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W minionym okresie czasu dokona-
liśmy odbioru pierwszego etapu bu-
dynku nowego dworca, inwestycji 
wykonywanej w ramach całościowe-
go, złożonego zadania pn. „Nisko-
emisyjny transport miejski”, który 
realizujemy jako miasto przy udzia-
le pozyskanych funduszy zewnętrz-
nych w kwocie ponad 11 mln zł.
W ramach tego zadania w mieście 
trwa obecnie bardzo skomplikowa-
ny etap związany z wyposażeniem 
wiat przystankowych w system in-
formacji pasażerskiej. 

W ostatnim czasie rozstrzygnęliśmy 
przetarg na remont dróg miejskich, 
gdzie wykonany zostanie remont 
50 odcinków dróg oraz powstanie 
nowy most na potoku starowiej-
skim, co w większości pokryte zo-
stanie ze środków pozyskanych 
z Funduszu „Polski Ład” w kwocie 
30 mln zł. Wykaz odcinków dróg 
zaplanowanych do remontu znajdą 
Państwo na kolejnych stronach In-
formatora. 

Postępują prace nad budową no-
wego mostu przy ul. Lipowej – in-
westycji niezwykle ważnej dla 
mieszkańców, która po zakończeniu 
odciąży ruch pojazdów na ul. Pił-
sudskiego, znacząco wpływając na 

usprawnienie ruchu samochodowe-
go w całym mieście. Zadanie to rów-
nież realizujemy przy udziale środ-
ków zewnętrznych, które w kwocie 
7 mln 100 tys. zł pozyskaliśmy 
z funduszu wsparcia dla gmin gór-
skich.

W dniu 1 października rynek mia-
sta Limanowa był miejscem nie-
codziennego wydarzenia, którym 
była przysięga wojskowa żołnierzy 
11 MBOT. W uroczystości tej wziął 
udział Wiceminister Obrony Naro-
dowej oraz licznie zgromadzeni go-
ście. Wszyscy byliśmy świadkami 
historycznego dla miasta wydarze-
nia, w czasie którego Wojska Obro-
ny Terytorialnej zasilili nowi teryto-
rialsi. Na ukończeniu są uzgodnie-
nia dotyczące rozpoczęcia budowy 
bazy dla 114 batalionu lekkiej pie-
choty w naszym mieście, o czym 
zapewne dowiedzą się Państwo już 
niebawem.

Miniony czas to także wydarze-
nia związane z świętowaniem 104. 
rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści oraz wiele przedsięwzięć kultu-
ralnych, o których przeczytać może-
cie Państwo w niniejszym wydaniu 
gazety. 

Pragnę nadmienić, że jako samorząd 
możemy się pochwalić kolejnymi 
sukcesami – Miasto Limanowa zna-
lazło się bowiem w ścisłej czołów-
ce miast w skali kraju – zajmując 
6 miejsce – w rankingu zrównowa-
żonego rozwoju Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego, jako najlepiej 
generujące praktyki rozwojowe. 
Zajęliśmy również IV i VI miejsce 
w rankingu Pisma Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota” w kat. 
wykorzystanie środków unijnych 
z funduszy UE oraz wydatków in-
westycyjnych samorządów. Przy-
znane wyróżnienia są dowodem 
wciąż przez nas kontynuowanej 
drogi działania i rozwoju, której ce-
lem jest dobro mieszkańców. 

Wspomniane przeze mnie tematy to 
tylko zapowiedź szczegółów infor-
macji, do których odsyłam na kolej-
ne strony Informatora. Zapraszam 
raz jeszcze do lektury, życząc ro-
dzinnych, pełnych miłości i spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

Zachęcam do zapoznania się z ostatnim w tym roku wydaniem Informatora Miejskiego, 
który zawiera najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięć, wydarzeń i inicjatyw, 
mających miejsce w ciągu ostatnich tygodni.
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Ranking Zrównoważonego Rozwo-
ju JST, jest projektem badawczym 
realizowanym w ramach Wydziału 
Zarządzania Politechniki Warszaw-
skiej przygotowywany przez zespół 
pod kierownictwem prof. dr hab. 
Eugeniusza Sobczaka. Powstaje 
w oparciu o 15 zmiennych- wskaź-
ników, obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny 
oraz ochrony środowiska.
Ranking opracowany jest na pod-
stawie danych GUS (Bank Danych 
Lokalnych) i obejmuje swym zakre-
sem wszystkie jednostki samorządo-
we w Polsce, w podziale na gminy 

miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie 
oraz miasta na prawach powiatu. 
Ranking JST, wykorzystywany jest 
do promowania najlepszych praktyk 
rozwojowych.
NAGRODĘ – 6 MIEJSCE dla Mia-
sta Limanowa przyznaną w Ran-
kingu wraz z gratulacjami i życze-
niami skutecznej realizacji planów 
dalszego rozwoju miasta odebrał 
Burmistrz Władysław Bieda pod-
czas konferencji Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno-Gospodarcze-
go Jednostek Samorządu Terytorial-
nego, która odbyła się 7 listopada br. 
w Warszawie.

Samorządowe Forum Kapi-
tału i Finansów jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń kon-
ferencyjnych w kalendarzu samo-
rządowców, które od kilku już lat 

gości w ka-
t o w i c k i m 
Międzyna-
r o d o w y m 
C e n t r u m 
Kongreso-
wym. Pod-
czas dwu-
dniowego 
wydarzenia 
odbywają 
się panele 
dyskusyjne 
i konferen-
cje, w trak-
cie których 
dyskutuje 
się o pro-
b l e m a c h 

wykorzystania zasobów i aktywów 
jakimi dysponuje samorząd, by jak 
najskuteczniej realizować strategie 

i zadania o charakterze lokalnym.
Spotkanie liderów samorządu, fi nan-
sów i biznesu jest również okazją do 
wręczenia wyróżnień w Rankingu 
Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. W tegorocznej jubi-
leuszowej XX edycji wydarzenia 
podczas uroczystej Gali Inwesto-
rów Samorządowych wyróżnienia 
przyznane Miastu Limanowa - IV 
miejsce w kategorii „Wykorzysta-
nie środków z funduszy Unii Eu-
ropejskiej 2022– Miasta Powiato-
we” podsumowującej wydatki ze 
środków unijnych na inwestycje 
w latach 2014-2021 oraz VI miejsce 
w kategorii  ”Wydatki inwestycyjne 
samorządów 2022 – Miasta Powia-
towe”- podsumowującej wydatki 
inwestycyjne samorządów w latach 
2019-2021 odebrał Burmistrz Mia-
sta Limanowa Władysław Bieda.

6 miejsce dla Miasta Limanowa 
w rankingu zrównoważonego rozwoju JST

IV i VI miejsce dla Miasta Limanowa 
w Rankingu pisma „Wspólnota”

Miasto Limanowa znalazło się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe 
w Polsce, w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego.

Miasto Limanowa zajęło IV miejsce w skali kraju w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” w kategorii „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2022– Miasta 
Powiatowe” oraz VI miejsce w kat. ”Wydatki inwestycyjne samorządów 2022 – Miasta Powiatowe”. 
Przyznane wyróżnienia Burmistrz Miasta Władysław Bieda odebrał podczas XX Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów, które 12-13 października br. odbyło się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach.



Nr 42/2022 5www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

W odbiorze zadania wzięli udział: 
ze strony miasta Zastępca Burmi-
strza Miasta Limanowa Wacław Zoń 
i Bożena Matras – Straszy Inspektor 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
Limanowa, inżynier kontraktu – fi r-
ma „SVECO” oraz przedstawiciele 
wykonawcy, którym jest konsorcjum 
fi rm: Przedsiębiorstwo Robót  Inży-
nieryjnych „BESKID” G. A. Duda 
Sp. j. i Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych „DUDA” Grażyna Duda.

Powstały obiekt, którego budowa 
rozpoczęła się w połowie lutego br. 
posiada nieregularny kształt oraz 
otwartą na plac manewrowy i stano-
wiska autobusowe przeszkloną ele-
wację. Wewnątrz budynku znajdują 
się: hol, poczekalnia, pomieszczenia 
sanitarno-higieniczne, techniczne 
i toalety. Wszystkie pomieszczenia 
dostępne są dla osób niepełnospraw-

nych, a na dachu budynku zamonto-
wane zostały panele fotowoltaiczne.
Budowa dworca przesiadkowe-
go to jeden z etapów całościowego 
przedsięwzięcia pn. „Niskoemisyj-
ny transport miejski w Limanowej”, 
które realizowane jest przy udziale 
pozyskanych przez miasto Limano-
wa środków z UE w ramach RPO 
w wysokości 11 351 609,72 zł.

