
KWIECIEŃ 2014

 NUMER 10

Święta Wielkanocne, to czas otuchy i nadziei.
Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa.

Zdrowych, błogosławionych, radosnych,
pełnych bogatej polskiej tradycji świątecznych chwil,

życzą

Wielkanoc`2014

życzążyczążyczążyczą

     Irena Grosicka                                    Władysław Bieda                                           
  Przewodnicząca Rady Miasta             Burmistrz Miasta Limanowa
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Już tylko dni dzielą nas od wielkiego wydarzenia w dzie-
jach ludzkości – kanonizacji Jana Pawła II.  Uroczystość 
kanonizacyjna odbędzie się 27 kwietnia 2014 r. (tj. w Nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego) w Watykanie, podczas której 
dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, 
zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.
5.07.2013 r.  wydano dekret w sprawie cudu za wsta-
wiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym, jak poin-
formował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone 
przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia me-
dycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej 
na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglą-
dając beaty� kację Jana Pawła II, zaczęła do niego się 
modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia. Papież 
Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II, 
kanonizowany zostanie również bł. Jan XXIII. Jan Paweł 
II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy 
lata po beaty� kacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci 
i trzynaście lat po beaty� kacji. W przypadku Jana XXIII 
papież zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia 
cudu za wstawiennictwem błogosławionego. Będzie to 
pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku 
i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu 
kanonizacji Piusa X w 1954 r.

Program uroczystości kanonizacyjnych 
sobota 26.04.2014 r. - Rzym 
• od godz. 21.00 - Nocne czuwanie w oczekiwaniu 

na Kanonizacje
niedziela 27.04.2014 r. - Watykan - Plac Św. Piotra
• (przypuszczalnie) godz. 5.00 - Otwarcie wejść 

do sektorów na Placu Św. Potra
• (przypuszczalnie) godz. 9.00 - Msza Św. Kanonizacyjna

papieży Jana Pawła II i Jana XXIII
poniedziałek 28.04.2014 r. - Watykan
• (przypuszczalnie) godz. 9.30 - Msza Św. dziękczynna

dla pielgrzymów z Polski w podziękowniu 
za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII

SANTO SUBITO, 
O KTÓRE PROSILI LUDZIE WŁAŚNIE SIĘ SPEŁNIA
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Limanowa jest związana z Ojcem Świętym przez wiele 
faktów. Jako arcybiskup krakowski w 1966 r. koronował 
Pietę limanowską, a później już jako papież w 1983 r. re-
koronował Ją na Błoniach krakowskich. 
Podniósł nasz kościół – pomnik setnej rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3-go Maja do rangi Bazyliki. W liście 
z 3 maja 1991 r. napisał „łączę się duchowo z Diecezją 
Tarnowską i z miastem Limanowa. Życzę, aby to wielkie 
wydarzenie sprzed 200 lat było dla wszystkich okazją do 
re� eksji i zachętą do szukania sprawiedliwych i mądrych 
rozwiązań…”

W imieniu Rady Miasta, władz i mieszkańców Jego Świą-
tobliwości Janowi Pawłowi II, Limanowa nadała jako 
Pierwszej Najznamienitszej Osobie tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Limanowa. Miało to miejsce w 1997 r. 
podczas pielgrzymki w Zakopanem.
W 1999 r. Ojciec Święty  w drodze do Starego Sącza, 
zatrzymał się przed Bazyliką u stóp Limanowskiej Pani. 
Pobłogosławił miasto, mieszkańców i Milenijny Krzyż na 
Miejskiej Górze. W miejscu, gdzie się zatrzymał, wsta-
wiono tablicę pamiątkową.
W 2003 roku - roku jubileuszu 25-lecia Ponty� katu Jana 
Pawła II, społeczność Beskidu Wyspowego i Gorców, po-

