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Drodzy Mieszkańcy,  

zachęcam Was do lektury jesiennego wydania „Informatora Miejskiego”. To trzecie 
w bieżącym roku wydanie miejskiej gazety, w którym zawarte są informacje dotyczące 
naszego miasta, realizowanych obecnie  inwestycji, przyszłych planów oraz wydarzeń z życia 
miasta, które miały miejsce  w ciągu ostatnich tygodni.

Do głównych inwestycji które obec-
nie wykonywane są w mieście na-
leży zadanie rozpoczęte z końcem 
czerwca dotyczące budowy nowego 
mostu na ul. Lipowej w Sowlinach. 
Jest to duża inwestycja na którą nasz 
samorząd pozyskał środki w kwocie 
7 mln 100 tys. złotych z funduszu 
wsparcia dla gmin górskich, a jej 
realizacja znacząco wpłynie na pod-
niesienie komfortu jazdy po mie-
ście, zwiększenia przepustowości 
oraz poprawy bezpieczeństwa.

Z powodzeniem kontynuowana jest 
także inwestycja związana z budo-
wą nowego dworca u zbiegu ulic 
Kopernika i Targowej, która wyko-
nywana jest jako część wieloetapo-
wego zadania w ramach programu 
„Niskoemisyjny transport miejski 
w Limanowej”. Wraz z budową 
dworca w ramach tego zadania od-
bywa się obecnie testowanie sys-
temu informacji pasażerskiej, by 
po jego uruchomieniu działał on 
sprawnie, bez zakłóceń. 

W lipcu rozpoczął działalność w na-
szym mieście 114 batalion Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Ma on swo-

ją siedzibę przy ul. Reymonta i jest 
to siedziba tymczasowa dla bazy 
WOT, gdyż właściwa jej zlokali-
zowana będzie za halą sportową 
przy ul. Z. Augusta. Obecnie trwają 
prace i prowadzone są uzgodnie-
nia dotyczące projektu nowej bazy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, której 
powstanie zaplanowano na przyszły 
rok. Projekt jest już na ukończeniu, 
a po jego zatwierdzeniu zostanie 
złożony wniosek o pozwolenie na 
budowę obiektu. 

Cały czas jako samorząd partnerski 
dla miasta Truskawiec na Ukrainie 
nie zapominamy o pomocy jego 
mieszkańcom. W ostatnim czasie 
miały miejsce kolejne transporty 
z żywnością oraz najbardziej po-
trzebnymi artykułami, które trafi ły 
do naszych przyjaciół. Cały czas 
wspieramy także obywateli Ukra-
iny, którzy przebywają w naszym 
mieście. 

Ostatnie tygodnie to okres owocny 
w wiele przedsięwzięć i wydarzeń. 
Znaczna ich część odbyć się mogła 
po raz pierwszy od ponad dwóch 
lat, kiedy to z uwagi na obostrzenia 

pandemiczne zostały one zawie-
szone. Do wydarzeń tych należą 
zapewne Dni Limanowej – święto 
miasta, a także  wydarzenia spor-
towe i turystyczne, o których prze-
czytać mogą Państwo w niniejszym 
wydaniu Informatora. Liczna ilość 
odbiorców tych wydarzeń potwier-
dza jak bardzo po okresie pandemii 
brakowało nam wspólnych spotkań 
i wzajemnej integracji. 

Z końcem czerwca odbyła się abso-
lutoryjna sesja Rady Miasta podczas 
której radni jednogłośnie udzielili 
mi absolutorium i wotum zaufania, 
podejmując także uchwałę o za-
twierdzeniu sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2021 rok. W tym 
miejscu dziękuję Radnym za pełne 
zaufanie i aprobatę dla podejmowa-
nych działań, które służą rozwojowi 
miasta i dobru jego mieszkańców.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda
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Ranking Oceny Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego co roku 
wskazuje liderów wśród 39 samo-
rządów z regionu (Nowy Sącz, po-
wiat nowosądecki, limanowski oraz 
gorlicki).Wyniki gmin Subregionu 
Sądeckiego za rok 2021 przeana-
lizował zespół badaczy dr. Mar-
ka Reichela z Instytutu Ekonomicz-
nego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu pod 
kierownictwem prof. dr. hab. Tade-
usza Kudłacza, biorąc pod uwagę 
24 wskaźniki  w pięciu modułach: 
generowanie dochodów, pozainwe-
stycyjna działalność gospodarcza, 
aktywność inwestycyjna gminy, 
efekty polityki społecznej oraz dy-
namika.
W module „pozainwestycyjna dzia-
łalność gospodarcza” Miasto Lima-
nowa uzyskało najwyższą lokatę, 
wyprzedzając Stary Sącz (II miej-
sce) oraz Biecz, Gorlice i Muszynę 
(miejsca III), natomiast miejsce II  – 
tuż za liderem Miasto Limanowa 
zajęło w module „generowanie do-
chodów” (I miejsce – Miasto Nowy 
Sącz, a miejsce III – Sękowa).Wiel-
kim sukcesem okazała się „ocena 

końcowa” – Ogólna Klasyfi kacja 
Rankingu, gdzie Miasto Limanowa 
zdobyło II miejsce wyprzedzając 
Gminę Jodłownik, a ustępując jedy-
nie Miastu Nowy Sącz.
Przyznane Miastu Limanowa na-
grody z rąk przewodniczącego Ran-
kingu – Zygmunta Berdychowskie-
go oraz przedstawiciela Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w No-
wym Sączu dr Marka Reichela ode-

brał Burmistrz Limanowej Włady-
sław Bieda.
Również w ubiegłym roku Miasto 
Limanowa znalazło się na podium 
Rankingu Gmin za 2020 rok, zaj-
mując podobnie jak w br. II miejsce 
w „ogólnej klasyfi kacji Rankingu” 
oraz miejsce I w module „pozain-
westycyjna działalność gospodar-
cza”.

Miasto Limanowa kolejny raz na podium 
w Ocenie Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego
II miejsce w ocenie końcowej Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego, I miejsce w module 
„pozainwestycyjna działalność gospodarcza” oraz II miejsce w module „generowanie dochodów” 
zdobyło Miasto Limanowa w Rankingu oceniającym Aktywność Gmin Subregionu Sądeckiego za 
2021 rok. Uroczysta gala, podczas której Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda odebrał 
przyznane nagrody odbyła się 23 czerwca br. w Niskowej. 



Nr 41/2022 5www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

Ranking „Wspólnoty” opracowa-
ny został przez prof. dr hab. Pawła 
Swianiewicza z Uniwersytetu War-
szawskiego. Podstawą opracowania 
rankingu były sprawozdania bu-

dżetowe samorządów, które zostały 
uzupełnione ankietą wydatków in-
westycyjnych spółek komunalnych. 
W rankingu unijnym zostały wzięte 
pod uwagę również kwoty wydatko-

wane na projekty współfi nansowane 
ze środków unijnych. Tak obliczone 
wydatki samorządów podzielone 
zostały przez liczbę mieszkańców 
i zestawione w formie rankingu.

2 mln złotych dla Miasta Limanowa z dodatkowego 
naboru do Polskiego Ładu dla gmin popegeerowskich

Miasto Limanowa znalazło się pierwszej dziesiątce Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA w kategorii „Wydatki inwestycyjne samorządów” oraz w pierwszej piątce Rankingu 
w kategorii Miasta Powiatowe „Wykorzystanie środków UE”.