Pierwszy etap odbioru nowego dworca
Z końcem października rozpoczęto odbiór inwestycji związanej z budową nowego dworca 
przesiadkowego u zbiegu ulic Kopernika i Targowej w Limanowej. 

Ranking Gmin Małopolski to ini-
cjatywa realizowana od 2010 roku 
przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji, we współpracy z Urzędem 
Statystycznym w Krakowie. Celem 
przedsięwzięcia jest wyłonienie 
i promowanie gmin wyróżniających 

się pod względem 
rozwoju społecz-
no-gospodarczego. 
W ramach Rankingu 
ocenie poddawane 
są wszystkie gminy 
Województwa Małopolskiego z wy-
łączeniem miast na prawach powia-
tu: Krakowa, Nowego Sącza.

W spotkaniu podsumowującym 
Ranking wzięli udział przedsta-
wiciele większości małopolskich 
gmin. Wyróżnienie, które przyznane 
zostało Miastu Limanowa – Lider 

Powiatu Limanowskiego 
– z rąk  Patronów hono-
rowych Łukasza Kmity 
– Wojewody Małopolskie-
go oraz Łukasza Smółki 
– Wicemarszałka Woje-
wództwa Małopolskiego, 
a także Wojciecha Odzim-
ka – Dyrektora FRDL 
Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego 
i Administracji i Agniesz-
ki Szlubowskiej – Dyrek-

tor Urzędu Statystycznego w Krako-
wie odebrał Burmistrz Miasta Wła-
dysław Bieda.

Miasto Limanowa liderem powiatu limanowskiego 
w Rankingu Gmin Małopolski 2022
7 grudnia w TAURON Arena Kraków odbyła się uroczysta Gala Rankingu Gmin Małopolski 2022, 
organizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Tytuł 
Lidera powiatu limanowskiego przyznany w Rankingu MIASTU LIMANOWA odebrał Burmistrz 
Władysław Bieda.
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Wysokie ceny 
oferowane przez 
fi rmy w ogła-
szanych po-
s tępowaniach 
przetargowych 
s p o w o d o w a -
ły ogranicze-
nie pierwotnie 
p l a n o w a n e g o 
zakresu zadań 
d r o g o w y c h . 
Ostatecznie na 
terenie miasta 
wyremontowa-
nych zostanie 50 
odcinków dróg 
oraz powstanie 
nowy most, któ-
ry połączy uli-
cę Sikorskiego 
z ulicą Józefa 
Marka – w rejonie ronda obok in-
spektoratu ZUS.
Drogi należące do miasta i mające 
wystarczająco szeroki pas drogowy 
realizowane będą w uproszczonej 
procedurze – na zgłoszenie. Należą 
do nich ulice:
Asnyka; Wyspiańskiego; Orzesz-
kowej; Prusa, Modrzejewskiej, Za-
rębki (od skrzyżowania z Kamienną 
do zakrętów powyżej); Graniczna 
(od torów do skrzyżowania z ul. 
Widok); Wierzbowa (od ul. Gra-
nicznej do ul. Zacisze, 134 metry); 
Metalowców; Bujaka; Moczarki 
(do oczyszczalni); Skrudlak; dro-
gę do szpitala; Gawrona (pierwszy 
etap – 240 metrów od Słonecznej, 
drugi etap – 310 metrów od dru-
giej strony); Leśna (935 metrów); 
Paderewskiego (pierwszy etap nad 
osiedlem, od ul. Kolejowej w lewo, 
o długości 337 metrów i drugi etap 
od u. Leśnej do ul. Armii Krajowej); 
Szymanowskiego (odcinek od dłu-
gości 187 m); Mordarska (odcinek 
od długości 228 metrów od ul. Po-
lnej); Armii Krajowej (od połącze-
nia z Paderewskiego w lewo, odci-
nek o długości 167 metrów w kie-

runku ul. Źródlanej), Narutowicza 
(od Kościuszki w dół do zakrętu, 
odcinek o długości 108 metrów, 
bez części położonej równolegle 
do potoku Jabłonieckiego); Nowa 
(odcinek o długości 168 metrów), 
droga na dz. 253/14 (odnoga od Ja-
błonieckiej, odcinek o długości 106 
metrów); połączenie ul. Moniuszki 
z ul. Pogodną (dwa odcinki o dłu-
gości 77 i 132 metrów); Biedronia 
(od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipo-
wej); Grunwaldzka (od ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Czecha – w górę 
– odcinek od długości 668 metrów); 
Łazarskiego; Mordarskiego; Koper-
nika, Targowa; Czecha (oświetlenie 
na odcinku od cmentarza aż do Li-
powej, przejścia dla pieszych, ale 
bez planowanego chodnika); Potok; 
Kusocińskiego (od mostu przy ul. 
Szwedzkiej do drugiego mostu); 
Jońca; Ogrodowa (od ul. Kościuszki 
do góry); Krótka; Topolowa; Górsz-
czyka oraz Marsów (dwa odcinki 
o długości 500 i 260 metrów). Prace 
remontowe na wymienionych od-
cinkach dróg rozpocząć się mają na 
wiosnę przyszłego roku.
Pozostałe drogi – te, gdzie samo-

rząd nie ma 
gruntu by dro-
gi po remoncie 
mogły uzyskać 
o d p o w i e d n i e 
parametry, wy-
konywane będą 
w trybie „zapro-
jektuj i wybu-
duj”, po uzyska-
niu zezwolenia 
na realizację in-
westycji drogo-
wej, co z uwagi 
na skompliko-
wane procedury 
nastąpi jesienią 
przyszłego roku. 
Wówczas będzie 
mógł ruszyć re-
mont dróg,  któ-
ry zakończyć ma 

się w pierwszej połowie 2024 roku.
W procedurze ZRID remontowane 
będą ulice: Węgrzynowicza (dwa 
etapy, odcinki o długości 207 i 214 
metrów); Kamienna (tylko drugi 
etap, odcinek o długości 507 me-
trów – od podjazdu do ul. Zarębki; 
etap pierwszy, czyli odcinek o dłu-
gości 1063 metrów, nie będzie re-
alizowany w ramach tej inwestycji); 
Moczarki (odcinek od ul. Tarnow-
skiej o długości 237 metrów, na dru-
gi odcinek o długości 252 metrów 
do granicy miasta nie ma środków); 
Dębowa (odcinek od ul. Tarnow-
skiej o długości 84 metrów); Pade-
rewskiego (łącznik o długości 183 
metrów); Rachwała (odcinek o dłu-
gości 943 metrów – od ul. Kaspro-
wicza w dół); Łąkowa (odcinek od 
ul. Polnej o długości 383 metrów); 
Gajowa (odcinek od torów w górę 
o długości 349 metrów); przedłuże-
nie ul. Mickiewicza (odcinek przez 
tzw. Działy).
Drogowe inwestycje wynieść mają 
ok. 37 mln zł, w tym 30 mln złotych 
stanowić będą środki pozyskane 
przez miasto z Funduszu „Polski 
Ład”.

Remont dróg i budowa nowego mostu za promesę 
z Funduszu „Polski Ład”
50 odcinków dróg oraz budowa nowego mostu pomiędzy ulicami J. Marka i Sikorskiego – to 
zadania, które wykonane zostaną w ramach środków pozyskanych przez Miasto Limanowa 
w ramach pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 mln zł. 
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W ramach zadania Firma „AW 
BAUTEX” dokonała rozbiórki 
starego mostu - co rozpoczęło się 
z końcem czerwca br., a wraz z roz-
biórką mostu na miejscu wykonane 
zostały prace geodezyjne, przebu-
dowa sieci energetycznej, roboty 
związane z przygotowaniem funda-
mentów pod przyczółki podporowe 
oraz prace drogowe na ul. Lipowej 
polegające na wykonaniu korytowa-
nia, ułożeniu warstw podbudowy, 
wykonaniu kanału technologiczne-
go i chodników od skrzyżowania do 
ronda na drodze krajowej.
Roboty wykonywane w ostatnim 
czasie obejmowały montaż koszy 
siatkowo kamiennych zabezpie- czających koryto rzeki na długości 

przyczółków, betonowanie korpusu 
prawej podpory mostu i kontynu-
ację robót zbrojeniowo szalunko-
wych na lewym korpusie podpo-
ry. Prace wykonywane były także 
na łączniku pomiędzy mostem, 
a skrzyżowaniem w ciągu drogi kra-
jowej nr 28 – u zbiegu ulic Piłsud-
skiego, Krakowskiej i Witosa, gdzie  
wybudowano krawężniki i obrzeża 

oraz przygotowano nawierzchnię 
odcinka pod położenie warstw as-
faltu. Obecnie trwają roboty beto-
nowe łuków mostu.

