trwają starania zmierzające do odbudowy trzech 
dróg – ul. Paderewskiego, ul. Walecznych i ul. Bystrej
Firma „GeoVis” Wincenty Solecki z Więckowic została wyłoniona na Wykonawcę opracowania 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  stabilizacji osuwiska przy ul. Walecznych wraz z odbudową 
tej drogi. Dokumentacja geologiczno-inżynierska stabilizacji osuwiska przy ul. Walecznych 
opracowana zostanie dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa w ramach usuwania 
skutków ruchów osuwiskowych ziemi. 
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Od 1 lipca opłaty za parkowanie 
w poszczególnych strefach płatnego 
parkowania wynosić będą:

Strefa A:
– ul. Kró tka, lewostronny
– ul. Ks. Ludwika Kowalskiego

Stawki: pół godziny: 1,50 zł 
z kartą mieszkańca / 2,00 zł bez 
karty; 1 godzina i następne: 3,00 
zł z kartą mieszkańca / 4,00 zł bez 
karty;

Strefa B:
– ul. Bronisława Czecha na odcinku 

od skrzyż owania z ul. Sikorskiego 
do koń ca Skate Parku po lewej 
i prawej stronie drogi,

– ul. Bronisława Czecha na ostat-
nich zatokach parkingowych 
przed Cmentarzem Komunalnym 
i mostem z ulicą  Szwedzką ,

– ul. Mikołaja Kopernika,
– ul. Marii Konopnickiej,
– ul. Bulwary – lewostronny,
– ul. ks. Kazimierza Łazarskiego 

z wyłą czeniem wydzielonych 
miejsc przy cmentarzu parafi al-
nym,

– plac przyległy do stadionu spor-
towego przy ul. Jó zefa Marka 
34, wraz z poboczem przy lewej 
stronie na długoś ci stadionu MKS 
Limanowian Limanowa,

– ul. Spacerowa na odcinku od 
skrzyż owania z ul. Stanisława 
Jordana do Parku Miejskiego,

– ul. Stanisława Jordana
Stawki: pół godziny: 1,00 zł 
z kartą mieszkańca / 2,00 zł bez 
karty; 1 godzina i następne: 2,00 
zł z kartą mieszkańca / 2,50 zł 
bez karty; abonament półroczny: 
150,00 zł z kartą mieszkańca / 
190,00 zł bez karty; abonament 
roczny: 260,00 zł z kartą miesz-
kańca / 350,00 zł bez karty; abo-
nament roczny mieszkań ca „M” 
– 100 zł (dotyczy osó b zamieszka-
łych przy ulicy Marii Konopnic-
kiej i parkują cych przy tej ulicy)

Strefa C:
– ul. Bronisława Czecha na odcinku 

od koń ca Skate Parku do koń ca 
przedostatniej zatoki parkingowej 
przed Cmentarzem Komunalnym 
i mostem z ulicą  Szwedzką 
Stawki: 3 godziny: 1,00 zł z kartą 
mieszkańca / 1,00 zł bez kar-
ty; cały dzień: 2,00 zł z kartą 
mieszkańca / 2,00 zł bez karty; 
abonament pó łroczny: 100,00 zł 
z kartą mieszkańca / 150,00 zł bez 
karty;  abonament roczny: 200,00 
zł z kartą mieszkańca / 280,00 zł 
bez karty;

Parking niestrzeżony I:
(Rynek)
Stawki: pół godziny: 2,00 zł z kar-
tą mieszkańca / 2,50 zł bez karty;
1 godzina i następne: 4,00 zł 
z kartą mieszkańca / 5,00 zł bez 
karty;

Parking niestrzeżony II:
ul. Bronisława Czecha – przed 
dawnym hotelem Siwy Brzeg
Stawki: pół godziny: 1,00 zł z kar-
tą mieszkańca / 2,00 zł bez karty;
1 godzina i następne: 2,00 zł 
z kartą mieszkańca / 2,50 zł bez 
karty;

Parkingi są płatne w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 
17.00, a w przypadku parkingu I Ry-
nek także w soboty od 9.00 do 13.00, 
z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy. Za nieopłacony czas 
postoju w Strefi e Płatnego Parkowa-
nia pobierana będzie opłata dodatko-
wa w wysokoś ci 75 zł. W przypadku 
uiszczenia tej opłaty w dniu wysta-
wienia wezwania lub w nastę pnym 
dniu roboczym w biurze strefy płat-
nego parkowania opłata ta zostanie 
zmniejszona do wysokoś ci 40 zł.
Zasady funkcjonowania Strefy Płat-
nego Parkowania, w tym sposób 
pobierania opłat określa Regulamin 
Strefy Płatnego Parkowania.

Od 1 lipca br. obowiązywał będzie nowy cennik 
w Strefi e Płatnego Parkowania
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Limanowa radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany stawek 
na terenie Strefy Płatnego Parkowania w mieście Limanowa. Obowiązujące od września 2019 roku 
stawki za parkowanie w płatnej strefi e na terenie miasta ulegną zmianie z dniem 1 lipca bieżącego 
roku.
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Uroczystość w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym była niezwykłym 
wydarzeniem dla całej szkolnej 
społeczności – nauczycieli oraz 
uczniów. Święto z uwagi na pande-
mię przez ostatnie dwa lata nie było 
organizowane, a w tym roku odbyło 
się „w podwójnym wydaniu”  – tra-
dycyjną akademię z tej okazji po-
przedziło bowiem uroczyste otwar-
cie i poświęcenie nowego obiektu 
sportowego- wielofunkcyjnego 
przyszkolnego boiska.
Z tej okazji Burmistrz Miasta Li-
manowa Władysław Bieda na ręce 
dyrektor szkoły – Kazimiery Zięba 
złożył wszystkim serdeczne życze-
nia m.in. tego, by oddawany uro-
czyście do użytku sportowy obiekt 
służył dzieciom i młodzieży szkol-

nej podczas zajęć szkolnych, ale był 
także miejscem zdrowego spędzania 
wolnego czasu, aktywnego wypo-
czynku oraz integracji społecznej.
Wraz z Burmistrzem Miasta do 

życzeń z okazji Święta Szkoły do-
łączyli się także obecni na uroczy-
stości zaproszeni goście m.in. Prze-
wodnicząca Rady Miasta Limanowa 
Jolanta Juszkiewicz wraz z licznie 
przybyłymi na uroczystość radnymi 
Miasta Limanowa oraz Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Limanowa Halina Waktor. W uro-
czystości udział wzięła także przed-
stawiciel Dyrektora Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Nowym Sączu 

– Wizytator Agnieszka Jędrzejek.
Przypomnijmy, otwarte przy ZSP 
nr 1 w Limanowej nowe boisko 
wykonane zostało w ramach projek-
tu „MIRS – Małopolska Infrastruk-

tura Rekreacyjno-Sportowa” przy 
pozyskanym dofi nansowaniu w wy-
sokości 124 660,00 zł, a zastąpiło 
ono istniejące tam wcześniej boisko 
o nawierzchni asfaltowej. Nowy 
wielofunkcyjny obiekt sportowy 
o nawierzchni poliuretanowej ma 
wymiary 30×16 m a wraz z nim  na 
miejscu wykonana została także 
skocznia do skoków w dal, rzutnia 
do pchnięcia kulą, 3-torowa bieżnia 
o długości 30 mb oraz ogrodzenie 
i montaż piłkochwytów.