stanowiła uczcić Wielkiego Rodaka Turystę – Miłośnika 
Górskich Przestrzeni, wytyczeniem i oznaczeniem tabli-
cami Papieskich Ścieżek, biegnących wzdłuż tradycyj-
nych szlaków turystycznych, którymi (jak udało się usta-
lić) rzeczywiście wędrował w przeszłości. Szlaki takie są 
również na Limanowszczyźnie.
W podzięce za kanonizację Papieża, w dniach 13-15 
czerwca br. w naszym mieście odbędą się IV Małopolskie 
Dni Jana Pawła II, organizowane wspólnie z Instytutem 
Dialogu Międzykulturowego im.Jana Pawła II w Krako-
wie. W ramach dni odbędzie się zakończenie XII Gwiaź-
dzistego Rajdu im. J.Pawła II, konkurs rysunkowy lima-
nowskich szkół podstawowych i gimnazjów pt: ”Droga 
do świętości Jana Pawła II”, jak też koncert pt: ”Limanow-
scy artyści Janowi Pawłowi II”.

Limanowa jest złączona pamięcią, myślą 
i sercem z Papieżem Janem Pawłem II.

ZWIĄZKI JANA PAWŁA II Z LIMANOWĄ
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W czerwcu br. będziemy świadkami wielkiej lima-
nowskiej uroczystości, jaką jest 50-lecie kapłaństwa 
Ks. Prałata Józefa Poręby. Uroczystości jubileuszowe 
z udziałem Księdza Biskupa Andrzeja Jeża odbędą się 
w limanowskiej bazylice w niedzielę 15 czerwca. Z na-
szą para� ą  Ks. Prałat  związany jest od 1970 r., a funkcję 
proboszcza pełnił od 1979 do 2010 r. W 2010 roku prze-
szedł na emeryturę, pozostając rezydentem w para� i. 
Ksiądz Józef Poręba dał się poznać jako gorliwy Ka-
płan, wielki czciciel Matki Boskiej Limanowskiej, dobry 

gospodarz, patriota i dobry or-
ganizator. Przeprowadził liczne 
prace budowlane, jak remont 
dachu kościelnego (1980-1981), 
budowa Domu Katechetycz-
nego (1980-1982), remont Ka-
plicy Łaski (1980), zbudowanie 
Domu Pielgrzyma (1982-1986), 
przebudowa starej wikarówki 
(1982-1984), budowa ołtarza 
polowego z krużgankami (1982-
1986), stworzenie Małej Kal-
warii Limanowskiej na placu 
koronacyjnym, remont muru 
oporowego, wzniesienie budyn-
ku na placu po b. budynku PKO 
w Limanowej (1991), zrekon-
struowanie bramy kościelnej 
oraz zbudowanie kamiennego 
arkadowego ogrodzenia po obu 
stronach kościoła od strony Ryn-
ku, wybudowanie kolumnady 
dla osiemnastu dzwonów wy-
grywających melodie maryjne, 
wykupienie placu pod parking 
św. Krzysztofa (1991), prace we-
wnątrz kościoła (zabezpieczenie 
głównego ołtarza, odnowienie 
polichromii w l. 1982-1984, odno-
wienie wszystkich ołtarzy, remont 
organów, konserwacja witraży). 
Wniósł ogromny wkład pracy dla 
uczczenia 200-lecia Konstytucji 
3 Maja w Limanowej i podnie-
sienia w tym czasie (28.05.1991) 
limanowskiego kościoła do 
godności Bazyliki Mniejszej. 
Przyczynił się do wzniesienia 

monumentalnego krzyża na Miejskiej Górze (864 
m.n.p.m.), upamiętniającego przejście naszego poko-
lenia w XXI wiek oraz pomnika Jana Pawła II umiesz-
czonego u stóp Bazyliki. Wprowadził w program 
uroczystości para� alnych nabożeństwo „Różańca 
Fatimskiego”. W każdą pierwszą sobotę miesiąca: 
od maja do października zjeżdżają się pielgrzymi, 
by uczestniczyć w różańcu – uroczystej wieczornej 
mszy św. i procesji różańcowej ze światłem wiodącej 
z placu koronacyjnego, ulicami miasta i rynku. 