W ramach trzeciej edycji naboru 
Funduszu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład, w którym wnioski 
mogły składać samorządy popege-
erowskie MIASTO LIMANOWA 
otrzymało dofi nansowanie w wyso-
kości 2 000 000,00 zł. 
Pozyskane środki fi nansowe 
przeznaczone zostaną na budowę 
instalacji fotowoltaicznych zasilają-
cych przepompownie wody i prze-
pompownie ścieków oraz budynki 
użyteczności publicznej.
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Podczas debaty nad Raportem 
o stanie Miasta Limanowa Bur-
mistrz Władysław Bieda szeroko 
omówił realizację zadań inwesty-
cyjnych oraz podejmowanych dzia-
łań w 2021 roku, przedstawił dane 
dotyczące stanu budżetu i wysoko-
ści zadłużenia samorządu, dane de-
mografi czne miasta oraz odniósł się 
do spraw związanych z oświatą, go-
spodarką komunalną, wodociągową 
i kanalizacyjną miasta. W dyskusji 
nad Raportem o stanie Miasta Lima-
nowa wzięli także udział radni od-
nosząc się głównie do tematu miej-
skich inwestycji.

Po zakończonej debacie Rada 
Miasta Limanowa jednogłośnie 
udzieliła Burmistrzowi Miasta 
wotum zaufania.
Po zapoznaniu się z:
– informacją dot. realizacji budżetu 
Miasta Limanowa za 2021 rok wraz 
z opinią o sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu za 2021 rok i informacji 
o stanie mienia Miasta Limanowa 

wydaną przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Krakowie
– informacją o działalności Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Limanowej
– informacją Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Limanowa o badaniu 
realizacji budżetu Miasta Limano-
wa za 2021 rok
– opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Krakowie
oraz po dyskusji w sprawie reali-
zacji budżetu Miasta Limanowa 
za 2021 rok, Radni Miasta podjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania fi nansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Limanowa za rok 2021 oraz 
jednogłośnie udzielili absoluto-
rium Burmistrzowi Miasta Lima-
nowa za 2021 rok.

Jednogłośne wotum zaufania oraz jednogłośne 
absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa
29 czerwca br. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się jedna z najważniejszych sesji 
w roku, z uwagi na podjęcie uchwały udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Limanowa 
oraz uchwały absolutoryjnej z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok.
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Wraz z rozbiórką mostu i na-
wierzchni ulic wykonano prace geo-
dezyjne związane z wytyczeniem 
pasa drogowego, osi drogi oraz 
sieci elektrycznej średniego napię-
cia oraz przebudowę sieci ener-
getycznej. Obecnie trwają roboty 
drogowe na ul. Lipowej, polega-
jące na wykonaniu korytowania 
i ułożeniu warstw podbudowy, 
wykonaniu kanału technologiczne-
go i chodników od skrzyżowania 
do ronda na drodze krajowej. Prace 
bezpośrednio obecnie wykonywa-

ne przy moście to roboty związane 
z przygotowaniem fundamentów 
pod przyczółki podporowe.
Na realizację przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa ulicy Lipowej wraz
z rozbiórką istniejącego i budo-
wą nowego mostu na potoku 
Starowiejskim oraz rozbudową
i przebudową infrastruktury tech-
nicznej i kolidującego uzbrojenia”,
które wyniesie 12 mln 389 tys. zł
samorząd miasta uzyskał dofi -
nansowanie w wysokości 7 mln 
100 tys. zł z funduszu wspar-

cia dla gmin górskich. Pozostałe 
środki pochodzić będą z budżetu 
miasta. Powstanie nowego mo-
stu zaplanowano na koniec marca 
2024 r. 
Na miejscu trwającej inwestycji 
wprowadzona została czasowa 
zmiana organizacji ruchu polega-
jąca na całkowitym zamknięciu 
ruchu samochodowego, natomiast 
ruch pieszo-rowerowy możliwy jest 
przez most znajdujący się poniżej 
na potoku Starowiejskim.

Trwają prace nad budową mostu na ul. Lipowej
Z końcem czerwca br. fi rma „AW BAUTEX” Sp. z o.o. z Nowego Sącza rozpoczęła realizację 
inwestycji związanej z budową nowego mostu na ulicy Lipowej w Sowlinach. Prace rozpoczęły się 
od rozbiórki starego mostu.
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W ramach realizowanej inwesty-
cji w ciągu ostatnich tygodni  wy-
konano prace w zakresie: montażu 
stolarki okiennej ukończenia dachu 
wraz montażem konstrukcji pod pa-
nele fotowoltaiczne, ułożenia płytek 
w holu oraz w toaletach, a obecnie 
wykonywane jest ocieplenie budyn-
ku, prace wykończeniowe wewnątrz 
budynku oraz prace montażowe 
w serwerowni. Termin zakończenia 
budowy dworca planowany jest na 
koniec listopada br.
Wraz z budową dworca kontynu-
owana jest zabudowa 29 wiat przy-
stankowych wyposażonych m.in. 
w fotowoltaikę i monitoring wraz 
z systemem informacji pasażerskiej, 
którą wykonuje MP Technology sp. 
z o.o. Przy wiatach przystankowych 
trwają roboty wykończeniowe oraz 
testowany jest system informacji pa-
sażerskiej i system płatności, tak by 
po uruchomieniu na stałe działał on 
sprawnie, bez zakłóceń.
Zadania wykonywane są w ramach 
wieloetapowego przedsięwzięcia 
pn. „Niskoemisyjny transport miej-
ski w Limanowej”, a realizowane 
są  przy udziale pozyskanych przez 
miasto Limanowa środków UE 
w ramach RPO, w wysokości 11 351 
609,72 zł. 

Realizacja projektu „Niskoemisyjny transport miejski 
w Limanowej” – zbliża się zakończenie budowy 
dworca, testowany jest system informacji pasażerskiej
Konsorcjum fi rm: Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych „BESKID” G. A. Duda Sp. j. 
i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda  realizują roboty budowlane 
budowy dworca przesiadkowego u zbiegu ulic Kopernika i Targowej w Limanowej.
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Dla osuwiska przy ul. Paderewskie-
go uaktywnionego w połowie 2021 
roku  wykonana została dokumenta-
cja geologiczna inżynierska, a obec-
ny etap na który przyznane zostały 
środki z województwa  – obejmuje 
wykonanie dokumentacji budowla-
nej. Po przyznaniu na ten cel środ-
ków od Wojewody ruszy procedura 
celem wyłonienia Wykonawcy do-
kumentacji projektowo-budowlanej, 
a po  jego wyłonieniu i zakończeniu 
prac związanych z projektem bu-
dowlanym ogłoszony zostanie prze-
targ na realizację robót związanych 

z zabezpieczeniem osuwiska i odbu-
dową ul. Paderewskiego.
Z początkiem 2022 roku osuwi-
sko uaktywniło się także przy ul. 
Bystrej, a po jego wystąpieniu, po 
uzyskaniu aktualizacji Karty Reje-
stracyjnej osuwiska Miasto podjęło 
starania o wsparcie fi nansowe na 
kolejny etap prac zmierzających do 
odbudowy drogi tj. na wykonanie 
dokumentacji geologiczno – inży-
nierskiej, które to środki w kwocie 
64 000,00 zł obecnie zostały przy-
znane.
Po otrzymaniu środków od Woje-

wody Małopolskiego obecnie trwają 
prace nad opracowaniem dokumen-
tacji geologiczno – inżynierskiej 
stabilizacji osuwiska przy ul. Wa-
lecznych, które uaktywniło się we 
wrześniu 2021 roku. Po jej wykona-
niu Miasto zwróci się  do Wojewody 
o przyznanie środków na wykonanie 
dokumentacji projektowo – budow-
lanej. Następnie wyłoniony zostanie 
jej Wykonawca, i kolejno ogłoszo-
ny zostanie przetarg na wykonanie 
właściwych robót na miejscu gdzie 
powstało osuwisko.