Święto szkoły połączone z uroczystym otwarciem 
nowego boiska przy ZSP nr 1
23 maja społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Limanowej uroczyście obchodziła święto patrona placówki. Święto szkoły było okazją do 
uroczystego oddania do użytku i poświęcenia nowego boiska sportowego zlokalizowanego przy 
szkole.
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Marszałek Województwa Małopol-
skiego w towarzystwie Burmistrza 
Miasta Limanowa Władysława Bie-
dy i jego Zastępcy Wacława Zonia 
oraz Starosty Limanowskiego Mie-
czysława Urygi wędrując przez po-
szczególne części parku zapoznany 
został z zakresem wykonanych na 
miejscu robót. Burmistrz Miasta 
wskazał na nowo powstałe strefy 
aktywności, wypoczynku, relak-
su oraz park wodny, które wycho-
dzą naprzeciw oczekiwaniom osób 
w każdym wieku. Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego wyraził 
uznanie dla ogromu wykonanych 
prac.

Na limanowskim rynku stoisko pro-
mocyjne przygotowała Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Nowym 
Sączu oraz 11 Małopolska Brygada 
Obrony Terytorialnej w Rząsce.
Mieszkańcy miasta i regionu od-
wiedzając stoisko WKU mieli moż-
liwość  zapoznać się z różnymi for-

mami służby wojskowej, uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące 
tworzonego w Limanowej bata-
lionu wojsk obrony terytorialnej, 
a także otrzymać publikacje, ulotki 
i gadżety wojskowe. Pod namiotem 
promocyjnym 11 Małopolskiej Bry-
gady  Obrony Terytorialnej poroz-

mawiać można było z żołnierzami, 
służącymi w wojskach obrony te-
rytorialnej oraz zapoznać się z pre-
zentowaną przez żołnierzy bronią. 
Dwudniowe szkolenie rotacyjne 
kompanii lekkiej piechoty 114 Ba-
talionu Piechoty zainaugurowało 
i podkreśliło obecność wojska na 
Limanowszczyźnie.

Zrewitalizowany Park Miejski wizytował 
marszałek Małopolski Witold Kozłowski

Wojsko promowało się na limanowskim rynku

Początkiem kwietnia w mieście Limanowa miała miejsce wizyta marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Była ona okazją do odwiedzenia zrealizowanej przez Miasto 
Limanowa inwestycji  – zrewitalizowanego Parku Miejskiego. 

W dniach 9-10 kwietnia na płycie limanowskiego rynku miała miejsce promocja sił zbrojnych 
RP związana z odbywającym się w tych dniach  pierwszym szkoleniem rotacyjnym kompanii 
lekkiej piechoty 114 Batalionu Piechoty – żołnierzy, którzy odbywać będą służbę w tworzonym 
w Limanowej batalionie. 
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Podpisane porozumienie daje możli-
wość realizacji obowiązku szkolne-
go w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Miasto dzieciom 
zamieszkałym w Gminie w gra-
nicach obwodów szkół miejskich 
funkcjonujących do roku 2017, do 
czasu zakończenia nauki szkolnej 
przez roczniki przyjęte do szkół 
w czasie jego obowiązywania. Do-
tyczy to miejscowości: Koszary, Ło-
sosina Górna, Walowa Góra, Młyn-
ne, Sowliny, Stara Wieś i Lipowe.
Dokument współpracy mię-
dzygminnej podpisali włodarze obu 
samorządów: Burmistrz Miasta Li-
manowa Władysław Bieda i Wójt 
Gminy Limanowa Jan Skrzekut. 
Z ramienia Miasta Limanowa przy 
podpisaniu porozumienia obecni 
byli:  Zastępca Burmistrza Miasta 
Limanowa Wacław Zoń, Przewod-
nicząca Rady Miasta Limanowa Jo-
lanta Juszkiewicz, Skarbnik Miasta 
Limanowa Irena Gawlik i Przewod-
niczący Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Pomocy Społecznej Adam Dębski, 
natomiast Gminę Limanowa wraz 
z Wójtem reprezentowali Przewod-
niczący Rady Gminy Limanowa 
Stanisław Młyński, Radny Gminy 
Limanowa Daniel Łącki, Przewod-

nicząca Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Pomocy Społecznej Zuzanna Ko-
lawa oraz Przewodnicząca Rady 
Rodziców Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 4 w Limanowej Edyta 
Wyżycka.

Kwota jaką gmina Limanowa prze-
kazywać będzie miastu Limanowa 
wynosić będzie 150 tys. zł rocznie, 
niezależnie od liczby przyjmowa-
nych w drodze rekrutacji uczniów 
z terenu gminy. Porozumienie zo-
stało zawarte na czas nieokreślony, 
z możliwością jego wypowiedzenia 
przez każdą ze stron.

Podpisano porozumienie z władzami Gminy 
Limanowa ws. współpracy międzygminnej 
przy realizacji zadań oświatowych
24 maja w Urzędzie Miasta Limanowa władze Miasta podpisały porozumienie z władzami Gminy 
Limanowa określające zasady współpracy między samorządami przy realizacji zadań oświatowych. 
Zawarte porozumienie to fi nał wielu rozmów i negocjacji trwających między samorządami od 5 lat, 
a podpisane ono zostało po wcześniej podjętych uchwałach intencyjnych Rady Miasta Limanowa 
oraz Rady Gminy Limanowa.
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Opaski wyposażone są także 
w czujnik upadku, posiadają mo-
nitoring lokalizacji, a w momencie 
gdy zaistnieje nagła potrzeba se-
niorzy sami mogą nacisnąć specjal-
ny  przycisk SOS i w ten sposób 
szybko wezwać pomoc.
Celem odpowiedniej obsługi urzą-