50-LECIE KAPŁAŃSTWA
KS. PRAŁATA JÓZEFA PORĘBY

PROBOSZCZA LIMANOWSKIEJ PARAFII W LATACH 1979-2010
HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA LIMANOWA
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Od 1980  r. wprowadził drugi dzień modlitw na cmen-
tarzach limanowskich w ostatnią sobotę czerwca 
tzw. Wiosenny Dzień Zmarłych. 
Różnorodność grup wspólnotowych świadczy o stwo-
rzeniu przez Proboszcza bardzo dobrego klimatu 
w para� i. Dając piękne świadectwo życia kapłańskiego, 
pracując w szkole porywał młodzież do współpracy we 
wspólnotach, czego dowodem była bardzo duża liczba 
corocznych powołań kapłańskich. Głęboko leżała w ser-
cu Księdza Józefa sprawa wspólnot rodzinnych, czego 
dowodem są prężnie działające Kręgi Rodzin. Zawsze 
znajdował czas dla każdego Para� anina, od najmłod-
szego do najstarszego. Poprzez swoją szczerość, otwar-
tość i serdeczność nawiązywał kontakt ze wszystkimi. 
Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Księ-
dza Proboszcza w pomoc ludziom chorym, biednym 
i niepełnosprawnym. Patronując organizacjom chary-
tatywnym jakimi są Caritas i Stowarzyszenie Miłosier-
dzia Św. Wincentego a`Paulo niósł pomoc najuboż-
szym i potrzebującym. Obejmował też swoją pieczą 
osoby niepełnosprawne wyrażając chęć na otwarcie 
przy parafi i w Limanowej Diecezjalnego Biura dla Osób 
Niepełnosprawnych. Stąd Limanowa i nasza para� a jest 
corocznym organizatorem Forum Niepełnosprawnych 
o charakterze diecezjalnym. Jako Kapłan zawsze był 
i jest otwarty na problemy tych, którzy pragną pogłę-
biać wiedzę religijną. Bliska zawsze sercu Księdza Józe-
fa była i jest współpraca z misjonarzami – szczególnie 
z naszej para� i, czego dowodem jest prężnie działające 
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. 
Ksiądz Prałat doprowadził do wybudowania Kościoła 
w Starej Wsi, kaplicy, potem Kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego wraz z Plebanią w Mordarce. Również widoczne 
było zaangażowanie Księdza Józefa w zorganizowanie 
i otwarcie Szlaku Papieskiego w Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach. W sierpniu 2003 r. poświęcił pomnik-głaz 
symbol szlaku, znajdujący się na limanowskim rynku 
na trasie cytowanego szlaku.
Ksiądz Proboszcz Józef zawsze był i jest bardzo wraż-
liwy na piękno i kultywowanie tradycji. Przy sanktu-
arium zostało utworzone bogate muzeum para� alne 
z pamiątkami i zbiorami sztuki sakralnej oraz pamiątka-
mi związanymi z historią miasta. Ponadto przy ołtarzu 
polowym w krużgankach staraniem Księdza Proboszcza 
zgromadzono ponad 50 � gurek Matki Bożej czczonej na 
całym świecie. Znajdują się tu wizerunki madonn m.in.: 
z Peru, Boliwii, Meksyku, Lourdes, itd. Dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu i kultywowaniu tradycji przez Księ-
dza Józefa, rokrocznie prowadzone są Konkursy Palm 
Wielkanocnych i Przeglądy Szopek i Zespołów Kolędni-
czych. Na uwagę w letnie wieczory zasługują odbywa-
jące się w bazylice Letnie Koncerty Organowe, których 
był inicjatorem. W trosce o oddanie czci Panu Bogu 
przez muzykę Ksiądz Proboszcz sukcesywnie realizo-