Miasto Limanowa otrzymało z budżetu Województwa Małopolskiego dotację w wysokości 
128 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej na zadanie związane 
ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego oraz kwotę 64 000,00 zł 
na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dot. stabilizacji osuwiska wraz z odbudową 
drogi  – ul. Bystrej.

Miasto Limanowa
realizuje projekt fi nansowany
z Funduszy Europejskich „CYFROWA GMINA” 
w ramach programu Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Dofi nansowanie projektu UE: 180 397,51 zł
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych
oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

www.mapadotacji.gov.pl
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Ofi cjalnego uruchomienia tymcza-
sowej siedziby 114 batalionu WOT 
w Limanowej przy ul. Reymonta 
dokonał Dowódca 11 Małopolskiej 
Brygady Wojsk Obrony Terytorial-
nej – płk Marcin Siudziński.
W wydarzeniu wzięli udział zapro-
szeni goście – z ramienia Miasta 
Limanowa obecni byli: Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bie-
da, Z-ca Burmistrza Miasta Lima-
nowa Wacław Zoń, Przewodniczą-
ca Rady Miasta Limanowa Jolanta 
Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Limanowa Stanisław 
Orzechowski oraz radny Miasta Li-
manowa Wiesław Sędzik.
Burmistrz podziękował raz jeszcze 
wszystkim osobom, dzięki którym 
udało się z powodzeniem zwień-
czyć pięcioletnie starania samo-
rządu w kierunku powstania bazy 
WOT w Limanowej. Nadmienił on 
także o będącej na ukończeniu do-
kumentacji projektowo-kosztoryso-

wej stałej bazy WOT w Limanowej, 
która zlokalizowana będzie za halą 
sportową przy ul. Zygmunta Augu-
sta.
Podczas wydarzenia płk Marcin 
Siudziński poinformował że lima-
nowski batalion WOT, który nazwał 

„górskim batalionem WOT” aktual-
nie liczy 154 żołnierzy. Docelowo  
w jego skład wchodzić mają trzy 
bataliony WOT skupiające od 500 
do 600 żołnierzy.

114 batalion WOT w Limanowej rozpoczął działalność
5 lipca br. miało miejsce ofi cjalne uruchomienie tymczasowej bazy WOT w Limanowej, będącej 
siedzibą 114 batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Wydarzenie miało miejsce w Limanowej przy ul. Reymonta, gdzie w skrzydle budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej funkcjonować będzie tymczasowa siedziba 114 
batalionu WOT.
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W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele: Regionalnego Zarzą-
du Infrastruktury w Krakowie, 
11 Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej w Krakowie, Inwesto-
ra – którym jest Spółka „LimWot” 
na czele z jej Prezesem Wiesławem 
Wojcieszakiem oraz Wykonawcy 
opracowującego projekt budowlany 
bazy Wojsk Obrony Terytorialnej 
– ECORES sp. z.o.o. z Rzeszowa, 
którą reprezentował Prezes Jerzy 
Perec. W naradzie z ramienia Mia-
sta Limanowa udział brał Burmistrz 
Miasta Władysław Bieda, obecny 
był także radca prawny Krzysztof 
Smaga. Podczas rozmów szcze-
gółowo omówiono oraz dokonano 
oceny przygotowanego przez fi rmę 
ECORES projektu architektonicz-
no-budowlanego przedsięwzięcia, 
który będzie podstawą do złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę 
na wykonanie inwestycji związa-
nej z budową kompleksu obiektów 
wojskowych w Mieście Limanowa.
Baza WOT w Mieście Limanowa 
zlokalizowana będzie za halą spor-
tową przy ul. Zygmunta Augusta, 
a jej uruchomienie zaplanowano na 
połowę 2023 roku.

Powstaje projekt budowy bazy Wojsk 
Obrony Terytorialnej
30 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się spotkanie dotyczące opracowywanej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu wojskowego 
w mieście Limanowa dla potrzeb pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.
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Współczesna adaptacja werandy, 
która oddaje jej secesyjny klimat 
została dostosowana do celów wy-
stawienniczych. Wykonana ona zo-
stała z niezwykłą starannością o ar-

chitektoniczne detale przez Firmę 
Budowlaną „Gurgul” z Limanowej, 
zgodnie z projektem przebudowy 
Muzeum Regionalnego Ziemi Li-
manowskiej zatwierdzonym przez 

Małopolskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. Weran-
da pełni rolę zarówno pracowni arty-
stycznej z funkcjami warsztatowymi 
i edukacyjnymi, łączącej tradycyjne 
formy ekspozycyjne z rozwiązania-
mi multimedialnymi i interaktyw-
nymi, a także miejsca spotkań kul-
turalnych przy kawie. Inwestycja 
otrzymała dofi nansowanie z EFFR 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Pol-
ska-Słowacja 2014-2020 w wyso-
kości 49999,53 EUR, natomiast cał-
kowity koszt projektu 69299,43 
EUR. Projekt nie byłby możliwy do 
zrealizowania bez wsparcia meryto-
rycznego w zakresie prowadzonej 
inwestycji oraz fi nansowej Miasta 
Limanowa, które dotowało wkład 
własny MRZL kwotą 158 711,00 zł.

Ten symboliczny akcent jest trwałą 
formą upamiętnienia przypadającej 
w tym roku 145. rocznicy istnie-
nia limanowskiego banku, którego 
korzenie związane są przedsiębior-
czym właścicielem starowiejskiego 
dworu – Antonim Józefem Marsem.
12 lipca w Dworze Marsów nastą-
piło ofi cjalne przekazanie portretów 
przez Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Limanowej na czele z prezesem 
Adamem Dudkiem, na ręce Magda-
leny Urbaniec – pełniącej funkcję 
Dyrektora Muzeum Regionalnego 
Ziemi Limanowskiej. W uroczysto-
ści brał udział Władysław Bieda – 
Burmistrz Miasta Limanowa. Ufun-
dowane dzieła to obrazy olejne na 
płótnie pn. Portret Antoniego Józefa 

Marsa oraz  Portret Zygmunta Fe-
liksa Marsa powstałe w roku 1904. 
Ich autorem jest Kazimierz Borzym 
(1884 – 1968) – znany artysta, ma-
larz, przedstawiciel szkoły reali-
stów. Obrazy wchodziły w skład 
zdeponowanej w limanowskim 
muzeum drogocennej  kolekcji por-
tretów z XVIII – XX wieku przed-
stawicieli rodu Marsów i Żelechow-
skich, autorstwa znanych polskich 
malarzy, których właścicielem jest 
Izabela Murzyn – Borzemska. Dzię-
ki hojnemu gestowi limanowskiego 
Banku Spółdzielczego, Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej 
rozpoczęło wykupywanie do wła-
snego zasobu muzealnego tej wy-
jątkowej dla historii dworu kolekcji.