dzeń dla seniorów zorganizowano 
specjalne szkolenia, podczas któ-
rych przekazane im zostały najważ-
niejsze informacje dotyczące obsłu-
gi „opasek bezpieczeństwa”.
Program „Korpus Wsparcia Senio-
ra” który realizowany jest przez 
MOPS w Limanowej to tzw. „opie-
ka na odległość”  będąca nowocze-
sną formą sprawowania opieki nad 

osobami starszymi – powyżej 65 
roku życia, chorymi, po przebytych 
zabiegach medycznych, z niepeł-
nosprawnościami, którzy czasowo 
lub na stałe wymagają wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu. To 
rozwiązanie szczególnie dla osób 
samotnych, zarówno tych, które ko-

rzystają z usług opiekuńczych jak 
i tych, u których nieprzewidywal-
ność zmiany stanu zdrowia uzasad-
nia stałe monitorowanie w celu jak 

najszybszej reakcji, powiadomienia 
właściwych służb i udzielenia moż-
liwie najszybszej pomocy, w tym 
pomocy medycznej.
„Bransoletki życia” ratują w sytu-
acjach zagrożenia, dają poczucie 
bezpieczeństwa poprzez monito-
rowanie podstawowych czynności 
życiowych, mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz samodzielne-
go funkcjonowania osób starszych 
w miejscu zamieszkania.

„Opaski bezpieczeństwa” trafi ły do 100 seniorów 
z miasta Limanowa
100 seniorów z Limanowej otrzymało tzw. opaski bezpieczeństwa, dzięki realizowanemu przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programowi pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. „Opaski 
bezpieczeństwa” mierzą temperaturę ciała,  ciśnienie, tętno czy też  saturację, a w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia seniorzy za ich pomocą pomogą wezwać pomoc.



Nr 40/2022 13www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

DYŻURY specjalistów odbywają 
się w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Limanowej zgodnie 
z harmonogramem:
Pomoc psychologiczna: do 9 grud-
nia 2022 r. w każdy czwartek i pią-
tek w godzinach od 12:00 do 16:00
Porady prawne: do 14 grudnia 
2022 r. w każdą środę w godzinach 

od 12:00 do 15:00
W celu umówienia się na poradę 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
psychologicznej należy zgłosić się 
osobiście do siedziby Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Limanowej lub zadzwonić pod 
nr. tel.:  18 3371 310.

Artyści pod dyrekcją Anastasii Vru-
blevskiej wykonali  Requiem dla 
licznie zgromadzonej publiczności, 
która niemal całkowicie wypełniła 
salę widowiskową Limanowskiego 
Domu Kultury. W trakcie wyda-
rzenia trwała również zbiórka na 
pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. 
Po raz kolejny publiczność okazała 
wielkie serca - zebrano 5484,35 zł, 
a wzruszający koncert, w którym 
wzięli udział między innymi artyści 
z Ukrainy publiczność nagrodziła 
długą owacją na stojąco. 9 kwiet-
nia koncert wykonany został także 
w kościele Miłosierdzia Bożego Na 
Wzgórzach Krzesławickich w Kra-
kowie w ramach cyklu „Muzyczne 

spotkania na Wzgórzach Krzesła-
wickich”. Krakowska publiczność 
również nagrodziła artystów owa-
cją na stojąco i z zachwyceniem 
gratulowała  wykonania Requiem 
Karla Jenkinsa, które zabrzmiało po 
raz pierwszy w Krakowie.
Organizatorami koncertów byli: 

Limanowski Dom Kultury i Ośro-
dek Kultury Kraków Nowa Huta. 
Honorowy patronat nad koncertami 
sprawowali: abp Marek Jędraszew-
ski Metropolita Krakowski oraz 
Władysław Bieda Burmistrz Miasta 
Limanowa.

(fot.: Marcin Bawiec)

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej

Premiera Requiem Karla Jenkinsa w Limanowskim 
Domu Kultury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz 
bezpłatne porady prawne w ramach programu Rozwój Pomocy Społecznej dla mieszkańców 
Miasta Limanowa.

8 kwietnia w Limanowskim Domu Kultury odbyła się premiera Requiem Karla Jenkinsa.  Dzieło 
walijskiego kompozytora z okazji pierwszej rocznicy powstania wykonał Chór „LimaNovum” , 
działający od roku przy Limanowskim Domu Kultury pod dyrekcją Ivana Vrublevskiego. Chórowi 
towarzyszyła orkiestra OPERTORIUM oraz soliści: Mariana Poltorak sopran, Viktoria Zhytkowa 
mezzosopran, Agata Flondro alt.
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W niedzielne czerwcowe popołudnie plac przy Limanowskim Domem Kultury wypełniony został licznymi 
atrakcjami, były to m.in.: kolorowe dmuchane zabawy od Oli-Dmuchańce, animacje i warsztaty z animatorkami 
z Kokardkowej Krainy, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce od MKbudka czy pokazy pojazdów oraz wyposażenia 
służb mundurowych policji, straży pożarnej, służb medycznych, a także służb wojskowych. W trakcie występów 
artystycznych na scenie  skorzystać można było ze stoisk oferujących m.in.: zabawki, kolorowe warkoczyki oraz 
tatuaże, grę na instrumentach Szkoły Muzycznej Studio Muzyki, warsztaty językowe ze Szkołą Języków Obcych 
McGregor Limanowa czy rękodzieło stworzone przez seniorki działające przy LDK. Uczestnicy mieli również 
okazję spróbować smaków dzieciństwa czyli waty cukrowej, popcornu czy pieczonych ziemniaków, a dużym 
zainteresowaniem cieszyły się darmowe lody ufundowane przez fi rmę Koral oraz napoje sponsorowane przez 
fi rmę Tymbark.
Od początku wydarzenia sporo działo się również na scenie, gdzie obejrzeć można było występy artystyczne grup 
dziecięcych i młodzieżowych, które prezentowały śpiew, taniec oraz grę na instrumentach. Wystąpiły: dziecięce 
grupy taneczne pod kierunkiem Ełły Witeckiej, Szkółka baletowa TAKT, zespół Cheerleaders ARS Limanowa, 
uczniowie Szkoły Muzycznej TerazMy Joanna Drąg, Hip Hop grupy taneczne pod kierunkiem Diany Król oraz 
uczniowie Szkoły Muzycznej Studio Muzyki. Głównym punktem programu była zapewne kolejna już XI edy-
cja Limanowskiego Talent Show, który w tym roku zgromadził aż 48 uczestników. Pomimo bardzo wysokiego 
poziomu oraz zaciętej rywalizacji, udało się wyłonić zarówno wyróżnionych jak i nagrodzonych uczestników. 
Szczegółowa informacja na temat konkursu oraz protokół znajdują się na stronie internetowej LDK. 