Powstanie nowego mostu wyniesie 
12 mln 389 tys. zł, przy udziale 
środków w wysokości 7 mln 100 
tys. zł pozyskanych przez miasto 
z funduszu wsparcia dla gmin 
górskich.

Dokumentację projektowo- budow-
laną dla zadania pn.: Stabilizacja 
osuwiska nr 15864 wraz z odbudo-
wą drogi ul. Paderewskiego wyko-
nała fi rma FK projekt Biuro Usług 
Inżynierskich Krzysztof Faron. 
Opracowanie projektu budowlane-
go dofi nansowane zostało z bu-
dżetu Województwa Małopolskie-
go w wysokości 121 425 zł, przy 
całkowitej wartości zadania 156 
210,00 zł.

Trwają prace nad budową mostu na ul. Lipowej

Powstała dokumentacja projektowo-budowlana 
stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego

Firma „AW BAUTEX” z Nowego Sącza realizuje zadanie związane z  budową nowego mostu na 
potoku Starowiejskim, które wykonywane jest przy udziale środków w kwocie 7 mln 100 tys. zł 
pozyskanych przez miasto z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

Wykonawca opracowujący dokumentację projektowo – budowlaną dla zadania pn.: Stabilizacja 
osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi ul. Paderewskiego zakończył prace projektowe. 
W najbliższym czasie miasto wystąpi z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o dofi nansowanie 
zadania i zaraz po otrzymaniu środków ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót związanych 
z zabezpieczeniem osuwiska i odbudową drogi ul. Paderewskiego.
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Zakres prac związanych z moder-
nizacją tzw. kamieniołomu przy ul. 
Kasprowicza, na które pozyskano 

z budżetu województwa małopol-
skiego kwotę 397.743,00 zł, obej-
mować będzie m.in. przebudowę 

zadaszenia miejsc siedzących (alta-
ny), budowę stanowiska grillowego 
wraz z pozostałymi obiektami małej 
architektury, takimi jak stoły, ławki 
czy pojemniki na odpady.
W tzw. kamieniołomie przy ul. Ka-
sprowicza  przed laty odbywało się 
wiele różnego rodzaju spotkań, jed-
nak obecny stan istniejącej tam in-
frastruktury ze względu na upływ 
czasu sprawił, że miejsce to zostało 
wyłączone z użytkowania. Dzięki 
pozyskanym  funduszom uda się tam 
odnowić infrastrukturę turystyczną, 
by ponownie stało się  to miejsce 
atrakcyjne, wykorzystywane pod 
organizację wydarzeń plenerowych.

Obowiązujące od stycznia stawki na 
parkingu Św. Krzysztofa to:
pół godziny: 
1,00 zł z Kartą Mieszkańca / 2,00 
zł bez Karty Mieszkańca;

1 godzina i następne: 
2,00 zł z Kartą Mieszkańca; 
0,50 zł za każde następne rozpo-

częte 15 minut parkowania
2,50 zł bez Karty Mieszkańca; 
0,50 zł za każde następne rozpo-
częte 12 minut parkowania

Zmianie ulegną także stawki opłat 
za abonament miesięczny, które wy-
nosić będą 100 zł z Kartą Mieszkań-
ca / 150,00 zł bez Karty Mieszkańca.

Z ulicy Ks. Kowalskiego obowiązu-
je natomiast nakaz jazdy w prawo w 
kierunku rynku lub w lewo ulicą Ki-

lińskiego – do ulicy Bulwary.
Na „małym rynku” obowiązuje cał-
kowity zakaz ruchu pojazdów.

Zmodernizowana zostanie infrastruktura turystyczna 
przy ul. Kasprowicza

Od stycznia 2023 r. nowe stawki opłat za parkowanie 
na parkingu Św. Krzysztofa

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kilińskiego 
i w obrębie „małego rynku”

Blisko 400 tys. złotych pozyskało Miasto Limanowa na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktura 
turystyczna przy ul. Kasprowicza w Limanowej”. Przyznane środki pochodzą z budżetu 
Województwa Małopolskiego, a pozyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Przyjazna Ziemia Limanowska”. 

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za parkowanie na parkingu 
Św. Krzysztofa przy ul. Ks. Łazarskiego. 

Zmieniona została organizacja ruchu pojazdów na ulicy 
Kilińskiego – dojazd tą ulicą do rynku od ul. Bulwary nie jest już 
możliwy – na części ulicy Kilińskiego wprowadzony został  zakaz 
ruchu w kierunku rynku.
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Akcją objęto wszystkie drogi miej-
skie zarządzane przez Miasto Lima-
nowa oraz na podstawie odrębnego 
porozumienia  drogę wojewódzką 
nr 965 (ul. Witosa, ul. Tarnowska). 
Należy zaznaczyć, że drogi miejskie 
utrzymywane wg standardu IV  i V. 
Na drogach  objętych I kolejnością 
utrzymania (są to drogi przelotowe 
o większym natężeniu ruchu – po-
siadające dwa pasy ruchu, lub jed-
nokierunkowe) dopuszcza się zale-
ganie śniegu luźnego do 8 godzin, 
może występować śnieg zajeżdżony 
i przerwy w ruchu do 8 godzin. Na 
drogach II i III kolejności odśnieża-
nia śnieg luźny może zalegać do 16 
godzin, dopuszcza się  śnieg zajeż-
dżony i przerwy w komunikacji do 
24 godzin. Na drogach gruntowych 
III kolejności  śnieg zajeżdżony za-
lega  w zależności od warunków po-
godowych znacznie dłużej.
W/w uwarunkowania  mogą wystę-

pować na naszych drogach w czasie 
dużych i ciągłych opadów śniegu. 
W tym czasie nawierzchnie dróg 
I kolejności utrzymania pomimo cią-
głej  pracy sprzętu, nie będą czarne 
i pozbawione śniegu, a na drogach 
II i III kolejności utrzymania będą 
występowały okresowe utrudnienia 
i brak przejezdności.
Należy również zaznaczyć, iż 
wszystkie wjazdy do nieruchomo-

ści  powinni utrzymywać w miarę 
potrzeb mieszkańcy tych  nierucho-
mości we własnym zakresie. Służby 
miejskie nie realizują tych prac. Do 
obowiązku właścicieli nieruchomo-
ści należy również utrzymanie chod-
nika na odcinku bezpośrednio przy-
ległym do tej nieruchomości.
Wykaz dróg i kolejność ich utrzy-
mania znajduje się na stronie inter-
netowej www.miastolimanowa.pl

Podziękowania na ręce Komendanta 
Straży Miejskiej Zbigniewa Twa-
roga oraz pozostałych strażników 

złożył Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda wraz z Przewod-
niczącą Rady Miasta Limanowa 

Jolantą Juszkiewicz, życząc przy 
tej okazji satysfakcji z wykonywa-
nej pracy oraz pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym.Podczas 
obrad odczytana została historia 
Straży, która przybliżyła zebranym 
ważniejsze informacje dotyczące 
funkcjonowania limanowskiej Stra-
ży Miejskiej w przeciągu ostatnich 
30 lat.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Limanowa

Podziękowania dla strażników z okazji 
30-lecia działalności Straży Miejskiej w Limanowej

Urząd Miasta Limanowa informuje, że zimowe utrzymanie dróg powierzono do realizacji MZGKiM 
Sp. z. o.o. w Limanowej.

Podczas sesji Rady Miasta Limanowa, która odbyła się 3 października złożono podziękowania 
i gratulacje strażnikom miejskim, w związku z obchodzonym w 2022 roku jubileuszem 30-lecia 
działalności Straży Miejskiej w Limanowej.
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Rozbudowę remizy OSP Limano-
wa oraz zakup odzieży bojowej dla 
OSP Łososina Górna zrealizowano 
w ramach konkursu „Małopolskie 
OSP 2022” ogłoszonego przez Za-
rząd Województwa Małopolskiego. 
W odbiorze prac i przekazaniu sprzę-

tu strażakom wziął udział Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bieda 
i radny Miasta Limanowa Piotr Zoń. 
Pierwszy etap prac związanych 
z rozbudową remizy OSP Lima-
nowa dotyczył dobudowy garażu 
na samochody, co zrealizowano za 

kwotę blisko 124 tys. zł, przy udzia-
le środków otrzymanych w ramach 
konkursu „Małopolskie OSP 2022” 
w wysokości 45 tys. zł. Dla OSP 
Łososina Górna zakupione zostało 
umundurowanie za łączną kwotę 
nieco ponad 15 tys. zł, przy udziale 
środków w wysokości 6 tys.560 zł 
otrzymanych w ramach konkursu.