Limanowskie muzeum odtworzyło zabytkową 
dworską werandę

Portrety Marsów w kolekcji limanowskiego muzeum

Od końca maja br. Park Miejski w Limanowej zdobi drewniana weranda, o powierzchni 50 m2, 
przylegająca do wschodniego skrzydła budynku Dworu Marsów. Została ona odtworzona w miejscu 
dawnej werandy dobudowanej do szlacheckiego dworu przez rodzinę Marsów na początku XX 
wieku, a zniszczonej w okresie powojennym. 

Bank Spółdzielczy oddział w Limanowej ufundował zakup dwóch zabytkowych portretów 
właścicieli Dworu Marsów – Antoniego Józefa oraz jego syna i następcy Zygmunta Feliksa 
Marsów,  z początku XX wieku do zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
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Do Truskawca trafi ła również 
odzież dziecięca, zabawki, kule, fo-
telik, hełmy wojskowe przekazane 
z Anglii przez Pm Construction and 
Insulation, Holiday Home Limano-
wa.Southfi eld Park Primery School 
oraz New MaldenPolishSchol. Aby 
zakupić jak najwięcej żywności 
partnerska gminaWathlingen prze-
lała Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Sowlin 6500€, a zakupione artyku-
ły to głównie produkty z długą datą 
przydatności – konserwy, makaro-
ny, gotowe potrawy do przygoto-
wania itp. Koordynacją transportu 
pomocy humanitarnej do Truskaw-

ca, podobnie jak podczas wcze-
śniejszych akcji pomocowych zajął 
się Radny Miasta Limanowa Piotr 
Musiał. Przewóz potrzebnych rze-
czy zapewniło Miasto Limanowa, 
a transportem zajęła się Firma Prze-
wozowa  „Asik” z Limanowej. 
Przypominamy, że cały czas do-
konywać można wpłat na pomoc 
mieszkańcom Truskawca na spe-
cjalnie uruchomione  w tym celu 
w porozumieniu ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Sowlin konto: 56 
1240 5123 1111 0011 1194 9992.

Wszystkim osobom które w jaki-
kolwiek sposób – czy to w postaci 
przekazanych środków fi nanso-
wych, czy też poprzez wsparcie 
materialne – włączają się w akcje 
pomocy organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania.

Pomoc humanitarna dla miasta Truskawiec
W ostatnim okresie z miasta Limanowa wyruszyły kolejne transporty z pomocą humanitarną do 
partnerskiego miasta Truskawiec na Ukrainie. Transporty zawierały żywność zakupioną za środki 
zgromadzone na koncie uruchomionym w tym celu przez miasto Limanowa w porozumieniu 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Sowlin oraz za środki przekazane dla Truskawca z miasta 
partnerskiego Wathlingen.

Pomagamy Ukrainie
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Przed rozpoczęciem części artystycznej na terenie wydarzenia odbyły się warsztaty zorganizowane przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, a także animacje i dla najmłodszych 
dzieci, które wesoło spędziły czas z zespołem artystów z „Kokardkowej Krainy”. Nie mogło zabraknąć wesołe-
go miasteczka, stoisk regionalnych i komercyjnych oraz gastronomii. W sobotnie popołudnie scena należała do 
artystki Beaty „Beti” Bełtowksiej, która wraz ze swoją córką Kasią przygotowała koncert i animacje dla dzieci, 
uczestników „XI Limanowskiego Talent Show”, a następnie do zespołu „Krywań”, który swoim energetycznym 
występem zaprosił uczestników do wspólnej zabawy. Ofi cjalnego otwarcia wydarzenia dokonali gospodarze „Dni 
Limanowej”, czyli władze miasta wraz z zaproszonymi gośćmi. Z festiwalowej sceny życzenia dla mieszkańców 
Limanowej oraz gości złożył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Lima-
nowa Jolanta Juszkiewicz, poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska oraz przedstawiciele delegacji z miast partner-
skich: Kłodzka, Truskawca, Mrągowa, Dolnego Kubina, Nagykaloo i Wathlingen. Druga część koncertowa nale-
żała do zespołu „Droga na Ostrołękę”, który zaprosił publiczność do zabawy przy muzyce country. Sobotni pro-
gram zakończyła dyskoteka w klubowych rytmach, gromadząc pod sceną grono spragnionej zabawy młodzieży.
Wydarzenia zaplanowane na drugi dzień święta miasta przeniosły się na limanowski Rynek, gdzie mia-
ły miejsce widowiskowe spektakle biorące udział w „35 Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych 
ULICA” organizowanym przez „Teatr KTO” z Krakowa, który pojawił się w mieście na zaproszenie LDK. 
Podziwiać można było spektakle teatralne, improwizacje i happeningi, które zabrały widzów w niezwy-
kłą podróż do artystycznego świata. Tego dnia Limanowa gościła artystów z Polski, Togo oraz Szwajcarii.
Gospodarzem Dni Limanowej jak co roku byli: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Rada Miasta 
Limanowa na czele z jej Przewodniczącą Jolantą Juszkiewicz.

W weekend 9-10 lipca miały miejsce Dni Limanowej 2022 - dwa dni wypełnione dobrą zabawą, 
muzyką i niezapomnianymi wrażeniami. Na placu przed Limanowskim Domem Kultury na 
uczestników wydarzenia czekały koncerty, wesołe miasteczko, stoiska, gastronomia, atrakcje dla 
dzieci i dużo świetnej zabawy.

DNI LIMANOWEJ 2022
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Pobyt delegacji z miast partnerskich roz-
począł się ofi cjalnym spotkaniem 9 lipca 
w sali kameralnejLDK, gdzie Burmistrz 
Władysław Bieda przywitał wszystkich 
przybyłych gości oraz zapoznał ich 
z największymi inwestycjami realizo-
wanymi w mieście w okresie ostatnich 
trzech  lat. Burmistrzowi towarzyszył 
jego zastępca – Wacław Zoń oraz gospo-
darz obiektu – Dyrektor LDK Magdale-
na Szczygieł -Smaga. Również przed-
stawiciele z miast partnerskich zapozna-
li zebranych z największymi zadaniami 
realizowanymi na przestrzeni ostatnich 
lat. Z partnerskiego Miasta Wathlingen 
informacje te przekazał wieloletni Bur-
mistrz Wolfgang Grube, z miasta Nagy-
kálló na Węgrzech Zastępca Burmistrza 
LászlóSőrés, z Dolnego Kubina na Sło-
wacji Kierownik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Młodzieży i Sportu Miasta Dol-
nýKubín – MichalŠvento, z Miasta Tru-
skawiec na Ukrainie – Wiceburmistrz 
OlenaPeranych, która odniosła się rów-
nież do obecnej sytuacji w Ukrainie, na-
tomiast najważniejsze inwestycje reali-
zowane w mieście partnerskim Kłodzko 
przedstawił zebranym Radny Miasta 
Kłodzko Piotr Bryła, a większe zada-
nia inwestycyjne wykonywane obecnie 
w mieście partnerskim Mrągowo przy-
bliżył jego Burmistrz Stanisław Buła-
jewski. W spotkaniu uczestniczyli także 
licznie zebrani Radni Miasta Limanowa 
na czele z Przewodniczącą Rady Miasta 
Jolantą Juszkiewicz.
Podczas wizyty w Limanowskim Domu 
Kultury uroczyście odsłonięta zosta-
ła w głównym holu obiektu pamiąt-
kowa tablica na okoliczność 25–lecia 
współpracy Miasta Limanowa i Miasta 
Wathlingen. W jej odsłonięciu uczest-
niczyli: wieloletni Burmistrz zbiorczej 
gminy Wathlingen Wolfgang Grube, 
Burmistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda i jego zastępca Wacław 
Zoń oraz Przewodnicząca Rady Miasta 
Limanowa Jolanta Juszkiewicz. Taka 
samą tablicę otrzymały także władze 
Wathlingen.