5 czerwca na placu przy Limanowskim Domu Kultury odbyło się wielkie święto wszystkich dzieci 
czyli Dzień Dziecka. Na wszystkich uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji oraz zabawy. 
Dzień Dziecka odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.

Słoneczny Dzień Dziecka przed LDK
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Limanowski Talent Show to wyda-
rzenie, które z roku na rok wyłania 
kolejnych zdolnych wykonawców 
z powiatu limanowskiego. Konkurs 
nie ma ograniczeń wiekowych ani 
podziału na kategorie, liczy się je-
dynie talent i chęć występu przed 
szerszą publicznością. Tegorocz-
na edycja zgromadziła, rekordową 
liczbę uczestników. Na scenie zoba-
czyć można było aż 48 prezentacji 
ze śpiewu, tańca, recytacji, gry na 
instrumentach. Jak podkreśliło jury 
konkursu, w którego skład wcho-
dzili Beata „Beti” Bełtowska, Ar-
tur Kmiecik oraz Ludmiła Krzyk, 
poziom był wysoki i wybór najlep-
szych występów nie należał do naj-
łatwiejszych.
Uczestnicy walczyli o nagrody fi -

nansowe ufundowane przez Burmi-
strza Miasta Limanowa Władysła-
wa Biedę w wysokości: 

I miejsce: 1.500 zł, II miejsce: 1.000 
zł i III miejsce: 500 zł, 
a ostatecznie miejsca na podium 
wywalczyli:
I miejsce  – Zespół „Divine Kids”
II miejsce – Łucja Kowalczyk
III miejsce – Emilia Ryś
Komisja przyznała również wyróż-
nienia dla: Magdaleny Pociechy, 
Tercetu SMV, duetu Julii Bujak i Zu-
zanny Kuziel, Emilii Tokarz „Rity”, 
Karola Tokarczyka, duetu Marysia 
i Zuzia, zespołu Romane Čhaja, Ga-
brieli Guzik, Anny Surdziel, Marii 
Sobuś oraz duetu Emilia Kapturkie-
wicz i Wiktoria Kapera.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za udział i gratulujemy talen-
tu oraz odwagi. Wręczenie nagród 
oraz koncert laureatów odbędzie się 
9 lipca na scenie „Dni Limanowej”. 
Patronat Honorowy nad konkursem 
sprawował Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda.

Znani zwycięzcy XI Limanowskiego Talent Show
Podczas wydarzenia z okazji Dnia Dziecka, które odbyło się 5 czerwca na placu przed Limanowskim 
Domem Kultury wyłoniono  zwycięzców XI Limanowskiego Talent Show.
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Dzięki inicjatywie lokalnych działaczy, 
zaangażowaniu społeczności szkolnej 
i parafi i już od ponad 30 lat pod Pomni-
kiem Legionisty odbywają się uroczysto-
ści patriotyczne. Jak podkreślił dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 
w Limanowej Albert Golonka w swojej 
przemowie ,,To miejsce jest ważną czę-
ścią wielowiekowej historii naszej Małej 
Ojczyzny”.
Część artystyczna przygotowana została 
przez Małgorzatę Rychlewską i  Wojcie-
cha Dudka, a swoją recytacją i śpiewem 
młodzież oddała hołd wszystkim rodakom, 
którzy na przestrzeni ostatniego stulecia 
złożyli ofi arę cierpienia i życia, abyśmy 

dzisiaj mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.
W uroczystości brali udział zaproszeni 
goście, a wśród nich z ramienia Miasta 
Limanowa: Przewodnicząca Rady Mia-
sta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz 
z Radnymi Miasta Limanowa: Leszkiem 
Mordarskim, Piotrem Zoniem, Wiesła-
wem Sędzikiem oraz  Sekretarz Miasta 
Limanowa Marek Matras. Dyrektor ZSP 
nr 4 Albert Golonka odczytał list oko-
licznościowy od Poseł na Sjm RP Urszu-
li Nowogórskiej, która podkreśliła wagę 
pielęgnowania w młodych ludziach uczuć 
patriotycznych i szacunku do historii. 
Kulminacyjnym punktem obchodów był 

Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Legionistów w parku przez de-
legacje zaproszonych gości. Apel prowadził 
Brygadier JS 2402 Stanisław Dębski. Po raz 
pierwszy udział w uroczystości wzięli żoł-
nierze Wojsk Obrony Terytorialnej ze 114 
Batalionu Lekkiej Piechoty.

,,Prawda – Pamięć – Szacunek” 
– uroczystość patriotyczna w Łososinie Górnej
„Pamięć i tożsamość – to dzięki nim zgromadziliśmy się dziś tutaj” – takimi słowami rozpoczęła się 
uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. proboszcza dr Kazimierza Fąfary z okazji obchodów 
uroczystości ,,Prawda – Pamięć – Szacunek”, które miały miejsce 28 kwietnia w Łososinie Górnej.
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Uroczystą sesję otworzyła Przewod-
nicząca Rady Miasta Limanowa Jo-
lanta Juszkiewicz, która przywitała 
wszystkich przybyłych gości. Wśród 
gości obecna była m.in.: Poseł na 
Sejm RP Urszula Nowogórska, 
która w swoim wystąpieniu nawią-
zała do najważniejszych wartości, 
narodowych symboli oraz szeroko 
pojmowanej wolności, podkreśla-
jąc potrzebę wzajemnego szacunku 
oraz patriotyzmu. Na okoliczność 
uroczystej sesji Rady Miasta Lima-

nowa okolicznościowy referat wy-
głosiła Radna Miasta Limanowa Ire-
na Grosicka, odbył się także recital 
fortepianowy Stefana Łabanowskie-
go, który wykonał utwory wybitne-
go polskiego pianisty i kompozytora 

Fryderyka Szopena. Na zakończenie 
sesji głos zabrał Burmistrz Miasta 
Władysław Bieda, który zaprosił jej 
uczestników oraz wszystkich miesz-
kańców miasta na uroczyste obcho-
dy Święta Konstytucji 3 Maja na 
limanowskim rynku.