Rozbudowa remizy OSP Limanowa 
i zakup umundurowania dla OSP Łososina Górna 
w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”
9 grudnia w remizie OSP Limanowa miał miejsce odbiór prac związanych z rozbudową budynku 
remizy oraz  przekazanie umundurowania strażakom z OSP Łososina Górna.
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W e-Urzędzie Skarbowym na www.
podatki.gov.pl jest już dostępnych 
ponad 20 różnych usług, w tym 
najpopularniejsza to możliwość 
złożenia zeznania podatkowego po-
przez usługę Twój e-PIT. Poprzez 
serwis e-US jest również możliwość 
wysyłania pism, pobierania zaświad-
czeń o niezaleganiu w podatkach 
i o dochodach ZAS-DF i ZAS-DFU. 
Poprzez e-US można korespon-
dować z administracją skarbową 
bez opłaty skarbowej i coraz więcej 
Małopolan korzysta z tej formy. 
Elektroniczny Urząd Skarbowy 
to wygoda i czyste oszczędności. 
Opłata skarbowa za najpopularniej-
sze zaświadczenie o niezaleganiu 
w tradycyjnej formie wynosi 21 zł, 
tymczasem to samo zaświadcze-
nie z e-US jest całkowicie darmo-
we. Brak opłat to niejedyny plus 
e-US. Oszczędzamy cenny czas na 
odbiór awizowanej przesyłki - bo 
większość naszej koresponden-
cji jest za potwierdzeniem odbio-
ru - i środowisko, bo zużywamy 
mniej papieru. Większość podat-
ników otrzymuje zaświadczenie 
w ciągu kilku sekund. Dokumenty 
z e-US są tak samo ważne jak pa-
pierowe, bo opatrzone podpisem 
elektronicznym, który można zwe-
ryfi kować. Takich zaświadczeń nie 
trzeba drukować, ale można je od 
razu przesłać elektronicznie dalej, 
np. do banku. Serwis e-Urząd Skar-
bowy daje także możliwość pod-
glądu wykazu mandatów karnych. 
Klienci e-US mają także dostęp 
do informacji z dokumentów nota-

rialnych, które ich dotyczą. Założe-
niem serwisu jest ułatwienie zała-
twiania spraw podatkowych różnym 
grupom naszych klientów. W e-US 
można zweryfi kować i zaktualizo-
wać swoje dane, które posiada KAS 
np. dane adresowe, kontaktowe. 

Jak oszczędzać czas i pieniądze 
przy załatwianiu spraw podatko-
wych?
Aby oszczędzić na opłatach, wystar-
czy wyrażenie zgody na otrzymywa-
nie korespondencji elektronicznej 
na koncie w e-US na www.podatki.
gov.pl. To równoznaczne z pożegna-
niem się z listami poleconymi z urzę-
du skarbowego. Wyrażając zgodę 
na e-komunikację, podatnik decy-
duje, w jaki sposób chce dostawać 
powiadomienia. Można wybrać po-
wiadomienia esemesem, mailem lub 
na oba te sposoby. Doręczenia przez 
e-US są identyczne, jak w przypadku 
pism wysłanych listem poleconym. 
Pierwsze powiadomienie o umiesz-
czeniu na koncie w e-Urzędzie skar-
bowym pojawia się w dniu, kiedy 
trafi a ono do skrzynki odbiorczej 
podatnika, a kolejne przypomnie-
nie podatnik otrzymuje w 7. i 14. 
dniu. Natomiast jeżeli nie odbierze 
pisma w ciągu 14 dni, to uznaje się, 
że pismo zostało doręczone.

Wkrótce kolejne ułatwienia
W planach są dwie nowe usługi dla 
wszystkich podatników:
• Dostęp do historii złożonych przez 
siebie deklaracji podatkowych 
w zakresie PIT, VAT, PCC, podatku 

od spadków i darowizn oraz karty 
podatkowej.
• Możliwość podglądu sald i rozli-
czeń we wszystkich podatkach. Na 
początek zaprezentowane zostaną 
dokumenty i rozliczenia od 2019 r.
Na początku 2023 r., jeszcze przed 
akcją rozliczania PIT, KAS chce 
umożliwić większej liczbie Pola-
ków zapłatę podatku od razu po 
wysłaniu rocznego zeznania. Trwa-
ją prace, aby z e-konta można było 
od razu przelogować się do każdego 
banku (obecnie jest to możliwe dla 
części z nich). Na początku 2023 
roku KAS chce też dodać możli-
wość płacenia podatków BLIK-iem.
Z e-US mogą bez problemu korzy-
stać rozliczający się w Polsce cu-
dzoziemcy (z nadanym PESEL), bo 
serwis jest dostępny także w wersji 
angielskiej i ukraińskiej.

Jak korzystać z e-Urzędu Skarbo-
wego?

e-Urząd Skarbowy dostępny jest 
na podatki.gov.pl. Serwis działa 
24 godziny na dobę i można z nie-
go korzystać na dowolnym urzą-
dzeniu podłączonym do Interne-
tu. Do e-US logujemy się Profi lem 
Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez 
bankowość elektroniczną i aplikację 
mObywatel. Do samej usługi Twój 
e-PIT można logować się określo-
nymi danymi podatkowymi. Dzięki 
personalizacji danych w e-Urzędzie 
Skarbowym zalogowany użytkow-
nik ma dostęp do przeznaczonych 
dla niego informacji i usług.

e-Urząd Skarbowy – bez wychodzenia z domu
W ciągu trzech miesięcy Małopolanie otrzymali prawie 7 tys. zaświadczeń oraz 3 tysiące innych 
elektronicznych dokumentów z urzędów skarbowych w województwie poprzez serwis e-Urząd 
Skarbowy. Wkrótce podatnicy na swoich kontach w e-US będą mogli przeglądać historię deklaracji, 
salda oraz zapłacić podatek BLIKiem.
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Materiał do wykonania świec: wosk, 
parafi na, świece, wkłady do zniczy, 
niedopałki po świecach, podgrzewa-
cze itp. zbierane były w ramach spo-
łecznej akcji dzięki której w pierw-
szym transporcie udało się zawieść 
na Ukrainę 220 kg, a w drugim 470 
kg materiału do wykonania świec. 
Ukraińscy żołnierze żeby się ogrzać 
czy podgrzać wodę na zupę albo 
herbatę, używają właśnie świec 
okopowych. Są one źródłem ciepła 
i światła na 4-6 godzin /w zależności 
od wielkości/.

W świątecznym transporcie znala-
zły się więc m.in. pierogi z kapustą 
i grzybami - namiastka Świąt – po-
darowane przez fi rmę GÓRSMAK. 
Transport zawierała także  kosze 
z żywnością, zebrana w sieci skle-
pów Auchan, sprzęt budowlany od 
fi rmy Instar z Limanowej oraz bar-

dzo potrzebne środki higieny, opa-
trunki, dezynfekujące, a także sło-
dycze i materiały szkolne dla dzieci 
od Fundacji Conviventia.

Transport z pomocą humanitarną 
sfi nansowany przez Miasto Limano-

wa koordynował Radny Miasta Li-
manowa Piotr Musiał, który składa 
podziękowania wszystkim fi rmom, 
dzięki którym  udało się zorganizo-
wać świąteczną akcję pomocy dla 
Truskawca. Przewozem żywności 
podobnie jak przy wcześniejszych 
transportach zajęła się Firma „Asik” 
z Limanowej. 

(fot.: P.Musiał; UM Truskawiec)

Świece dla Ukrainy – zbiórka materiału 
do wykonania świec okopowych

Świąteczny transport z pomocą humanitarną 
dotarł do Truskawca

W ramach akcji społecznej „Świece dla Ukrainy” w miejskich szkołach organizowane były akcje 
zbiórki materiału do produkcji świec okopowych, wykorzystywanych do suszenia ubrań, ogrzania, 
oświetlenia, a nawet do gotowania. 

W niedzielę 11 grudnia po raz kolejny transport z pomocą humanitarną dotarł do partnerskiego 
miasta Truskawiec na Ukrainie. 