Delegacje z miast partnerskich z wizytą 
w Mieście Limanowa
Z okazji obchodzonych w miniony weekend „Dni Limanowej” Miasto Limanowa 
odwiedzili  przedstawiciele miast partnerskich. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Limanowa 
Władysława Biedy odpowiedziało sześć partnerskich samorządów  – do Limanowej przybyła 
delegacja z Niemiec, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Kłodzka oraz Mrągowa.
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Po spotkaniu w LDK goście mieli 
okazję zobaczyć ostatnio zakoń-
czone główne inwestycje Miasta 
Limanowa  – przebudowany i roz-
budowany budynek Limanowskie-
go Domu Kultury i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, następnie ze-
brani przeszli na wielopoziomowy 
parking św. Krzysztofa, odwiedzili 
zrewitalizowany rynek miasta oraz 
obejrzeli inwestycje wykonane 
w rejonie Parku Miejskiego i Po-
toku Jabłonieckiego. Będąc w Par-
ku Miejskim delegacje odwiedziły 
także Muzeum Regionalne Ziemi 
Limanowej, a delegacja z Miasta 
Nagykálló na Węgrzech wraz z Bur-
mistrzem Miasta Limanowa odwie-
dziła cmentarz na Jabłońcu, gdzie 
goście złożyli wiązankę oraz zapo-
znali się z informacjami dotyczący-
mi historycznego miejsca pamięci.

Pod wieczór delegacje z partner-
skich  zgromadziły się na placu 
przed LDK, gdzie zostały uroczy-
ście przywitane. Burmistrz Miasta 

Truskawiec Andrzej Kulczyński 
wraz Wiceburmistrz Oleną Petra-
nych złożyli władzom Miasta Li-
manowa i wszystkim jego miesz-
kańcom podziękowania za wszelką 
pomoc jaką od początku wojny na 
Ukrainie partnerskie Miasto Tru-
skawiec otrzymało i otrzymuje od 
Miasta Limanowa. Podziękowania 
popłynęły także do Miasta Wathlin-
gen, które za pośrednictwem Miasta 
Limanowa również udziela wspar-
cia mieszkańcom Truskawca. Na 
zakończenie pobytu goście podzię-
kowali władzom Miasta Limanowa 
za gościnę, wyrażając zadowolenie 
że po dłuższej przerwie w kontak-
tach związanej z pandemią możliwe 

było ponowne spotkanie się, co było 
okazją do wzajemnej wymiany do-
świadczeń na temat realizowanych 
przez samorządy inwestycji.
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Uroczystość rozpoczął występ kra-
kowskiej piosenkarki i autorki tek-
stów Jadwigi Wrońskiej, po czym 
głos zabrał historyk z Sądeckiego 
Sztetlu Łukasz Połomski. W swo-
im wystąpieniu wspomniał on m.in. 
wizytę w Limanowej potomka 
żydowskiej rodziny mieszkają-
cej w mieście przed wojną Mońka 
Goldfi ngera, którego córki obecne 
były na uroczystości. Wzruszone 
i zaskoczone atmosferą spotkania 
wspomniały one o wizytach w Li-
manowej, na które  zabierał je nie-
żyjący już ojciec.

Tuż przed osłonięciem pomnika 
pamięci okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda, na-
stępnie ekumeniczną modlitwę od-
mówili: biskup tarnowski Andrzej 
Jeż i naczelny rabin Krakowa Elie-
zer Gurary.
Po odsłonięciu pomnika Łukasz Po-
łomski z Sądeckiego Sztetlu prze-

prowadził apel pamięci, a przybyłe 
na uroczystość delegacje złożyły 
pod tablicą pamięci znicze. Urząd 
Miasta Limanowa wraz z Burmi-
strzem Miasta Władysławem Bie-
da reprezentowali: Zastępca Bur-

mistrza Miasta Limanowa Wacław 
Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta 
Limanowa Jolanta Juszkiewicz, 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Limanowa Leszek Woźniak oraz 
radni Rady Miasta Limanowa: Ire-
na Grosicka – która prowadziła 
uroczystość, Adam Dębski, Janusz 
Kądziołka, Adam Król, Leszek 
Mordarski, Walenty Rusin, Wie-
sław Sędzik, Waldemar Śliwa, Jan 
Winiewski i Piotr Zoń.W odsło-
nięciu pamiątkowej tablicy brali 
udział także przedstawiciele władz 
powiatu limanowskiego i gmin: Li-
manowa, Słopnice i Łukowica oraz 
delegacje z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Limanowej, Muzeum 
Regionalnego Ziemi Limanowskiej 
i Limanowskiego Domu Kultury.

W 80. rocznicę likwidacji getta w Limanowej 
odsłonięto „Głaz pamięci”
Po wielu latach od tragicznych wydarzeń w 80. rocznicę likwidacji getta w Limanowej, 18 sierpnia 
br. przy ul. Jana Kilińskiego odsłonięto uroczyście „Głaz pamięci”.
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Kapela i grupa śpiewacza z Zespołu 
„Limanowianie” została doceniona 
przez jury Festiwalu: 
• III miejsce przyznano grupie śpie-
waczej z Zespołu, 
• wyróżnienie – żeńskiej grupie śpie-
waczej. 
Członkom Zespołu gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

III miejsce i wyróżnienie dla Zespołu „Limanowianie” 
na Festiwalu Folkloru Górali Polskich
W okresie od 30 lipca do 7 sierpnia br. miał miejsce 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej. W ramach 
wydarzenia odbył się m.in. 53 Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, gdzie wśród licznego 
grona 156 prezentacji muzyki ludowej wystąpił Zespół Regionalny „Limanowianie” im. Ludwika 
Mordarskiego.

Pierwsze muzyczne spotkanie miało miej-
sce 24 lipca, kiedy to wystąpił Zespół Re-
gionalny „Limanowianie” im. Ludwika 
Mordarskiego oraz zespół „Divine Kids”. 
21 sierpnia w ramach wydarzenia swą mu-
zyczną twórczość zaprezentował Zespół 
„Pa Tera”– grupa rockowa składająca się 
z młodych i ambitnych muzyków z Lima-
nowej i okolic, a 28 sierpnia Limanowska 
Orkiestra Kameralna, Tercet SMV, Julia 
Bujak i Zuzanna Kuziel oraz Agata Kuliś 
i Krystian Jaworz. Organizatorem mu-
zycznych wydarzeń był LDK.