Przy dźwiękach „Mazurka Dąbrow-
skiego” uroczyście wywieszona 
została fl aga państwowa, a przez 
członków Zespołu Regionalne-
go „Limanowianie” odegrany zo-
stał także hejnał Miasta Limanowa 
„Echo Trombity”. Uczestników wy-
darzenia oraz przybyłych gości po-
witał Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda, który nawiązał 
do rocznicowych obchodów jakże 
ważnego dla nas wszystkich Pola-
ków święta. Okolicznościowe prze-

Uroczysta sesja z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na rynku

29 kwietnia w Limanowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa 
zwołana z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się uroczystość na limanowskim 
runku. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą św. w intencji 
Ojczyzny w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej z udziałem chóru „Canticum Iubileum”. Po mszy św. 
mieszkańcy miasta zgromadzili się na płycie rynku, gdzie miała miejsce część ofi cjalna uroczystości. 
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mówienie wygłosiła także Poseł na 
Sejm RP Urszula Nowogórska oraz 
Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Na-
stępnie miał miejsce salut armatni 
w wykonaniu rodziny Ardeckich 
z Pisarzowej, z koncertem patrio-
tycznym zaprezentowała się Orkie-
stra Dęta „Echo Podhala”, a uwień-
czeniem obchodów rocznicowych 
był występ uczniów Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego Nr 1 w Limano-
wej. Na zakończenie uroczystości 
jej uczestnicy poczęstować się mo-

gli wojskowym bigosem, zabierając 
ze sobą materiały patriotyczne. Pod-
czas uroczystości wartę honorową 
wystawili strzelcy ze Związku Strze-
leckiego „Strzelec” kultywujący tra-
dycje bojowe żołnierzy Legionów 
Polskich oraz harcerze z drużyny 
„Dzieci Gór” Związku Harcerstwa 
Polskiego z ZSP Nr 1 w Limanowej.
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Mszy Św. w intencji strażaków 
w  limanowskiej bazylice prze-
wodniczył Ks. Prałat dr Wiesław 
Piotrowski – Proboszcz Parafi i pw. 
Matki Boskiej Bolesnej, który w wy-
głoszonej homilii udzielił Błogosła-
wieństwa Bożego zgromadzonym 
strażakom. Po Mszy Św. pochód 
strażacki przemaszerował na płytę 
rynku, gdzie miała miejsce ofi cjalna 
część obchodów.
Wszystkie druhny oraz druhów, 
a także zebrane na uroczystości 

osoby powitał Miasta Limanowa 
Burmistrz Władysław Bieda. Go-
spodarz miasta skierował do stra-
żaków słowa podziękowania za ich 
codzienną  gotowość do niesienia 
pomocy mieszkańcom, za ich nie-
bezpieczną i ciężką pracę, niejed-
nokrotnie ratującą ludzkie zdrowie 
i życie. Wraz z podziękowania Bur-
mistrz złożył wszystkim strażakom 
serdeczne życzenia wytrwałości 
w niełatwej i wymagającej służbie, 
a także podziękowania na ręce Pre-

zesów OSP: druha Łukasza Smole-
nia  – Prezesa OSP Limanowa oraz 
druha Pawła Michury – Prezesa OSP 
Łososina Górna. Słowa podzięko-
wania do druhen i druhów skiero-
wali także przybyli na uroczystość 
goście: wieloletni Burmistrz Miasta 
Wathlingen – Wolfgang Grube, Po-
seł na Sejm RP – Urszula Nowogór-
ska, Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego – Grzegorz Biedroń, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Limanowej – mł.
bryg. Wojciech Frączek oraz Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Limanowej – st.
bryg. Grzegorz Janczy.
Wśród gości przybyłych na uroczy-
stość obecni byli także: Komendant 
Powiatowy Policji w Limanowej – 
podinsp. Tomasz Florek, Z-ca Bur-
mistrza Miasta Limanowa – Wacław 
Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta 

Limanowa – Jolanta Juszkiewicz 
wraz z Wiceprzewodniczącymi 
Rady Miasta: Stanisławem Orze-
chowskim i Leszkiem Woźniakiem, 
radni Rady Miasta Limanowa: Irena 
Grosicka, Janusz Kądziołka, Karol 
Ficoń, Leszek Mordarski, Walenty 
Rusin, Wiesław Sędzik, Jan Winiew-
ski oraz Piotr Zoń –  będący jedno-
cześnie druhem OSP Limanowa.
W trakcie trwania uroczystości na 
płycie rynku miał miejsce pokaz 
wozów bojowych OSP Limanowa 
i OSP Łososina Górna. Wozy stra-
żackie cieszyły się wielkim  zainte-
resowaniem, szczególnie wśród naj-
młodszych. Była to dla nich okazja 
by usiąść  za kierownicą wozu stra-
żackiego, ale także zapoznania się 
z pracą druhów ochotników.
W tym samym dniu w godzinach 
popołudniowych na stadionie LKS 
„Płomień” w Łososinie Górnej od-
był się Piknik Strażacki, w którym 
udział wzięli druhowie z OSP Lima-
nowa i OSP Łososina Górna, osoby 
wspierające działalność OSP oraz 
całe rodziny i okoliczni mieszkańcy. 

Odbyły się Miejskie Obchody Dnia Strażaka
14 maja na limanowskim rynku miała miejsce uroczystość Dnia Strażaka. Strażackie święto 
rozpoczęła o godz. 11:00 Msza Św. odprawiona w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, następnie na 
płycie rynku zgromadzili się druhny i druhowie z OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Wśród 
gości przybyłych na uroczystość obecna  była delegacja gości z partnerskiego Miasta Wathlingen 
w Niemczech, na czele z wieloletnim Burmistrzem - Wolfgangiem Grube.
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Żywność która dotarła do partner-
skiego miasta Truskawiec zakupio-
na została za środki zebrane pod-
czas zbiórki, którą na podstawie 
porozumienia od 2 marca prowa-
dziło w imieniu miasta Limanowa 
Stowarzyszenie Przyjaciół Sowlin. 
Zebrana kwota w całości przekaza-
na została na świąteczne zakupy dla 
miasta Truskawiec.
Transport zorganizowany przez 
Miasto Limanowa koordynował 
Radny Miasta Limanowa Piotr 
Musiał, a przewozem żywności 
zajęła się Firma „Asik” z Limano-
wej. W pojeździe znajdowało się 

w sumie 9 ton żywności – goto-
we obiady w słoikach, konserwy, 
smarowidła i kiełbasy, pieczywo, 
wędliny i około 3 tysięcy jaj. Rów-
nież w piątek 13 maja kolejny 
transport z Limanowej z pomo-
cą humanitarną trafi ł do miasta 
Truskawiec na Ukrainie. Trans-
port zawierał najbardziej potrzebne 
rzeczy, które przekazane zostały na 
pomoc mieszkańcom miasta oraz 