Pomagamy Ukrainie
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Żołnierzy 114 batalionu WOT, od-
bywających szkolenie pod dowódz-
twem mjr Jana Rośka odwiedził 
również Dowódca 11 Małopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
płk Marcin Siudziński. W ramach 
szkolenia podstawowego żołnierze 
odbywają szkolenie bojowe, które 
obejmuje: przygotowanie indywi-
dualne do działania na polu walki, 
działanie żołnierza na polu walki 
(indywidualne i w ramach sekcji), 
terenoznawstwo, elementy SERE 
(działanie w izolacji) oraz podsta-
wy taktyczno-bojowej opieki nad 
poszkodowanym. Podsumowaniem 
szkolenia jest tzw. pętla taktyczna, 
stanowiąca nie tylko pierwszy po-
ważny sprawdzian efektów szkole-
nia, lecz również przepustkę do dal-

szych etapów służby w WOT.
Szkolenie odbywa się niezależnie od 
warunków pogodowych, a żołnierze 
muszą wykazać się nie tylko wiedzą 

i umiejętnościami praktycznymi – 
ważne jest również przygotowanie 
fi zyczne i mentalne. Ostatni dzień 
szkolenia praktycznego stanowi 
dzień złożenia przysięgi wojskowej, 
którą żołnierze 114 batalionu WOT 
złożyli w dniu 1 października br. na 
limanowskim rynku.

Wojewoda Małopolski 
na ćwiczeniach żołnierzy WOT w Limanowej
29 września Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przybył w rejon Limanowej, gdzie odbywały się 
ćwiczenia żołnierzy 114 batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojewoda wspólnie z Burmistrzem 
Miasta Limanowa Władysławem Biedą i Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą na Łysej 
Górze i Miejskiej Górze przyglądał się szkoleniu terytorialsów.
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Uroczysta przysięga żołnierzy 11 MBOT zgromadziła rodziny rekrutów, którzy składali dziś przysięgę, a także 
mieszkańców miasta, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz służb i instytucji. Minister-
stwo Obrony Narodowej reprezentował wiceminister Marcin Ociepa, obecny byt również dowódca Wojsk Obrony 
Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.11 Małopolską Brygadę Obro-
ny Terytorialnej reprezentował jej dowódca – płk Marcin Siudziński. Wśród gości obecni  byli także m.in. komba-
tant por. Tadeusz Dębski ps. Zając, Irena Okulicka-Kaczmarek z rodziny Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, 
który jest patronem 11 MBOT, a także konsul generalny Węgier Tibor Gerencsér.
Okolicznościowe przemówienia wygłosił wiceminister Marcin Ociepa, który odczytał list od Ministra Obrony Na-
rodowej Mariusza Błaszczaka, a także Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Do składających przysięgę żołnierzy 
MBOT słowa skierował płk Marcin Siudziński podkreślając, że złożenie przysięgi przez terytorialsów jest istotne 
nie tylko dla Limanowszczyzny, ale i całej Małopolski.

W sobotę 1 października na limanowskim rynku odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy 11 
Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości uczestniczył Wiceminister Obrony 
Narodowej Marcin Ociepa.

Przysięga żołnierzy 11 MBOT z udziałem Wiceministra Obrony Narodowej
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Uroczysta przysięga była także okazją do złożenia gratulacji wyróżniającym się żołnierzom oraz odznaczeń. Wy-
różnienie w postaci Odznaki Pamiątkowej 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z rąk płk jednostki ode-
brał m.in. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.
Nie zabrakło armatnich wystrzałów wykonanych przez Mariana, Rafała i Kacpra Ardeckich z Pisarzowej, a po 
części ofi cjalnej – żołnierskiej grochówki, bigosu, czy też pieczywa pochodzącego z wojskowej piekarni. Stoiska 
regionalno-promocyjne wystawiły także Koła Gospodyń Wiejskich z Męciny i Starej Wsi I, które zachęcały uczest-
ników do degustacji lokalnych potraw, można było skosztować m.in. tradycyjny chleb wiejski ze smalcem, kiszone 
ogórki, czy też regionalne wypieki.
W trakcie trwania uroczystości stanowiska promocyjne miały m.in. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Są-
czu, Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Tarnowie, 
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, KPP Limanowa, KP PSP Limanowa oraz OSP Limanowa 
i OSP Łososina Górna. Wiele atrakcji czekało też na najmłodszych, którzy w specjalnie dla nich wydzielonej strefi e 
mogli zapoznać się z żołnierskim ekwipukiem, czy też wziąć udział w wojskowych grach strategicznych.
Na zakończenie uroczystości Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa wraz z gośćmi uczestniczącymi 
w uroczystości złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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„Do kraju tego, gdzie kruszynę chle-
ba, podnoszą z ziemi przez uszano-
wanie. Dla darów nieba, Tęskno 
mi, Panie.” Słowami Cypriana Ka-
mila Norwida, ks. Mateusz Norek 
rozpoczął mszę św. w intencji oj-
czyzny.  Po nabożeństwie wszyscy 
udali się  pod Pomnik Legionistów, 
gdzie został odśpiewany „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Dyrektor ZSP nr 4 
Albert Golonka wygłosił okolicz-

nościowe przemówienie, w którym 
przypomniał historię czynu legio-
nowego i boju o niepodległość. We-
zwał również do pamięci i szacunku 
wobec tych, którzy walczyli o nie-
podległą,  wolną Polskę. Przybyli 
goście mieli przyjemność zobaczyć, 
specjalnie na tą okazję przygotowa-
ny przez uczniów klasy 5b  ZSP nr 4 
oraz orkiestrę szkolną, patriotyczny 
program artystyczny. Autorką sce-
nariusza była Joanna Głabuś-Cho-

waniec, a nad oprawą muzyczną 
czuwał Wojciech Dudek. Goście 
z wielką uwagą słuchali wierszy 
największych polskich poetów oraz 
piosenek nawiązujących do etosu 
niepodległościowego. Głos zabrała 
Poseł na Sejm RP Urszula Nowogór-
ska, przypomniała, że wolność trze-
ba cały czas pielęgnować i podzię-
kowała młodzieży za kultywowanie 
patriotycznej tradycji. Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bieda 
przypomniał rolę legionistów z zie-
mi limanowskiej w torowaniu drogi 
do niepodległości naszego kraju. 
Por. Mateusz Sobczeński, dowód-
ca Kompanii Jednostki Strzeleckiej 
2402 w Limanowej pod Pomnikiem 
Legionistów przeprowadził Apel 

Poległych. Następnie delegacje po-
szczególnych szkół i instytucji zło-
żyły wiązanki kwiatów.
Po południu w ZSP nr 4 uroczystość 
miała swój ciąg dalszy – odbyło się 
tam wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych przy oprawie muzycz-
nej Parafi alnej Orkiestry Dętej oraz 
szkolnego zespołu wokalno–instru-
mentalnego. W patriotycznym śpie-
waniu wzięły także udział solistki: 
Aleksandra Król (uczestniczka 13. 
edycji The Voice of Poland) oraz 
Barbara Jajeśnica (była nauczyciel-
ka szkoły, wokalistka bluesowa).

Obchody Święta Niepodległości w Łososinie Górnej
Tradycyjnie już główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej poprzedzone zostały 
uroczystością środowiskową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Rozpoczął ją przemarsz 
uczniów i nauczycieli wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła parafi alnego. W tym roku 
szkolnym po raz pierwszy w uroczystości brali udział żołnierze z 11 Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.
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Sesja Rady Miasta rozpoczęła się 
uroczystym odśpiewaniem hymnu 
państwowego. W języku migowym 
Mazurek Dąbrowskiego wykonali 
uczestnicy projektu „Nasza Polska 
– Nasz Hymn” z programu „Pa-
triotyzm Jutra”, który realizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna w Li-
manowej – młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go dla Niesłyszących z Krakowa, 
uczestnicy warsztatów języka migo-
wego z Limanowszczyzny oraz chór 
z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Limanowej.