Letnie muzykowania w Parku Miejskim
W trzy wakacyjne niedziele odbyły się „Letnie muzykowania w Parku Miejskim”. Na scenie 
w muszli koncertowej prezentowały się lokalne zespoły, co było okazją do miłego spędzenia wolnego 
czasu przy dobrej muzyce.
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Po ofi cjalnym otwarciu wydarze-
nia, dokonanym przez Przewodni-
czącą Rady Miasta Limanowa Jo-
lantę Juszkiewicz, scena należała 
w pierwszej kolejności do zespołów 
folklorystycznych: grupy dziecięcej 
Zespołu Regionalnego „Limanowia-
nie” oraz dorosłych muzyków z Ze-
społu Regionalnego im. Ludwika 
Mordarskiego „Limanowianie”. Na-
stępnie animatorki z grupy Art Cine-
ma podczas wspólnej zabawy z naj-
młodszymi pokazały dzieciom „jak 
to dawniej u nas bywało”. W drugiej 
części koncertowej do tańca porwa-
li publiczność Zespół Regionalny 
„Słopnicki Zbyrcok”, a wielki fi nał 
należał do zespołu „GÓRALSI”.
Uczestnicy wydarzenia mieli tak-
że okazję spróbować pysznych 
dań przygotowanych przez panie 

z KGW w Sowlinach, KGW Łososi-
na Górna, KGW Męcina oraz KGW 
Lipowe. Miłośnicy rękodzieła mogli 
nabyć piękne rzeźby i ręcznie robio-

ne ozdoby, a najmłodsi mogli spę-
dzić czas w strefi e zabaw i animacji 
oraz wczuć się w rolę strażaków i ra-
towników, a to dzięki druhom z OSP 
Limanowa, OSP Łososina Górna 
i Centrum Szkoleń Ratowniczych, 
a także skorzystać z kącika plastycz-
nego.
Organizatorem wydarzenia był Li-
manowski Dom Kultury. Projekt 
dofi nansowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mało-
polskiego w ramach konkursu ofert 
„Małopolska Gościnna”.

W Parku Miejskim odbył się Festiwal 
„Beskidzkie Rytmy i Smaki”
Podczas niedzielnego popołudnia 4 września w Parku Miejskim w Limanowej miał miejsce fi nał 
IX Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki” w ramach akcji Odkryj 
Beskid Wyspowy 2022 – znów wędrujemy po „Beskidzkich Wyspach”. Było kolorowo, tanecznie, 
smacznie i wesoło. 
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Wspólna wędrówka zaplanowa-
ną wcześniej  trasą rozpoczęła się 
się o godzinie 7:00 – spod kościo-
ła w Laskowej. Turyści pod opieką 
przewodnika PTTK – Mirosława Si-
paka przemierzyli trasę: Laskowa – 
szlak czarny – Korab – szlak czarny 
i niebieski Sałasz Zachodni – szlak 
niebieski Łysa Góra – Miejska Góra 
docierając przed godziną 11:00 na 
szczyt Miejskiej Góry.
O godzinie 11:00 ofi cjalnego przy-
witania turystów dokonał Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysława Bie-
da, jego zastępca – Wacław Zoń oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Lima-
nowa Jolanta Juszkiewicz. W spo-
tkaniu z ramienia miasta uczestni-
czyli także radni Miasta Limanowa 
– Walenty Rusin oraz Piotr Zoń. Po 

przywitaniu ks. Bartosz Miziński 
z parafi i pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej odprawił Mszę św. 
przy wokalno-muzycznej oprawie 
Zespołu RozBand, który dał również 
koncert podczas dalszej części spo-

tkania na szczycie Miejskiej Góry. 
Na wszystkich turystów czekał bi-
gos przygotowany przez kuchnie 
LDK, a po wspólnym poczęstunku 

odbyło się wręczenie nagród uczest-
nikom konkursów zorganizowanych 
w ramach wydarzenia.
Wyniki konkursów: 
NAJMŁODSZY UCZESTNIK 
SPOTKANIA TURYSTÓW: Alicja 
Wojtas /18 m-cy/ z Limanowej
NAJSTARSZY UCZESTNIK SPO-
TKANIA TURYSTÓW: Stanisława 
Szewczyk /77 lat/ z Limanowej
UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO 
ZAKĄTKA POLSKI: Natalia Ma-
mak z Wrocławia
Konkurs wiedzy o Beskidzie Wy-
spowym: Natalia Jakubek z Krako-
wa

Konkurs wiedzy o PTTK: Julia Ba-
nach z Lipowego
Konkurs wiedzy o mieście Limano-
wa: Genowefa Jamróz z Zawadki
NAJMILSZA UCZESTNICZKA 
SPOTKANIA TURYSTÓW: Mo-
nika Antosz-Grodzicka z Mszany 
Dolnej
NAJMILSZY UCZESTNIK SPO-
TKANIA TURYSTÓW: Grzegorz 
Jonik z Łososiny Górnej
RODZINNE ODKRYWANIE: Ro-
dzina Hanusiaków z Jordanowa.
Specjalną nagrodę otrzymał Włady-
sław Borowiec z Krakowa.
Nagrody wręczali: Burmistrz Mia-
sta Limanowa Władysław Bieda, 
Wiceburmistrz Wacław Zoń i Prze-
wodnicząca Rady Miasta Limanowa 
Jolanta Juszkiewicz.
Spotkanie dofi nansowane przez Wo-
jewództwo Małopolskie w ramach 
konkursu „Małopolska Gościnna 
2022”.

W ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” 
turyści spotkali się na Miejskiej Górze
Deszczowa aura nie odstraszyła turystów, którzy w niedzielę 11 września pomimo niekorzystnej 
aury licznie zgromadzili się na Miejskiej Górze. Spotkanie odbyło się w ramach XIII edycji akcji 
„Odkryj Beskid Wyspowy 2022 – znów wędrujemy po Beskidzkich Wyspach”.
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W bieżącym roku dla chętnych przy-
gotowano 5 wycieczek:  26 czerwca 
turyści odwiedzili Pogórze Ciężko-
wickie (Skamieniałe Miasto), 10 lip-
ca Tatry Zachodnie (Dolina Żarska), 
21 lipca – Beskid Żywiecki (Wielka 
Racza – 1236 m), 7 sierpnia – Beskid 
Wyspowy (Jasień – 1063 m), a 21 
sierpnia – Gorce (Lubań 1225 m). 
Przedsięwzięcie fi nansowo wsparło 
Miasto Limanowa.
Na zdjęciu lipcowa wyprawa w Ta-
try Zachodnie – Dolina Żarska.

Memoriał Jarka Gęsiaka zorgani-
zowany został  przez Krakowski 
Klub Cyklistów i Motocyklistów 
„SMOK”- najstarszy klub motocy-
klowy w Polsce, przy współpracy 
z grupą działaczy z Ekipą Moto-
cyklową Trial Limanowa,  celem 
upamiętnienia wielkiego miłośni-
ka sportów motorowych Jarosława 
Gęsiaka, któremu sporty motorowe 
towarzyszyły całe życie. Zawody 
motocyklowe zgromadziły liczną 
grupę trialowców, którym kibicowa-
li najbliżsi, a także wielu sympaty-
ków sportów motorowych. Najlepsi 
uczestnicy trialowych zawodów 
otrzymali puchary I Memoriału Jar-
ka Gęsiaka oraz Mistrzostw Strefy 

Południowo-Zachodniej POLSKI 
TRIAL. MEMORIAŁ JARKA GĘ-
SIAKA odbył się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Li-
manowa Władysława Biedy.

Odbyła się akcja „Wakacje z przewodnikiem”

Memoriał Jarka Gęsiaka na Torze Trialowym 
w Limanowej 

W okresie letniego wypoczynku wakacyjne wyprawy pod nazwą „Wakacje z przewodnikiem” 
zorganizował limanowski oddział PTTK. Akcja „Wakacje z przewodnikiem” to wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze odbywające się co roku w czasie wakacji.