przebywającym tam uchodźcom ze 
wschodniej Ukrainy.  Zgromadzo-
ne dary m.in. artykuły żywnościo-
we i higieniczne, środki czystości, 
a także suszarki do bielizny udało 
się zgromadzić dzięki zaangażowa-
niu i pomocy sponsorów, ludzi do-
brego serca którzy odpowiedzieli na 
apel o pomoc dla Ukrainy.
Z transportem do partnerskiego 
miasta Truskawiec po raz kolejny 
udał się Radny Miasta Limanowa 
Piotr Musiał, a za przewóz zebra-
nych rzeczy ponownie odpowiada-
ła Firma Przewozowa „Asik” z Li-
manowej. Zebrane produkty udało 
się zgromadzić dzięki wsparciu 
udzielonemu przez lokalne fi rmy 
takie jak: „KORAL”, „Piwniczan-
ka”, TYMBARK”, „Gold Drop”, 
„Elektret”, „Instar”,  P.B. Sułkow-
ski, ZPTS Kowalczyk Piotr, „Świat 
Ogrodzeń” oraz OSM Limanowa.
Podczas wizyty w Truskawcu Piotr 
Musiał przekazał władzom miasta 
Truskawiec na ręce Wiceburmistrz 
Oleny Petranycz czek na kwotę 20 

tys. euro, który wcześniej Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bie-
da otrzymał od władz partnerskiego 
Miasta Wathlingen w Niemczech, 
celem przekazania go na pomoc 
obywatelom Truskawca. 
By przekazać środki fi nanso-
we  uruchomione zostało specjalne 
walutowe konto powiązane z wcze-
śniejszym kontem otwartym w celu 
pomocy Truskawcowi w Ukrainie, 
uruchomionym w porozumieniu ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Sow-
lin:

Wpłaty na pomoc mieszkańcom 
Truskawca cały czas dokonywać 

można na konto:
56 1240 5123 1111 0011 1194 9992

Z początkiem miesiąca maja po 
raz kolejny zorganizowana została 
przez Urząd Miasta Limanowa oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zbiórka najbardziej potrzebnych 
rzeczy dla osób dotkniętych wojną 
na terenie Ukrainy, a zebrane dary 
przekazane zostały uchodźcom 
przebywającym na terenie Miasta 
Limanowa. 
Wszystkim osobom które w jaki-
kolwiek sposób – czy to w postaci 
przekazanych środków fi nanso-
wych, czy też poprzez wsparcie 
materialne – włączyły się w akcję 
pomocy składamy serdeczne po-
dziękowania. Dziękujemy wam za 
wasze wielkie serca!

Transporty z pomocą humanitarną dotarły 
do partnerskiego miasta Truskawiec na Ukrainie
W czwartkowy wieczór 21 kwietnia transport z żywnością zakupioną ze zbiórki pieniężnej na rzecz 
pomocy Ukrainie dotarł do partnerskiego miasta Truskawiec. Żywność dotarła na miejsce tuż 
przed odbywającymi się tam Świętami Wielkanocnymi.

Pomagamy Ukrainie
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W kategorii Muzyk Ludowych Ka-
pela z  Zespołu „LIMANOWIA-
NIE” zdobyła I miejsce , a w kate-
gorii Grup śpiewaczych  grupa śpie-
wacza reprezentująca Zespół „LI-
MANOWIANIE” zdobyła wyróż-
nienie!
Kapela z  Zespołu „LIMANOWIA-
NIE” jako laureat I miejsca wystą-
piła na uroczystym podsumowaniu 
tegorocznej „DRUZBACKI”.
Członkom Zespołu „Limanowia-
nie” gratulujemy sukcesów!

Wśród nagrodzonych za działalność 
w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony 
kultury znalazły się dwa zespoły 
artystyczne Limanowskiego Domu 
Kultury: Chór „LimaNovum” oraz 
Zespół Regionalny „Limanowia-
nie” im. Ludwika Mordarskiego.

Przyznane nagrody stanowią wyraz 
uznania samorządu Powiatu Lima-
nowskiego dla osób wyróżniających 
się pracą na rzecz kultury i podno-
szenia jej jakości, wnoszących istot-

ny wkład w poszerzanie i promocję 
oferty kulturalnej Powiatu Lima-
nowskiego.
(fot. Powiat Limanowski)

Sukcesy Zespołu „Limanowianie” 
podczas DRUZBACKI w Podegrodziu

„LimaNovum” i „Limanowianie” 
nagrodzeni za działalność na rzecz kultury

W dniach 12-15 maja br. w Podegrodziu odbył się 39 Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków 
Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA, którego celem jest ochrona i popularyzacja 
folkloru muzycznego regionów etnografi cznych Małopolski. W konkursie wziął udział Zespół 
Regionalny „LIMANOWIANIE” im. Ludwika Mordarskiego, który wystąpił w dwóch kategoriach 
Muzyka ludowa oraz Grupa śpiewacza. 

Podczas XXVI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego, która odbyła się 27 kwietnia br. przyznane 
zostały nagrody pieniężne osobom wyróżniającym się w działalności sportowej oraz twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z terenu powiatu limanowskiego za rok 2021.
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Pierwsi uczestnicy akcji zdobyli 
nagrody takie jak bilety do kina, sa-
dzonki czy też gadżety  z programu 
LIFE. 
Akcja zbiórki makulatury to inicja-
tywa zorganizowana przez Ekodo-
radcę Miasta Limanowa w ramach 

obchodzonego 22 kwietnia Świa-
towego Dzień Ziemi, którego ce-
lem jest promowanie postaw pro-
ekologicznych w społeczeństwie. 
Zbiórka makulatury zachęcić miała 
mieszkańców miasta do porządków 
i segregacji materiałów wtórnych. 

Celem konkursu jest: propagowanie 
piękna i bogactwa polskiej muzyki 
ludowej, pobudzenie aktywności 
twórczej i promocja młodych kom-
pozytorów oraz wzbogacenie pol-
skiej literatury muzycznej o warto-

ściowe pozycje muzyki chóralnej.
Przedmiotem konkursu jest wyko-
nanie utworu w formie aranżacji/
opracowania polskiej pieśni ludo-
wej, wybranej spośród wskazanych 
przez Organizatora, na chór miesza-
ny a cappella.  Nadesłane kompozy-
cje oceniać będzie Jury złożone ze 
znanych kompozytorów, pedago-
gów i dyrygentów powołane przez 
Organizatora.
W konkursie przewidziano przy-
znanie następujących nagród: 
I miejsce: 3500 zł
II miejsce: 2500 zł
III miejsce: 1500 zł

Przewiduje się również przyznanie 
wyróżnienia w wysokości 500 zł
oraz nagrody specjalnej Burmistrza 
Miasta Limanowa za najlepszą 
aranżację pieśni ludowej limanow-
skiego regionu w wysokości 500 zł.
Nagrodzone utwory zostaną wyko-
nane przez Chór LimaNovum dzia-
łający przy Limanowskim Domu 
Kultury pod dyrekcją Ivana Vru-
blevskyiego. Kompozycje nagro-
dzone zostaną wydane i opubliko-
wane.
Więcej informacji na stronie LDK  
www.ldk.limanowa.pl

Z okazji Dnia Ziemi odbyła się zbiórka makulatury

Konkurs kompozytorski na utwór chóralny 
– LUDOWO na NOVO

„Zrób coś dla Ziemi w dniu Ziemi” w myśl tego hasła od 25 do 29 kwietnia przy Limanowskim Domu 
Kultury odbywała się zbiórka makulatury. W pierwszym dniu zbiórki na przybyłe z makulaturą 
osoby czekały losy z nagrodami, przygotowane przez Ekodoradcę Miasta Limanowa.