wał swoje pragnienia powołania przy para� i chórów 
i orkiestry. I tak obecnie działają: najstarszy Chór Mę-
ski, Chór Chłopięcy i Chór Mieszany oraz Orkiestra Dęta 
i Zespół Młodzieżowy. 
Nie bez znaczenia była zawsze żywa i serdeczna współ-
praca Księdza Proboszcza Józefa z władzami samorzą-
dowymi powiatu, miasta i gminy. Wyrazem tego było 
odznaczenie w 1994 r. odznaką „Za Zasługi dla Miasta 
Limanowa”, jak również nadanie Ks. Prałatowi Józefowi 
Porębie zaszczytnego tytułu i medalu „Honorowy Oby-
watel Miasta Limanowa”, w maju 2004 r. W 2008 r. Jego 
Świątobliwość Papież Benedykt XVI nadał Księdzu Pra-
łatowi Józefowi Porębie godność Prałata Honorowego.

W roku jubileuszu 50–lecia Kapłaństwa, w imieniu Sa-
morządu Miasta Limanowa dziękujemy Księdzu Józe-
fowi za ciągłe zatroskanie o wspólnotę para� alną, za 
inicjatywy i dokonania,  za bardzo dobrą współpracę, 
za wielką miłość do Boga i do ludzi, jaką kryje Kapłań-
skie serce. Dziękujemy za rozwijanie kultu maryjnego, 
za  patriotyzm, wielką dbałość o dobra kultury, rozsła-
wianie Limanowej w kraju i zagranicą, a także za troskę 
o los naszej Małej Ojczyzny.  Na dalsze lata pasterzowa-
nia życzymy, aby dar Kapłaństwa, który przerasta czło-
wieka, dał Księdzu Józefowi szansę wypełnienia Swo-
jego dzieła, dobrego wykorzystania każdego Swojego 
talentu i radości dzielenia się nim z innymi. I niech to 
wszystko będzie na większą chwałę Bożą - Ad maiorem 
Dei Gloriam!



6 INFORMATOR MIEJSKI, kwiecień 2014

AKTUALNOŚCI

4 marca 2014 roku, w przeddzień święta narodowego 
naszych bratanków upamiętniającego wybuch rewo-
lucji węgierskiej  i zrywu narodowowyzwoleńczego 
z lat 1848-49, miała miejsce w Stołecznym Królewskim 
Mieście Krakowie podniosła uroczystość ponownego 
otwarcia Konsulatu Generalnego Węgier w obecności: 
ministrów spraw zagranicznych Jánosa Martony’ego 
i Radosława Sikorskiego, ambasadora nadzwyczajnego 
i pełnomocnego Węgier w Polsce dr Ivána Gyurcsika, 
Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dzi-
wisza, pierwszego ambasadora odrodzonego państwa 
węgierskiego w Polsce (w latach 1990-1995) Ákosa En-
gelmayera, prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrow-
skiego, wojewody Jerzego Millera, marszałka wojewódz-
twa małopolskiego Marka Sowy oraz zaproszonych 
gości. Siedziba konsulatu mieści się w odrestaurowanym 
Pałacu Goetzów przu ul. Lubicz 17, stanowiącego część 
zmodernizowanego i zrewitalizowanego kompleksu 
Browar Lubicz. Placówka obejmuje opieką konsularną 
obszar sześciu województw południowej Polski i ma 
prowadzić – poza funkcjami urzędowymi - intensywną 
działalność promocyjną i kulturalną, wspomagać pol-
sko-węgierską wspólpracę gospodarczą i turystyczną, 
rozwijać kontakty regionalne w ramach Europy Środko-
wej i Grupy Wyszehradzkiej. 
Z wypowiedzi ambasadora Ivána Gyurcsíka wynika, iż 
Wegrzy postrzegają południe Polski  jako dynamicznie 
rozwijający się region wytwarzający połowę polskie-
go PKB, oddalony zaledwie o kilkaset kilometrów od 
Budapesztu, zatem leżący w sferze zainteresowania 