14 sierpnia w Limanowej na Torze Trialowym przy ul. Bronisława Czecha odbył się MEMORIAŁ 
JARKA GĘSIAKA. Wydarzenie było jednocześnie IV Rundą Mistrzostw Strefy Południowo-
Zachodniej POLSKI TRIAL.
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Start biegu miał miejsce kilka minut 
po godz. 12:00 z ul. M. Konopnic-
kiej. Uczestnicy biegu rozpoczęli ry-
walizację biegnąc ul. Bulwary – ul. 
Targową – ul. Kopernika- ul. Leśną 
– na Krzyż Milenijny na Miejskiej 
Górze. Najpierw wystartowali bie-
gacze, a po nich kijkarze. Upał nie 
odstraszył biegaczy i na starcie sta-
nęło 250 zawodników.
Po dotarciu na Miejską Górę zawod-
nicy zbiegali trasą: Droga Krzyżowa 
– ul. Kasprowicza, ul. Ks. Rachwa-
ła – ul. Leśna – ul. Targowa – do 
mety, która miała miejsce przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
– ul. M. Konopnickiej. Zwycięzcy 

biegu w poszczególnych katego-
riach otrzymali nagrody i medale. 
Z ramienia Miasta Limanowa laure-
atom zwycięskich miejsc na podium 
nagrody wręczali Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda oraz 

Przewodnicząca Rady Miasta Jolan-
ta Juszkiewicz.
Najmłodszą uczestniczką biegu 
okazała się Tosia Sułkowska 3 lata 
z Krakowa, a  najmłodszym – Jan 
Sułkowski 5 lat z  Krakowa, nato-

miast najstarszą uczestniczką bie-
gu została - Anna Sułkowska 70 lat 
z Rupniowa, a najstarszym –  Ro-
man Podorski 83 lata z Tarnowa.
Dziękujemy wszystkim za liczny 
udział, a zwycięzcom gratulujemy!

XI Bieg Górski Limanowa Forrest 
250 zawodników wystartowało 3 lipca w XI edycji Międzynarodowego Biegu Górskiego 
Anglosaskiego „Limanowa Forrest”. Uczestnicy biegu pokonali 7-kilometrową trasę wiodącą na 
Krzyż na Miejskiej Górze. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno wprawieni biegacze, jak i amatorzy 
biegów. 
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Przed startem w godzinach przed-
południowych na placu przed Li-
manowskim Domem Kultury, miała 
miejsce prezentacja ekip kolarskich, 
gdzie startujących zawodników 
przywitali: Andrzej Gut – Mostowy 
– Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego Witold Kozłowski, Radny 
Sejmiku Woj. Małopolskiego Grze-
gorz Biedroń, Starosta Limanowski 

Mieczysław Uryga oraz z ramienia 
Miasta Limanowa – Burmistrz Mia-
sta Władysław Bieda i Przewod-
nicząca Rady Miasta Limanowa 
Jolanta Juszkiewicz. Głównego or-
ganizatora wyścigu – Towarzystwo 
Olimpijczyków Polskich jak co 
roku reprezentowali Tadeusz Myt-

nik i Mieczysław Nowicki.
Z ul. Bronisława Czecha miał miej-
sce Start Honorowy, następnie 
o godz. 12:50 z ulicy Rynek odbył 
się Start Ostry skąd kolarze ruszy-
li  na trasę wyścigu, gdzie do poko-
nania czekało 151 km w malowni-
czej choć bardzo wymagającej i gó-
rzystej trasie, dodatkowo – w nie-
korzystnej deszczowej aurze. Na 

mecie pierwsi zawodnicy pojawili 
się przed godziną 17:00, a z uwagi 
na trudne warunki pogodowe, wciąż 
padający deszcz nie wszystkim uda-
ło się ukończyć wyścig.
Zwycięzcą 24. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego został TO-
MASZ BUDZIŃSKI reprezentu-
jący HRE MAZOWSZE SERCE 
POLSKI z czasem: 04:02:44.
Dekoracja najlepszych zawodni-
ków wyścigu miała miejsce na pla-
cu przed Limanowskim Domem 
Kultury. Na zakończenie ceremonii 
dekoracji organizatorzy zaprosili 
wszystkich zawodników na przy-
szłoroczną 25 jubileuszową edycję 
wydarzenia. Gospodarzem wyścigu 
jak przez ostatnie trzy lata będzie 
Miasto Limanowa.

13 sierpnia wystartował 24. Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski
Sobota 13 sierpnia w Limanowej należała do kolarzy. Po raz trzeci miasto było gospodarzem 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał im. Henryka Łasaka”. W tegorocznej 24 
edycji sportowego wydarzenia upamiętniającego zasłużoną postać polskiego sportu rowerowego,  
pięciokrotnego medalisty mistrzostw Polski i trenera polskiej kadry kolarzy szosowych udział 
wzięło 70 kolarzy reprezentujących takie kraje jak Niemcy, Czechy, Holandia oraz Polska.
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Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci 
młodzieży organizatorzy zadecy-
dowali o zmianie formuły zawo-
dów – wszyscy młodzi kolarze po 
otrzymaniu numerów startowych 
jednym peletonem przemierzyli kil-
kusetmetrowy dystans, docierając 
do mety zlokalizowanej na ul. Bro-
nisława Czecha. Za udział w wy-
darzeniu wszyscy jego uczestnicy 
otrzymali medale i upominki, które 
wręczali: Marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Kozłow-
ski, Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Grzegorz Biedroń 
i Burmistrz Miasta Limanowa Wła-
dysław Bieda.
Wszystkim młodym kolarzom oraz 
ich rodzicom dziękujemy za liczny 
udział w mini wyścigu zapraszając 

za rok na kolejną odsłonę wydarze-
nia, które jak zwykle towarzyszyć 
będzie Międzynarodowemu Wyści-
gowi Kolarskiemu.

Młodzi kolarze wzięli udział w Mini Wyścigu 
Henryka Łasaka
Blisko 70 młodych kolarzy wzięło udział w Mini Wyścigu Kolarskim, który odbył się przy okazji 
24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka” w Limanowej. 
Nieprzerwanie padający deszcz nie zniechęcił najmłodszych, którzy mimo niekorzystnej aury 
przybyli by wziąć udział w rywalizacji.
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Na wszystkich przybyłych na ob-
chody jubileuszu 50-lecia LKS 
„Płomień” oprócz sportowych emo-
cji czekały także inne atrakcje – dla 
najmłodszych dmuchańce, występ
kapeli z Łososiny Górnej oraz 
wspólne grillowanie. W uroczystości 
z ramienia Miasta Limanowa wzięli 
udział: Burmistrz Miasta Władysław 
Bieda oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta Limanowa Jolanta Juszkie-
wicz, którzy wszystkim członkom, 
działaczom oraz sympatykom klubu 
złożyli życzenia wbijając gwoździe 
do tablicy upamiętniającej 50-lecie 
Klubu.

LKS „Płomień” obchodził jubileusz 50-lecia istnienia
Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w sobotę 13 sierpnia obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej 
okazji na stadionie LKS „Pomień” przy ul. Michała Dudka od godzin porannych trwał Memoriał 
im. Zygmunta Łątki, następnie w godzinach południowych odbył się mecz Trampkarzy, a po nim 
mecz o Mistrzostwo Ligi Okręgowej rozegrany pomiędzy LKS „Płomień” Limanowa, a „Huragan” 
Waksmund.