Po odegraniu hejnału Miasta Lima-
nowa otwarcia sesji Rady Miasta Li-
manowa dokonała Przewodnicząca 
Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, 
która przywitała wszystkich przyby-
łych gości, a następnie odbyła się ce-
remonia wręczenia odznaczeń pań-
stwowych. Za zasługi w działalności  
społecznej SREBRNYM KRZY-
ŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali 

Kazimiera WRONA oraz Adam MA-
ZUGA. Przyznane odznaczenia wrę-
czyli  II Wicewojewoda Małopolski 
Mateusz Małodziński, w asyście Se-
natora RP Jana Hamerskiego.
Dokonano również wręczenia od-
znaczenia Marszałka Województwa 
Małopolskiego SREBRNY KRZYŻ 
MAŁOPOLSKI przyznanego Mar-
kowi WOJTASOWI. Odznaczenie 
to wręczył Radny Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Grzegorz 
Biedroń.
W kolejnym punkcie sesji Przewod-
nicząca Rady Miasta Limanowa 
Jolanta Juszkiewicz przedstawiła 
sylwetkę wybitnego Limanowiani-
na WINCENTEGO STANISŁAWA 
GAWRONA, któremu pośmiertnie 
Rada Miasta Limanowa przyznała 
Tytuł i Medal „Honorowy Obywatel 
Miasta Limanowa” w dowód uznania 

za działalność patriotyczną, społecz-
ną i artystyczną na rzecz Miasta Li-
manowa. Medal i Tytuł HONORO-
WY OBYWATEL MIASTA LIMA-
NOWA Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda wraz z Przewodni-
czącą Rady Miasta Limanowa Jolan-
tą Juszkiewicz WRĘCZYLI Alinie 
Gawron i Sławomirowi Wiśniew-
skiemu, którzy zostali upoważnieni 
do odbioru odznaczenia przez córkę 
Wincentego Stanisława Gawrona – 
Małgorzatę Jabłońską.
Odbierający odznaczenia – Sławo-
mir Wiśniewski oraz Adam Mazuga 
złożyli podziękowania za przyzna-
nie tytułów, a następnie głos zabrali 
zaproszeni goście – Poseł na Sejm 
RP Urszula Nowogórska, Senator 
RP Jan Hamerski i Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Grze-
gorz Biedroń. Po przemówieniach 
dr Tomasz Lis przedstawił wykład 
pt. „Mazurek Dąbrowskiego – ge-
neza powstania i znaczenie”, a po 
nim okolicznościowy referat z oka-
zji 104. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości wygłosił Rad-
ny Miasta Limanowa Leszek Mor-
darski. Wygłoszony Referat zakoń-
czył część ofi cjalną uroczystej sesji, 
po czym nastąpiła część artystyczna 
przygotowana przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Limanowej oraz 
odbyło się podsumowanie Turnieju 
Szachowego o Puchar Niepodległo-
ści.

Uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa 
z okazji Święta Niepodległości
Z okazji 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 10 listopada w Limanowskim 
Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa. Podczas sesji miało miejsce 
wręczenie odznaczeń mieszkańcom miasta Limanowa za działalność społeczną, charytatywną oraz 
kształtowanie postaw patriotycznych.
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Oprawę muzyczną podczas mszy 
św. zapewnił Chór Chłopięcy Ba-
zyliki Matki Boskiej Bolesnej w Li-
manowej. Po mszy św. uroczysty 
korowód z Bazyliki udał się na ry-
nek miasta, gdzie przy dźwiękach 
hymnu państwowego w wykonaniu 
Orkiestry Dętej “Echo Podhala” na-
stąpiło uroczyste wciągnięcie fl agi 

państwowej na maszt, a następnie 
odegrany został hejnał Miasta Li-
manowa Echo Trombity.
Po odegraniu hejnału miasta głos 
zabrał Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda, który  przywitał 
wszystkich zgromadzonych na ryn-
ku uczestników uroczystości oraz  
obecnego na uroczystości Komen-
danta Józefa Piłsudskiego, który 
przybył na rynek ze swoją “świtą”. 
Inscenizacja wjazdu Marszałka była 
inicjatywą obywatelską Józefa Twa-
roga, Janusza Kądziołki i Bogusła-

wa Sukiennika.  Komendant Piłsud-
ski po przybyciu na rynek dokonał 
inspekcji pododdziałów Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” oraz przy-
witał się z żołnierzami 114 batalio-
nu lekkiej piechoty Wojsk Obrony 
Terytorialnej, harcerzami z drużyny 
“Dzieci Gór” z ZSP nr 1 w Limano-
wej i przybyłymi gośćmi.
Podczas uroczystości okolicznościo-
we przemówienia wygłosili gospo-
darz uroczystości Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda, Poseł 
na Sejm RP Urszula Nowogórska, 
Starosta Limanowski Mieczysław 

Uryga oraz Wójt Gminy Limano-
wa Jan Skrzekut, po czym odbył się 
uroczysty apel pamięci, który prze-
prowadził Dowódca „Strzelca” bry-
gadier Stanisław Dębski.
Po apelu pamięci miał miejsce wi-
wat armatni z okazji 104. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości w wykonaniu Mariana, Rafa-
ła i Kacpra Ardeckich z Pisarzowej, 
następnie odbyła się przysięga re-
krutów, a po przysiędze w uroczy-

Obchody Narodowego Święta Niepodległości na rynku
11 listopada na limanowskim rynku uroczyście świętowano 104. rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o godz. 11:00 mszą św. w intencji 
Ojczyzny w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. 
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stym pochodzie uczestnicy wyda-
rzenia udali się pod pomnik Niezna-
nego Żołnierza, gdzie miała miejsce 
modlitwa oraz składanie kwiatów 
przez delegacje uczestniczące w ob-
chodach. Po złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem Nieznanego Żołnierza 
przedstawiciele władz miasta i po-
wiatu oraz żołnierze 114 batalionu 
WOT i “Strzelca” złożyli wiązanki 
pod pomnikiem Komendanta Józefa 
Piłsudskiego wzniesionym w stule-
cie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Podczas trwania uroczystości mia-
ła miejsce “żywa lekcja historii” - 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
“Bellum” prezentowała umundu-
rowanie i wyposażenie z lat 1914-
1945. Swoje stanowisko promocyj-
ne miał także 114 batalion lekkiej 
piechoty Wojsk Obrony Terytorial-
nej. Uczestnicy wydarzenia mogli 
również skorzystać z materiałów 
patriotycznych, a podsumowaniem 
uroczystości  był posiłek bigosem, 
który na rynku serwowały kuchnie 
LDK.
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Najserdeczniejsze gratulacje wraz 
z życzeniami spokoju, pomyślności, 
zdrowia oraz miłości najbliższych na 
kolejne lata wspólnego życia złożyli 
Jubilatom Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda wraz z Prze-
wodniczącą Rady Miasta Limanowa 
Jolantą Juszkiewicz.
Złote Gody to piękny Jubileusz 
i wyjątkowe przeżycie dla małżeństw, 
które wspólnie przeżyły 50 lat. Spę-
dzić z kimś połowę wieku, to wyraz 

najszczerszej miłości. Takiej wła-
śnie miłości potrzeba,  żeby poko-
nać wszelkie trudności razem, mimo 
różnych charakterów, różnicy zdań, 
pasji, marzeń czy oczekiwań  – takie 
słowa skierował do Jubilatów gospo-
darz miasta.
Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie otrzymało 13 par z Miasta 
Limanowa: Wiesława i Mieczysław 
Biedroń, Zofi a i Jan Dąbrowscy, Ur-
szula i Władysław Franczak, Dorota 
i Stanisław Golonka, Wanda i Tade-
usz Gołuszka, Anna i Jacek Joniec, 
Aniela i Zbigniew Kempny, Bar-
bara i Kazimierz Opiela, Krystyna 
i Roman Pyrc, Cecylia i Aleksander 
Smorońscy, Grażyna i Stanisław 
Stachnik, Urszula i Andrzej Sukien-
nik, Maria i Rudolf  Zaczyńscy. 
Wnioski o uruchomienie procedu-
ry nadania Medalu przyznawane-
go przez Prezydenta RP na wnio-
sek Burmistrza, składać można 
w USC Miasta Limanowa pok. 
nr 113 i 114, ul. Jana Pawła II 9, 
w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Złote Gody świętowało 13 par małżeńskich
10 listopada w LDK odbyła się uroczystość Złotych Godów mieszkańców Miasta Limanowa. 
13 par, które już 50 lat trwają w małżeństwie zostało odznaczonych Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek Burmistrza Miasta 
Limanowa. Parom prócz odznaczeń zostały wręczone również dyplomy, kwiaty oraz upominki.

Teofi l Szumański  w latach 1901-
1917 był nauczycielem limanow-
skiej Szkoły Ludowej (bo tak się 
wtedy nazywała), a od roku 1914 
do 1917 - jej kierownikiem. Był 
on kartografem współpracującym 
z Eugeniuszem Romerem. 
W uroczystości udział wzięli zapro-
szeni goście wśród których obecny 
był m.in. Jacek Szumański wraz 
z małżonką - krewny Teofi la Szu-
mańskiego, który przywrócił pa-
mięć o zasłużonym przodku, Gra-
żyna Prusak-Burdacka - Wizytator 
Kuratorium Oświaty Delegatury 

w Nowym Sączu,  Dominika Pa-
sik - przedstawicielka Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie, 
Wacław Zoń - Wiceburmistrz Mia-
sta Limanowa, Jolanta Juszkie-
wicz- Przewodnicząca Rady Miasta 
Limanowa oraz radni Rady Miasta: 
Jan Winiewski, Leszek Mordarski, 
Stanisław Orzechowski, Waldemar 
Śliwa i Janusz Kądziołka. Na oko-
liczność odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej z programem artystycznym 
zaprezentowała się młodzież szkol-
na. 