ich biznesu i turystyki. Nominację na stanowisko Kon-
sula Generalnego Wegier w Krakowie otrzymała pani 
prof. dr hab. Adrienne Körmendy, historyk z wykształ-
cenia, specjalizująca się m.in. w historii więzi społecz-
no-gospodarczych i politycznych w Europie Środkowo
-Wschodniej, długoletnia wykładowczyni na Wydziale 
Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Se-
natu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszto-
ra w Pułtusku. Z Ambasady Węgier z Warszawy nadeszły 
do Limanowej trzy imienne zaproszenia na tę uroczy-
stość. Otrzymali je: Burmistrz Miasta Limanowa pan mgr 
inż. Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta pani 
mgr Irena Grosicka oraz Prezes Limanowskiego Stowa-
rzyszenia Historii Ożywionej pan mgr inż. Marek Sukien-
nik. Reaktywowanie corocznych obchodów Bitwy Lima-
nowskiej na Jabłońcu i intensywne przygotowania do 
przypadającej w tym roku rocznicy stulecia bitwy czy-
nione przez władze samorządowe miasta i Stowarzysze-
nie Jabłoniec 1914  zostały przez Madziarów zauważone 
i docenione.
Uroczystość otwarcia Konsulatu Węgier w Krakowie 
zakończyła się przyjęciem w Galerii Sztuki Polskiej 
w Sukiennicach. Wspólne odśpiewanie, wpierw hymnu 
państwowego Węgier - Isten, áldd meg a magyart (Boże 
zbaw Węgrów), później Mazurka Dąbrowskiego, zain-
augurowały te podniosłą uroczystość. Mowy powitalne 
wygłosili: ambasador Węgier w Polsce dr Iván Gyurcsik, 
Metropoita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz oraz 
Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Przemówie-
nia z okazji Święta Narodowego Węgier wygłosili szefo-

wie dyplomacji obydwu zaprzy-
jaźnionych państw. Z uroczystym 
koncertem wystąpił puzonowy 
kwartet  Corpus Harsona Kvartett. 
Węgierscy muzycy, z wirtuozerią 
i w oryginalnym stylu, zinterpreto-
wali m.in. Poloneza z opery „Halka” 
Stanislawa Moniuszki. 
Po części o� cjalnej – przy suto 
zastawionym stole z węgierskimi 
daniami narodowymi – można 
było porozmawiać z przybyłymi 
osobistościami i wręczyć upomin-
ki. Uroczystość upłynęła w miłej 
atmosferze i z całą pewnością do-
brze przysłuży się rozwojowi tra-
dycyjnie dobrych, przyjacielskich 
kontaktów między Polakami a Ma-
dziarami.

Marek Sukiennik

OTWARCIE KONSULATU GENERALNEGO WĘGIER 
W KRAKOWIE
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Kulminacyjnym elementem programu tegorocznych 
o� cjalnych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej w Egerze – stolicy komitatu Heves na Węgrzech 
– była uroczysta msza święta celebrowana 22 marca 
(sobota) w tamtejszej bazylice, w której uczestniczyli 
m.in. prezydenci: Węgier - János Áder i Polski – Broni-
sław Komorowski wraz z małżonkami. W egerskiej ba-
zylice modliła się także młodzież z limanowskich szkół 
gimnazjalnych i średnich: ZSS Nr 1, ZSS Nr 3, I LO i ZS 
Nr 1 jako o� cjalna delegacja naszego miasta na zapro-
szenie burmistrza miasta Eger. Trzonem delegacji była 
pięknie umundurowana 5. Drużyna Harcerska z Zespołu 
Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Konopnickiej pod 
opieką pani wicedyrektor dh przew. Grażyny Nowak. 
Po zakończeniu mszy i wysłuchaniu koncertu dwóch 
chórów – w trakcie opuszczania bazyliki przez prezy-
denckie pary – miał miejsce miły „incydent” z udziałem 
naszej młodej delegacji. Otóż prezydent RP Bronisław 
Komorowski dostrzegł – rzucający się w oczy – zwarty 
zastęp limanowskich harcerzy stojący w równym szyku, 
z biało-czerwoną � agą, w głównej nawie bazyliki. Wcale 
niestremowani harcerze powitali przezydenta – roda-
ka zawołaniem: „Czuwaj Panie Prezydencie”, na co ten 
z uśmiechem odpowiedział pytaniem: „Skąd jesteście?” 
i wysłuchał krótkiego meldunku: „Panie Prezydencie, 
drużynowa Grażyna Nowak melduje delegację 5. Dru-
żyny Harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego z Ze-
społu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej Hufi ec 
Gorczański Mszana Dolna Chorągiew Krakowska oraz 
delegację o� cjalną miasta Limanowa na zaproszenie 
burmistrza Egeru.” Sądząc po szerokim uśmiechu na 
twarzy, przezydent był ukontentowany tym niespodzie-
wanym, acz miłym dla niego akcentem uroczystości. 