W nieprzewidywalnej deszczowej 
pogodzie Christian Merli (ITA, 
Osella FA 30) po raz kolejny wygrał 
wyścig Limanowa – Przełęcz pod 
Ostrą, 6 Rundę Mistrzostw Europy 
FIA w Wyścigach Górskich (FIA 
EHC). Włoch, który umocnił się na 
prowadzeniu w Kat 2 (samochody 
z nadwoziem otwartym), pokonał 
Petra Trnkę (CZE, Norma M20 FC) 
oraz Polaka - Karola Krupę (Skoda 
Fabia). Krupa oprócz miejsca na po-
dium łącznej  klasyfi kacji generalnej 

wyścigu, zwyciężył w Kat. 1, obej-
mującej samochody z nadwoziem 
zamkniętym.
Podium Kat. 2 uzupełnił Aleksan-
der Hin (DEU, Osella FA30), zaś na 
podium w Kat 1 stanęli także drugi 
„DUBAI” (POL,  Mitsubishi Lancer 
Berg Monster) i Antonino Migliuolu 
( ITA, Mitsubishi Lancer EVO IX).
Karol Krupa odebrał także nagrodę 
za wygraną w klasyfi kacji general-
nej Kat. 1 10 Rundy Górskich Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski, 

na niższych stopniach podium sta-
nęli DUBAI i Sebastian Stec (Foed 
Fiesta). Wśród kierowców bolidów 
w polskiej klasyfi kacji zwyciężył 
Sebastian Fołta ( Lola T96/50) wy-
przedzając „PUMBĘ ( AKKC Mo-
torsport FR 02=2 Alfa Romeo) i ja-
dącego bliźniaczym autem Jakuba 
Kaszubę.
Na liście startowej tegorocznego 
wyścigu stanęło ponad 100 zawod-
ników z 12 państw.
Szczegółowe informacje i komplet 
rezultatów 6 Runday FIA EHC i 10 
Rundy GSMP, znaleźć można na 
stronach: www.wysciggorski.pl, 
www.wyniki-online.pl, www.gsmp.
pzm.pl
Patronat Honorowy nad wyścigiem 
objęli Andrzej Adamczyk – Minister 
Infrastruktury oraz Witold Kozłow-
ski, Marszałek Województwa Mało-
polskiego.
Partnerem Strategicznym Wyścigu 
było Województwo Małopolskie. 
Sportowe wydarzenie współorgani-
zowało Miasto Limanowa. 

13 Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą
Włoch Christian Merli po raz kolejny został zwycięzcą Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz 
pod Ostrą. Tegoroczna 13 edycja wydarzenia odbyła się w dniach 29 – 31 lipca. 
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SKORZYSTAJ Z DOTACJI – WYMIEŃ PIEC!
Więcej informacji udzieli ekodoradca pod nr tel: 18 337 20 54 wew. 164

ROZLICZANIEDOSTĘPNE DOTACJE NA ZADANIA WYMIANY "KOPCIUCHÓW"I PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
STOP SMOG REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY
CZYSTE POWIETRZE

ŻRÓDŁO FINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSODARKI WODNEJ 
W KRAKOWIE

DO KOGO SKIEROWANY WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW 
JEDNORODZINNYCH (CO 
NAJMNIEJ 50 % UDZIAŁU)

WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW 
LUB LOKALI W BUDYNKACH 
JEDNORODZINNYCH 
I WIELORODZINNYCH!

WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW 
JEDNORODZINNYCH (DOPUSZCZALNE 30% 
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ/USŁUGOWEJ)

KRYTERIA DOCHODOWE DOCHÓD NA 1 OS. NIE 
WYŻSZY NIŻ: W GOSP.
WIELOOSOBOWYM: 1673 ZŁ; 
W GOSP.JEDNOOSOBOWYM: 
2342 ZŁ

DOTYCZY TYLKO PRZY 
UBIEGANIU SIĘ O DOTACJE 
NA TERMOMODERNIZACJE-
DOCHÓD NA 1 OS. NIE 
WYŻSZY NIŻ: W GOSP.
WIELOOSOBOWYM: 1673 ZŁ; 
W GOSP.JEDNOOSOBOWYM: 
2342 ZŁ

DOCHÓD ROCZNY NIE WIĘKSZY NIŻ 
100 TYŚ. ROCZNIE

KRYTERIA MAJĄTKOWE NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ 53 
000 ZŁ (NIE UWZGLEDNIAJĄC 
NIERUCHOMOSCI I DZIAŁKI, 
KTÓREJ MIAŁABY DOTYCZYĆ 
INWESTYCJA)

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

TRZEBA ZAMIESZKIWAĆ 
W BUDYNKU, 
W KTÓRYM PLANUJE SIĘ 
INWESTYCJE/BUDYNEK 
MUSI BYĆ ODDANY DO 
UŻYTKOWANIA

TAK NIE NIE

WYSOKOŚĆ DOTACJI 90% - DO 53 000ZŁ NA 
BUDYNEK

8000 ZŁ NA WYMIANE 
URZĄDZENIA GRZEWCZEGO 
+6000 ZŁ NA INSTALACJE 
WEWNĘTRZNE; 
15 000 DO PRAC 
TERMOMODERNIZACYJNYCH 
-JEŚLI DOTYCZY

* POZIOM PODSTAWOWY:30%
JEŚLI DOCHÓD NA 1 OS. W GOSP.
JEDNOOSOBOWYM > 1563 ZŁ ; GOSP.
WIELOOSOBOWYM>: 2176 ZŁ 
* POZIOM PODWYŻSZONY:60% JEŚLI 
DOCHÓD NA 1 OS. NIE WYŻSZY NIŻ: 1563 ZŁ 
W GOSP.WIELOOSOBOWYM I NIE WYŻSZY 
NIŻ 2167ZŁ W GOSP.JEDNOOSOBOWYM 
* POZIOM NAJWYŻSZY:90% JESLI DOCHÓD 
NA OS. NIE WYŻSZY NIŻ 900ZŁ W GOSP.
WIELOOSOBOWYM I 1260ZŁ W GOSP.
JEDNOOSOBOWYM (MOŻLIWOŚĆ 
PREFINANSOWANIA INWESTYCJI PRZY 
POZIOMACH PODWYŻSZONYCH)

WYMAGANY AUDYT 
ENERGETYCZNY

TAK - W RAMACH PROJEKTU TAK - W RAMACH PROJEKTU NIE

KATALOG KOSZTÓW 
KWALIFIKOWANYCH

WYMIANA ŹRÓDLA 
OGRZEWANIA NA 
EKOLOGICZNE 
WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNETRZNA ORAZ PRACE 
DOCIEPLENIOWE, WYMIANA 
STOLARKI OKIENNEJ 
I DRZWIOWEJ

WYMIANA ŻRÓDŁA 
OGRZEWANIA NA 
OGRZEWANIE GAZOWE 
LUB POMPE CIEPŁA, PRACE 
INSTALACYJNE ORAZ PRACE 
DOCIEPLENIOWE, WYMIANA 
STOLARKI OKIENNEJ 
I DRZWIOWEJ

WYMIANA ŹRÓDLA OGRZEWANIA NA 
EKOLOGICZNE WRAZ Z INSTALACJĄ 
WEWNETRZNA ORAZ PRACE 
DOCIEPLENIOWE, WYMIANA STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

WYPŁATA ŚRODKÓW NIE DOTYCZY REFUNDACJA REFUNDACJA /PRZEDPŁATA PRZY 
POZIOMACH PODWYŻSZONYCH

OKRES REALIZACJI DO 2025 ROKU DO SIERPNIA 2023 DO ROKU 2027 SKŁADAIE WNIOSKÓW /DO 
2029 ROZLICZANIE