Limanowski Dom Kultury zaprasza do udziału w KONKURSIE KOMPOZYTORSKIM NA 
UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO, który adresowany jest do kompozytorów 
urodzonych po 16 maja 1987 r. bez ograniczenia narodowości. KONKURS organizowany jest 
w ramach projektu pt. „Pielęgnujemy polską muzykę ludową” dofi nansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
Kultura – Interwencje. Edycja 2022.
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Miasto przystępując do projektu 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego współfi nansowa-
nego z środków Unii Europejskiej, 
ma możliwość pozyskania wsparcia 
fi nansowego na wymianę 82 urzą-
dzeń grzewczych i prace termomo-
dernizacyjne w 10 budynkach.
Maksymalna kwota wsparcia dla 
jednego przedsięwzięcia wymiany 
źródeł ciepła nie może przekroczyć 

14 000zł, a do prac termomoderni-
zacyjnych 15 000zł. To możliwość 
pozyskania dotacji do urządzeń ga-
zowych, pomp ciepła i kotłów na 
pellet, a także dotacji do dociepleń 
przegród budowlanych, wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
bram garażowych.
W przypadku uzyskania dotacji na 
samą wymianę kotła, nie ma żad-
nych kryteriów dochodowych.
W celu pozyskania dotacji ,dla każ-

dego budynku będzie przeprowa-
dzona ocena energetyczna. Budynki 
objęte projektem, docelowo muszą 
być ocieplone. 
Zachęcamy mieszkańców do udzia-
łu w projekcie  przypominając rów-
nocześnie o ustawowym obowiązku 
wymiany strych urządzeń grzew-
czych wynikających z uchwały an-
tysmogowej dla Małopolski.
Już do końca bieżącego roku należy 
wymienić wszystkie kotły bezkla-
sowe, a kotły klasy III i IV można 
użytkować jeszcze do końca 2026 
roku.
Ofi cjalny nabór i warunki projektu 
zostaną określone uchwałą po pod-
pisaniu umowy z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Mało-
polskiego.
Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie  proszone są o złożenie 
deklaracji wstępnej.
Wszelkie informacje uzyskać 
można u  Ekodoradcy Miasta 
Limanowa w godzinach pracy 
Urzędu Miasta pok. nr 304, nr tel. 
18 337 20 54 wew. 164;  e-mail: 
emol@miastolimanowa.pl

Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Miasta 
Limanowa w ramach programu LIFE MAŁOPOLSKA 

nr tel.: 18 337 20 54 wew. 164.

ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Złóż wstępną deklarację i wymień piec

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji 
źródeł ciepła i spalania paliw

TERMIN UPŁYWA 30 CZERWCA, a nie złożenie deklaracji w tym 
terminie może skutkować grzywną nawet do 5000 zł!

Burmistrz Miasta Limanowa informuje mieszkańców Miasta Limanowa o możliwości 
złożenia wstępnych deklaracji udziału w programie wymiany urządzeń grzewczych i prac 
termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

ZGŁOŚ PIEC
DO EWIDENCJI CEEB
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„Pocztówka z Limanowej” to temat 
konkursu plastycznego, z którym 
w tym roku zmagali się uczniowie 
edukacji wczesnoszkolnej czterech 
limanowskich szkół podstawowych. 
Konkurs cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, a pomysły na promocję 
miasta były bardzo ciekawe. Orga-
nizatorów zadziwiła również różno-
rodność technik plastycznych.
Na konkurs wpłynęły 122 prace pla-
styczne: z ZSP Nr 1 – 45, z SP Nr 
2 – 34, z SP Nr 3 – 37,a z ZSP Nr 
4 – 6 prac.
UCZNIOWIE NAGRODZENI 
W KONKURSIE TO:
I miejsce – Mrówka Zofi a, kl. 2b  

SP  Nr 2, II miejsce – Zając Hanna, 
kl. 3b   ZSP Nr 1, III miejsce – Ryś 
Tobiasz, kl. 1a   SP Nr 3, IV miej-
sce – Zborowska Klara, kl. 3a  ZSP 
Nr 1, V miejsce – Płaziak Faustyna, 

kl. 3a  SP Nr 2, VI miejsce – Bieda 
Julia, kl. 3b  ZSP Nr 1, VII miejsce – 
Piotrowska Marlena, kl. 3c  SP Nr 2
W KONKURSIE przyznano także 
18 WYRÓŻNIEŃ.

Konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem i do szkoły na-
płynęło blisko 200 prac z 35 szkół 
z całego powiatu limanowskiego.
Jury w składzie:
– Zofi a Ślezak – plastyk Limanow-

skiego Domu Kultury,
– Anita Iwan-Franczyk – nauczy-

ciel języka angielskiego z Zespo-
łu Szkół Technicznych i Ogólno-

kształcących w Limanowej,
– Magdalena Kordeczka – nauczy-

ciel plastyki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Limanowej

nagrodziło 22 prac 
W kat. klas 7-8:
I m-ce  Anna Biedroń, SP nr 3 w Li-
manowej
Opiekun: Joanna Fiejtek
I m-ce Kinga Zając, Zespół Placó-

wek Oświatowych w Podobinie
Opiekun: Jolanta Węglarz-Burnus
W kat. klas 4-6:
I m-ce Wiktoria Bierowiec, Zespół 
Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie 
Wielkiej
Opiekun: Beata Chilpała
I m-ce Julia Drab, SP w Dobrej
Opiekun: Barbara Bujak 

XIX edycja konkursu „Limanowa w oczach dziecka” 

III Powiatowy Konkurs ,,Idiomy w ilustracjach” 