Odsłonięto pamiątkową tablicę 
poświęconą Teofi lowi Szumańskiemu 
W przededniu Dnia Edukacji Narodowej 13 października br.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 w Limanowej odbyła się uroczysta akademia poprzedzona niecodziennym wydarzeniem - 
odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej Teofi lowi Szumańskiemu.
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Podczas spotkania  Dziennych Do-
mów i Klubów Seniora seniorzy 
z limanowskiego Dziennego Domu 
„Senior+” zaprezentowali występ 
wokalny, a także pochwalili się 
swoim rękodziełem.Spotkanie było 
okazją do podkreślenia działalności 
placówek „Senior+”, oferujących 
seniorom wsparcie i rozwój oraz 
aktywne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym.

W ramach udziału w przedsięwzię-
ciu pn. „Poznaj Polskę” uczniowie 
limanowskiej „trójki” udali się na 
dwie szkolne wycieczki, natomiast 
dla uczniów ZSP nr 4 zorganizowa-
no trzy wycieczki. Wycieczki odby-
ły się w terminie do 15 grudnia br.
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji 
i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest 
częścią POLSKIEGO ŁADU. Ma 
ono na celu uatrakcyjnienie proce-
su edukacyjnego dzieci i młodzieży 

poprzez umożliwienie im poznawa-
nia Polski, jej środowiska przyrod-
niczego, tradycji, zabytków kultury 
i historii oraz osiągnięć polskiej 
nauki. 
Przedsięwzięcie pozwala urozma-
icić zajęcia lekcyjne i stworzyć 
uczniom warunki do zdobywania 
nowych umiejętności w niepowta-
rzalnym środowisku edukacyjnym. 
Jest to również okazja do wzajem-
nej integracji młodzieży szkolnej.

Dzienny Dom „Senior+” uczestnikiem spotkania 
„Małopolska dla Seniora”

Dofi nansowanie do wycieczek szkolnych 
w ramach programu „Poznaj Polskę”

Podopieczni Dziennego Domu „Senior+” w Limanowej wraz z Kierownikiem placówki Wiktorią 
Zelek wzięli udział w spotkaniu Dziennych Domów i Klubów Seniora z Województwa Małopolskiego. 
Spotkanie „Małopolska dla Seniora”, którego organizatorem był Małopolski Urząd Wojewódzki 
odbyło się w Tarnowie.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Miasto Limanowa 
pozyskało dofi nansowanie wycieczek szkolnych. Pozyskana kwota w wysokości 53.056,00 zł 
przeznaczona została na dofi nansowanie wycieczek realizowanych przez Szkołę Podstawową 
Nr 3 im. Księdza Pułkownika Józefa Jońca w Limanowej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 
w Limanowej.
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Promesę z rąk Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego oraz radnych Woje-
wództwa Małopolskiego – Marty 
Mordarskiej i Grzegorza Biedro-

nia w dniu 28 listopada odebrała 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Limanowej Kazi-
miera Zięba wraz Wicedyrektorem 
szkoły – Grażyną Nowak.

Otrzymane środki przyznane zosta-
ły w ramach Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej – Pakiet Edukacyj-
ny II. Pozwolą one zakupić sprzęt 
komputerowy i  inne urządzenia 
cyfrowe niezbędne do prowadzenia 
zajęć w szkołach jak również ma-
teriały służące wsparciu edukacyj-
nemu i psychologicznemu uczniów.
(foto: www.malopolska.pl)

Wsparcie fi nansowe otrzymały: 
Szkoła Podstawowa Nr w Lima-
nowej, Miejskie Przedszkole Nr 1 
w Limanowej, Miejskie Przedszko-
le Nr 3 w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym Nr 1 w Limanowej oraz 
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym nr 
4 w Limanowej. Zadanie jest fi nan-
sowane ze środków publicznych 
otrzymanych za pośrednictwem 
Wojewody Małopolskiego z bu-
dżetu państwa w ramach realizacji 
Priorytetu 3 „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025”. Łączna kwota za-
dania wynosi 26 250 zł z czego 21 
000 zł stanowi dotacja.

Promesa na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla 
uczniów szkół miejskich

Wsparcie fi nansowe w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Miasto Limanowa pozyskało kwotę 23 999,76 tys. złotych na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla 
uczniów szkół podstawowych.

Miasto Limanowa otrzymało wsparcie fi nansowe na realizację zadania w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup 
nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację 
działań promujących czytelnictwo.
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Od 3 do 6 listopada na scenie LDK 
zaprezentowało się ponad 850 wy-
konawców z całego powiatu lima-
nowskiego, w 8 kategoriach. Prze-
słuchania konkursowe trwały do 
późnych godzin, a całość śledziło 
setki widzów zarówno na miejscu - 
na widowni sali widowiskowej - jak 
i przed ekranami komputerów i tele-
fonów za pośrednictwem transmisji 
online. 
Oceny wszystkich programów doko-
nała Komisja Konsultantów w skła-
dzie: dr Bożena Lewandowska (et-
nomuzykolog), Michalina Wojtas 
(choreograf), Jadwiga Adamczyk 
(muzyk, folklorysta), Benedykt 
Kafel (etnograf) oraz dr Artur Cze-
sak (dialektolog).

Zwycięzcami Festiwalu w katego-
rii Zespoły Regionalne dorosłe zo-
stały: Zespół Regionalny ŚWARNI 
ŁOJCE, STAROWIEJSKI HYR 
oraz PRZYSZOWIANIE. Wśród 
zespołów dziecięcych na pierwszym 
stopniu podium stanęły Zespół Re-
gionalny PNIOKI oraz Zespół Re-
gionalny ZASADNIOKI. Nagroda 
specjalna im. Jerzego Obrzuta „Za 
wierność wobec tradycji” powędro-

wała do Zespołu Regionalnego DO-
LINA SŁOMKI, natomiast Nagroda 
Dyrektora Limanowskiego Domu 
Kultury Dziecięca Osobowość Arty-
styczna została przyznana dwunasto-
letniej Martynie Kurzei z Zasadnego.
Protokół, zawierający wszystkich 
laureatów festiwalu, znajduje się na 
stronie www.ldk.limanowa.pl  
„Limanowskiej Słazie” jak zawsze 
towarzyszył kiermasz rękodzieła, na 
którym odwiedzający festiwal mogli 
zakupić obrazy, rzeźby i inne zdobio-
ne ręcznie przedmioty oraz wystawa 
prac twórców ludowych, którą moż-
na było podziwiać w Miejskiej Ga-
lerii, wystawa strojów regionalnych, 
która znajdowała się w Muzeum Re-
gionalnym Ziemi Limanowskiej. Po-
nadto miały miejsce również warsz-
taty dla dzieci, które mogły ozdobić 
poszewki na poduszki w różne wzo-
ry kwiatowe i regionalne. Szcze-
gólnym wydarzeniem, był koncert 
Grupy Folklorystycznej POKOLE-
NIA z Biłgoraja, która na specjalnej 
zaproszenie Limanowskiego Domu 
Kultury, zaprezentowała widowni 
niezwykły spektakl tańca i śpiewu. 
48. Festiwal Folklorystyczny „Li-
manowska Słaza” uzyskał wspar-
cie fi nansowe Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pocho-

dzące z Funduszu Promocji Kultu-
ry. Festiwal był współfi nansowany 
przez Starostwo Powiatowe w Lima-
nowej oraz MCK „Sokół” w Nowym 
Sączu. Gospodarzem Festiwalu był 
Burmistrz Miasta Limanowa, a or-
ganizatorem Limanowski Dom Kul-
tury. Patronat Honorowy nad wyda-
rzeniem sprawowali: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Witold Kozłowski Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Mieczy-
sław Uryga Starosta Limanowski 
i Władysław Bieda Burmistrz Miasta 
Limanowa.