Świadczy o tym chociażby fotogra� a dokumentująca 
spotkanie rodaków, zamieszczona na o� cjalnej stronie 
serwisu prezydent.pl. Jak widać, limanowscy uczniowie 
i harcerze okazali się godnymi ambasadorami naszego 
miasta, i to poza granicami państwa. Ba! Dzięki re� ek-
sowi i kreatywności, umieli zaakcentować swoją obec-
ność i stworzyć tym samym sposobność do promocji 
Polski i rodzinnego miasta. Jednym zdaniem, stanęli 
na wysokości zadania! Słowa uznania należą się Panu 
Burmistrzowi mgr inż. Władysławowi Biedzie – otwarte-
mu zawsze na innowacyjne rozwiązania -  za to, że tym 
razem dał szansę młodym mieszkańcom naszego mia-
sta. To będzie  procentować w  przyszłości.  W młodzież 
trzeba inwestować, bo to gwarancja rozwoju Ojczyzny. 
Wielkie brawa dla limanowskiej „młodzieżówki” za ten 
niewatpliwy sukces medialny!
To wydarzenie utwierdza ponadto w przekonaniu, jak 
ważne są oddolne inicjatywy w umacnianiu przyjaźni 
między naszymi bratnimi narodami.
Niebawem ukaże się szersza relacja z krótkiego, acz pra-
cowitego pobytu na Węgrzech, w Miskolcu i Egerze, o� -
cjalnej delegacji z Limanowej.

Marek Sukiennik

PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI
PRZYJMUJE MELDUNEK OD LIMANOWSKICH 