24 maja miało miejsce 
podsumowanie XIX edycji 
Międzyszkolnego Konkursu 
Plastycznego „Limanowa 
w oczach dziecka” pod 
patronatem Burmistrza Miasta 
Limanowa Władysława Biedy.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej  zorganizowała powiatowy konkurs plastyczno-językowy 
,,Idiomy w Ilustracjach” pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa oraz Starosty 
Limanowskiego Mieczysława Urygi. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pracy plastycznej 
obrazującej wybrany idiom angielski oraz napisaniu w języku angielskim samego idiomu.
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XRUN Festiwal Biegów Górskich 
był czwartą imprezą z cyklu XRUN 
Biegi Górskie, a po raz pierwszy 
przedsięwzięcie zawitało do Miasta 
Limanowa. Meta jak i biuro zawo-
dów usytuowane było w Parku Miej-
skim, a wydarzenie było okazją do 
spotkań, obejrzenia fi lmów, wysłu-
chania ciekawych prelekcji, a także 
koncertów m.in. koncertu Zespołu 

„Potoc’k” oraz „Limanowska Sobót-
ka”, która odbyła się na zakończenie 
sportowej rywalizacji.
Uczestnicy sportowej imprezy 
udział wzięli w biegu na dystansach: 
68 km, 38 km i 22 km, przebiegają-
cych przez teren Beskidu Wyspowe-
go, a z okazji obchodzonego w tym 
okresie Dnia Dziecka organizatorzy 
zorganizowali także atrakcje dla 
najmłodszych, m.in.  biegi  XRUN 
KIDS dla najmłodszych – na dystan-
sach od 150 m do 1 km. W pakietach 
startowych czekały na najmłodszych 
upominki i gadżety od sponsorów 
a na mecie: medal, pyszny posiłek, 
a dla najlepszych nagrody rzeczowe. 
Współorganizatorem sportowego 
przedsięwzięcia było Miasto Lima-
nowa.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za liczny udział w wydarzeniu oraz 

wspaniałą sportową atmosferę, a or-
ganizatorom za wspaniałą organiza-
cję.
Wyniki oraz szczegóły wydarzenia 
dostępne na facebookowej stronie 
XRUN Festiwal Biegów Górskich 
https://www.facebook.com/xrun.io/
(fot.: XRUN Festiwal Biegów Gór-
skich)

„II Memoriał Strzelecki im. Wojtka 
Struzika” odbył się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Li-
manowa. Zawody przeprowadzone 
zostały w czterech kategoriach wie-
kowych z podziałem na płeć, a lau-
reatami pierwszych miejsc w po-
szczególnych kategoriach zostali:

I GRUPA WIEKOWA
(2009 i młodsi):
DZIEWCZĘTA:
1. Oliwia Trojanowska
CHŁOPCY:
1. Nikodem Puto
II GRUPA WIEKOWA (2007, 2008)
DZIEWCZĘTA:

1. Katarzyna Kasperska
CHŁOPCY:
1. Jakub Król
III GRUPA WIEKOWA 
(szkoła średnia)
DZIEWCZĘTA:
1. Beata Hanusiak
CHŁOPCY:
1. KAROL KAPTURKIEWICZ
DOROŚLI „OPEN” (osoby pełno-
letnie)
PANIE:
1. MAGDALENA SZEWCZYK
PANOWIE:
1. GRZEGORZ KĄDZIOŁKA
Organizatorem Memoriału była Iga 
Struzik, a organizatorem technicz-
nym – Limanowska Liga Obrony 
Kraju. Zawody sędziowali Maria 
Gawron i Tomasz Kita.

W Limanowej odbył się XRUN 
Festiwal Biegów Górskich 

Odbył się II Memoriał Strzelecki im. Wojtka Struzika

Weekend 3-5 czerwca pełen był sportowych wrażeń. Limanowa gościła kilkuset zawodników 
biorących udział w sportowym wydarzeniu XRUN Festiwal Biegów Górskich. Biegi połączone były 
z koncertami, a centrum wydarzenia był Park Miejski. 

23 kwietnia na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Limanowej odbyły się w zawody strzeleckie, upamiętniające wkład pracy Śp. Wojciecha 
Struzika w popularyzowanie strzelectwa sportowego na Ziemi Limanowskiej. 
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W 2022 roku w ramach OBW Mia-
sto Limanowa :
- 4 września zorganizuje IX Festi-
wal Kultury Beskidu Wyspowego 
„Beskidzkie Rytmy i Smaki”. Na 
Festiwalu zaprezentowany zosta-
nie folklor, tradycje, muzyka, tań-
ce, wyroby i produkty regionalne, 

konkurs na potrawę i produkt re-
gionalny pięciu grup etnicznych 
zamieszkujących Beskid Wyspowy 
Białych Górali, Lachów, Kliszcza-
ków, Podhalan i Zagórzan.  
- 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.  
Szczegóły na stronie: www.odkryj-
beskidwyspowy.pl i Odkryj Beskid 
Wyspowy

2 czerwca Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda przekazał 
decyzję o wsparciu wydarzenia organizatorowi wyścigu – Prezesowi 
Zarządu Auto Moto Klubu Bogdanowi Pałce.  Tegoroczna 13. edy-
cja Wyścigu Górskiego „Limanowa Przełęcz pod Ostrą” odbędzie 
się w dniach 29-31 lipca.

Akcja Odkryj Beskid Wyspowy 2022

Miasto Limanowa wspiera organizację Wyścigu Gór-
skiego „Limanowa Przełęcz pod Ostrą”

Trwa akcja Odkryj Beskid Wyspowy – znów wędrujemy po „Beskidzkich Wyspach” . Organizatorem 
akcji podobnie jak w latach ubiegłych jest Forum Gmin Beskidu Wyspowego wspólnie z Fundacją 
Rozwoju Regionu Rabka.

Od wielu lat Miasto Limanowa włącza się w organizację 
największej motoryzacyjnej imprezy w regionie, jaką jest 
Wyścig Górski „Limanowa Przełęcz pod Ostrą”. Podobnie 
jest w bieżącym roku – samorząd miasta wesprze fi nansowo 
tegoroczną 13. edycję sportowego przedsięwzięcia kwotą 
17 000,00 zł.



FOTOGALERIA WYDARZEŃ MIEJSKICH

Wernisaż wystawy Damiana Wróbla 
w Miejskiej Galerii Sztuki

Kino dla Pań w kinie Klaps

Spotkanie autorskie 
z Agatą Puścikowską w MBP

Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty 
w LDK na podsumowanie 

Triady Artystycznej 

Wieczór wspomnień poświęcony 
Marcinowi Królowi w MRZL

Obchody Dnia Strażaka Kino Juniora w kinie Klaps

Dzień Dziecka przy LDK 

Upamiętnienie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Spotkanie autorskie 
z Jędrzejem Pasierskim w MBP

X Noc Muzeum w Muzeum 
Regionalnym Ziemi Limanowskiej

XRUN Biegi Górskie
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