Odbyła się 48. LIMANOWSKA SŁAZA
W niedzielę 6 listopada zakończył się 48. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. 
Na scenie sali widowiskowej LDK odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla 
laureatów festiwalu. Po raz kolejny Komisja Artystyczna podkreśliła wysoki i wyrównany poziom 
występujących i wyraziła uznanie dla instruktorów i kierowników zespołów za ich ciężką pracę 
i wkład w popularyzację rodzimego folkloru.
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Wydarzenie było zwieńczeniem 
i podsumowaniem realizowanego 
od kwietnia 2022 roku projektu 
„Pielęgnujemy polską muzykę lu-
dową” dofi nansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach progra-
mu Narodowego Centrum Kultury 
Kultura - Interwencje. Edycja 2022.
W pierwszej części koncertu chór 
LimaNovum wykonał utwory o te-
matyce ludowej, a wśród nich dwie 
kompozycje Ivana Vrublevskyiego 
– dyrygenta chóru. W drugiej części 
wręczono nagrody i dyplomy laure-
atom konkursu kompozytorskiego 
„LUDOWO na NOVO” . W imie-
niu nieobecnej Katarzyny Danel - 
laureatki I miejsca i nagrody Bur-
mistrza Miasta Limanowa za utwór 
„ Z tamtej strony jeziora”, nagrodę 

i dyplom odebrał Krzysztof Mły-
narczyk kierownik artystyczny 
chóru LimaNovum.  Nieobecny był 
również Andrii Malinich z Odessy 
autor kompozycji „Lipka”, który 
otrzymał wyróżnienie w konkur-
sie. W jego imieniu nagrodę oraz 
dyplom odebrał Ivan Vrublevskyi 
– dyrygent chóru LimaNovum.  
Mariusz Kramarz laureat II miejsca 
autor kompozycji „Dwa serduszka”  
oraz Zuzanna Koziej laureatka III 

miejsca autorka kompozycji „Oj, ty 
rzeko”, nagrody wraz z dyplomami 
odebrali osobiście z rąk przewod-
niczącego jury - Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego  oraz Wiceburmi-
strza Miasta Limanowa Wacława 
Zonia i Dyrektor LDK – Magdale-
ny Szczygieł – Smaga.
W trzeciej części koncertu Chór Li-
maNovum pod dyrekcją Ivana Vru-
blevskyiego - pomysłodawcy kon-
kursu dokonał prawykonań wszyst-
kich czterech nagrodzonych kom-
pozycji, co spotkało się z wielkim 
uznaniem kompozytorów i zgro-
madzonej publiczności. Honorowy 
Patronat nad wydarzeniem sprawo-
wali: Witold Kozłowski – Marsza-
łek Województwa Małopolskiego, 
Władysław Bieda – Burmistrz Mia-
sta Limanowa i Mieczysław Uryga 
– Starosta Limanowski.

Wyjątkowym koncertem „ LUDOWO na NOVO” 
podsumowano realizację projektu
22 października w Limanowskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert w wykonaniu 
działającego przy jednostce Chóru LimaNovum połączony z wręczeniem nagród dla laureatów 
konkursu kompozytorskiego „Ludowo na Novo”.
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W pierwszy dzień pochodząca z Ja-
worznej Marcelina Gawron zabrała 
zebranych w muzyczną podróż do 
zupełnie innego świata. Artystce 
towarzyszyli muzycy polskiej sce-
ny jazzowej: Adam Jarzmik (forte-
pian), Piotr Narajowski (kontrabas), 
Sebastian Kuchczynski (perkusja) 
oraz wybitny polski trębacz jazzo-
wy Piotr Schmidt. Publiczność mia-
ła okazję wysłuchać, w świeżym 
i zaskakującym ujęciu, autorskich 
utworów z pierwszego krążka wo-
kalistki „Notes of life” w aranża-

cjach Adama Jarzmika. Koncert 
zakończyło wykonanie „Łotrzyj 
łocka” w duecie z Anetą Gadomską.
Dzień drugi należał do Mino Cine-
lu, który wystąpił z duetem Surreal 
Players. Legendarny amerykański 
perkusista, kompozytor, multiinstru-
mentalista, wokalista i producent 
muzyczny wspólnie z Krystianem 
Jaworzem (fortepian) i Magdaleną 
Plutą (wiolonczela) zaczarowali pu-
bliczność specjalnie przygotowanym 

na ten koncert repertuarem inspiro-
wanym muzyką regionalną Beskidu 
Wyspowego. Niespodzianką koncer-
tu był gościnny występ Agaty Kuliś, 
która zaśpiewała razem z Mino Ci-
nelu utwór „Ogrobek”.Wydarzenie 
poprowadził ceniony łódzki krytyk 
muzyczny i autor popularnych blo-
gów, dziennikarz Piotr Bielawski. 
Festiwal odbył się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Li-
manowa.

I edycja „Beskid Jazz & Folk Festival” w LDK
Z końcem września br. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się I edycja „Beskid Jazz & 
Folk Festival” – nowe wydarzenie muzyczne LDK, w trakcie którego zaprezentowano zarówno 
tradycyjne, jak i najnowsze odłamy muzyki jazzowej i folkowej.
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Na konkurs plastyczny, w którym 
brali udział uczniowie placówek 
oświatowych z terenu Miasta Li-
manowa wpłynęło łącznie 118 prac 
konkursowych w trzech kat. wieko-
wych. Celem konkursu było zainte-
resowanie dzieci młodzieży historią 
i patriotyzmem, rozwijanie wyobraź-

ni i wrażliwości estetycznej oraz pre-
zentacja dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości plastycznej.
Wręczenia nagród dokonał Bur-
mistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda wraz z Przewodniczącą Rady 
Miasta Limanowa Jolantą Jusz-
kiewicz, którzy złożyli gratulacje 

dzieciom i młodzieży za wykonanie 
pięknych prac. Podziękowania skie-
rowali także do opiekunów uczniów 
oraz do organizatorów za pielęgno-
wanie u najmłodszych wartości pa-
triotycznych.
Wyniki konkursu znajdują się na 
stronie internetowej www.miastoli-
manowa.pl 

„Zazwyczaj, kiedy zaglądamy do pu-
stego pudełka mówimy, że nic w nim 
nie ma. Czy rzeczywiście tak jest? 
Cały czas poruszamy się w mieszani-
nie, której nie widać, która przez nas 
przepływa, porusza się, może przy-

bierać kształt, a nawet niszczyć duże 
obiekty! A skoro jest mieszaniną, to 
znaczy, że składa się z kilku rzeczy. 
I nie są to tylko gazy. Co takiego wisi 
w powietrzu, skąd się bierze i jaki 
ma wpływ na nas i na nasze otocze-
nie?” – m.in. na te pytania uzyskali 
odpowiedź uczestnicy spotkań pro-
wadzonych przez Małopolskie Cen-
trum Nauki Cogiteon, którego misją 
jest angażowanie mieszkańców Ma-
łopolski do inspirującego kontaktu 
z nauką i edukacją, tworzenie prze-
strzeni wspólnego doświadczania, 
tworzenia, dialogu i edukacji, co 
wpłynąć ma na kształtowanie po-

stawy otwartości, aktywności i cie-
kawości świata, szczególnie wśród 
młodego pokolenia.
Inicjatorem spotkań dla dzieci 
i młodzieży był Ekodoradca Mia-
sta Limanowa.

Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego 
„Młodzi Patrioci”

„Co wisi w powietrzu” 
– pokazy edukacyjne dla uczniów szkół miejskich

15 listopada w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej miało miejsce wręczenie nagród 
laureatom Konkursu Plastycznego „Młodzi Patrioci” odbywającego się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy. Uroczyste podsumowanie konkursu 
połączone było z wystawą prac konkursowych.

Przez dwa dni 1 i 2 grudnia uczniowie klas IV – VIII ze szkół podstawowych z terenu Miasta 
Limanowa uczestniczyli w pokazach edukacyjnych prowadzonych przez Małopolskie Centrum 
Nauki Cogiteon. Pokazy pod nazwą „Co wisi w powietrzu” odbywały się w Limanowskim Domu 
Kultury.
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Program przyszłorocznej akcji został 
już ustalony. W ramach OBW Mia-
sto Limanowa:
– 27 sierpnia zorganizuje X Festiwal 

Kultury Beskidu Wyspowego „Be-
skidzkie Rytmy i Smaki”, 

– a 3 września  – spotkanie turystów 
na Miejskiej Górze. 

Harmonogram całej akcji znajduje 
się na stronie: 
www.odkryjbeskidwyspowy.pl 

Ustalono program akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” 
na 2023 rok
W 2023 roku już po raz czternasty odbędzie się wspólna akcja organizowana przez Forum Gmin 
Beskidu Wyspowego pn. „Odkryj Beskid Wyspowy”. 
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Spotkanie autorskie 
z Izabelą Skrzypiec-Dagnan w MBP

Koncert Papieski w LDK

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości na Rynku

XVI Turniej Szachowy 
o Puchar Niepodległości w LDK

Wernisaż wystawy Marii Bogusławy 
Wójcik w Miejskiej Galerii Sztuki

Magiczna Noc Bibliotek w MBP

Podróż po Bułgarii i Rumunii - spotkanie 
z Adamem Olesiakiem w MBP

48. Festiwal Folklorystyczny 
Limanowska Słaza w LDK

Mikołajkowe warsztaty kulinarne 
w MBP

Przysięga żołnierzy 11 MBOT
na Rynku

Zaduszki literackie w MBP

Spotkanie z Mikołajem w LDK
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