HARCERZY W EGERSKIEJ BAZYLICE
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Wizualizacjia z 2002 r. załączona do wniosku o środki z funduszu PHARE.
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Powiatowa Strefa Aktywności Gospodarczej, która mia-
ła służyć zmniejszaniu bezrobocia w powiecie,  stała się 
przyczyną licznych irytacji i utrapień przedsiębiorców 
usiłujących prowadzić tam działalność gospodarczą.  
Przedsiębiorcy mają pretensję do władz powiatu lima-
nowskiego o wprowadzenie ich w błąd przy sprzedaży 
działek oraz o uchylanie się od spełnienia obietnic jakie 
im wtedy złożono. Jeden z nich uważa, że sprzedano  mu 
„trupa w sza� e”,   obiektu, na którym teraz wbrew wcze-
śniejszym obietnicom nic nie może zrobić, bo jest obję-
ty nadzorem konserwatora zabytków. Drugi wskazuje, 
że strefa w  gorlickim powiecie, ma drogi, media, ogro-
dzenia a nawet światłowody, a tu tylko pokrętne tłuma-
czenia i zwalanie winy na innych.  Jeszcze inny  mówi, że  
dalej tak być nie może - od lat 10 lat myślimy,  że mamy 
strefę a  dzisiaj  starostwo  twierdzi,  że to tylko „tak zwa-
na strefa”. Takich narzekań, skarg pada dużo więcej, to 
wyjaśnia  dlaczego na 14 hektarach uzbrojonego prze-
mysłowego terenu zatrudniono tylko kilkadziesiąt osób. 
To kompromitujący wynik, jeśli wrócimy do nadziei 
z 2000 roku, kiedy to ówczesny starosta Władysław Bieda 
uzyskał  ten teren od Orlenu.  Darowizna ta była wtedy 
wielką pomocą do walki z bezrobociem, bo nasz  powiat 
nie miał i nadal nie ma odpowiednich  terenów przemy-
słowych, a tu za darmo otrzymał 14 hektarową bazę 
z drogami, bocznicą kolejową, budynkami i częściowo 
uzbrojoną.  Oczywiście zaraz znaleźli się zawodowi mal-
kontenci-znawcy, którzy zza płotu szacowali stopień za-
nieczyszczenia terenu i na su� cie wyliczyli kwoty, jakie 
to rzekoma rekultywacja pochłonie. Do kuriozum na-
leży zaliczyć fakt, że jeszcze dzisiaj  z ust pracowników 
starostwa można usłyszeć bzdury o rzekomych 100 mi-
lionach kosztów, a za chwilę bez żenady sami przyznają,  
że rekultywacja kosztowała niecałe 4 mln,  na co powiat 
otrzymał prawie 2,5 mln  dotacji.  Takimi  nonsensami  
karmi się opinię publiczną, aby odsunąć od siebie zarzut 
główny i jak najbardziej uzasadniony - szansa na należy-
te wykorzystanie tego terenu do walki z bezrobociem 
została totalnie zmarnowana.  A można było tego łatwo 
uniknąć, wystarczyło tylko w 2003 roku wysłać przygo-
towane wnioski do funduszy PHARE. Dofi nansowanie 
w wysokości około 90 % było prawie pewne, bo wnio-

ski zbierały punkty z dwóch obszarów � nansowania,  
tj. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych” i  „Pomoc 
dla obszarów objętych wysokim bezrobociem”. Wnio-
ski były bardzo dobrze przygotowane,  a cała koncep-
cja strefy opracowana przez fachowców była starannie 
przemyślana i  skonsultowana  z ogólnopolskimi stowa-
rzyszeniami przedsiębiorców.  Jak widać na załączonej 
wizualizacji, koncepcja opierała się o zaadoptowanie  
istniejącej infrastruktury,  hal, dróg i bocznicy kolejowej 
oraz budowę nowych uniwersalnych hal wielorakiego 
zastosowania.  Hale te można było dowolnie dzielić 
i urządzać,  do tworzenia stanowisk  zarówno dla 5 jak 
i np. 200 pracowników. Jak pokazują przykłady  z po-
dobnych miejsc  w kraju, w pierwszym okresie hale 
służą producentom, którzy niespodziewanie otrzymali 
zamówienie na większą partię towaru niż byli w stanie 
wyprodukować u siebie. Później zwykle sytuacja się sta-
bilizuje  i hale znajdują  stałych dzierżawców. Koncep-
cja dopuszczała również sprzedaż hal, ale  tylko przy 
twardych gwarancjach zatrudnienia. Środki zarówno 
z dzierżaw, jak i ze sprzedaży, mogły służyć wyłącznie  
tworzeniu nowych stref w powiecie. Nie wiemy dlacze-
go odstąpiono od realizacji tej koncepcji i  bez jakiego-
kolwiek planu rozprzedano teren. Dzisiaj starosta Pu-
chała winą za to obarcza starostę Duchnika. Sprzedano 
nawet działki, po których mógłby przebiegać alterna-
tywny wyjazd ze strefy. Nie ma dróg, brakuje uzbrojenia 
i jak twierdzi  starosta nie ma na to  pieniędzy. W takim 
razie, gdzie podziały się, uzyskane ze sprzedaży środki 
w wysokości 3 mln 600 tys. plus dochody z dzierżaw. Na 
dzień dzisiejszy prawie już  wszystko wyprzedano. Sta-
rosta skarży się, że zarząd nad strefą sprawia powiatowi 
duży kłopot i proponuje, aby miasto się tym zajęło.  Mia-
sto jest gotowe przejąć strefę i szybko wybudować tam  
drogi oraz pozostałą infrastrukturę pod warunkiem, że 
środki ze sprzedaży działek wrócą do strefy. A taki sce-
nariusz jest bardzo wątpliwy, skoro zamiast rozmów 
o przekazaniu strefy starostwo ogłosiło na czerwiec  
przetarg na  sprzedaż pozostałego  terenu, z czego za-
mierza uzyskać ponad 2 mln złotych. Po tym pozostanie 
już tylko zgasić tam światło, a młodzi niech nadal wyjeż-
dżają na obczyznę za chlebem.

STREFA BŁĘDÓW I ZANIEDBAŃ
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W marcu br. Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limano-
wa  podpisał umowy na wykonanie dwóch Kontraktów 
w ramach Projektu “Uporządkowanie gospodarki ścieko-
wej na terenie miasta Limanowa”, który Miasto Limano-
wa realizuje w ramach działania I gospodarka wodno – 
ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu 
– “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Do� nanso-
wanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, 
które Miasto Limanowa otrzyma za pośred-
nictwem WFOŚiGW w Krakowie wyniesie 
85% wydatków kwali� kowanych.

Kontrakt 1, który zrealizuje Spółka jawna 
P.H.U. „INKO 2001” z Nowego Sącza opiewa 
na kwotę brutto 2 939 390,66 zł. Dotyczy 
on budowy kanalizacji o długości ok. 7,0 km 
w rejonie ulic:  Rupniowskiego, Drożdża, Mu-
siała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej 
Bolesnej i Chmielnik. 
Teren budowy został przekazany wykonaw-
cy w dniu 28.03.2014 r., a prace związane  
z budową rozpoczęły się na początku kwiet-
nia br. Całość kanalizacji zostanie wybu-
dowana do końca września br. i wówczas 

możliwość podłączenia do nowobudowanej sieci uzyska 
ponad 730 osób z terenu miasta Limanowa.

Kontrakt 3 tj. przebudowę i rozbudowę miejskiej oczysz-
czalni ścieków wykonuje już od połowy marca br. P.P.U.H. 
„WOLIMEX”  Eugeniusz Wojak z Limanowej. Wartość za-
wartego Kontraktu wynosi brutto 7 991 032,02 zł. Rów-
nież w przypadku oczyszczalni termin zakończenia robót 
został przewidziany na koniec września 2014 r.

Cały Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie miasta Limanowa” dotyczy inwestycji służących 
ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia ludzkiego. 
Łączne, skumulowane oddziaływanie na środowisko bę-
dzie pozytywne, znaczące i trwałe. Budowa kanalizacji 
pozwoli uporządkować gospodarkę ściekami bytowymi 
i tym samym ograniczy ilość zanieczyszczeń z tego źró-
dła. Ścieki zebrane  szczelnymi systemami kanalizacyjny-
mi przekazane zostaną do zmodernizowanej oczyszczal-
ni ścieków, która zapewni ich prawidłowe oczyszczenie. 
Po zakończeniu Projektu stopień skanalizowania Aglo-
meracji wyniesie ok. 92 %, a przepustowość oczyszczalni 
będzie wystarczająca dla obsługi całej Aglomeracji.

OSTATNI ETAP MODERNIZACJI 
MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI WRAZ Z BUDOWĄ 7 KM 

KANALIZACJI SANITARNEJ
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Zakończyły się spotkania otwarte z mieszkańcami osie-
dli. Tematem spotkań były założenia programowe, pla-
ny inwestycyjne, � nansowe oraz społeczno - gospodar-
cze Limanowej na 2014 rok. Władze miasta spotkały się 
z mieszkańcami wszystkich ośmiu osiedli. Była to oka-
zja do zapoznania się ze sprawami swojego najbliższe-
go otoczenia. W zebraniach tych wzięli udział przedsta-
wiciele władz miasta, którzy odpowiadali na pytania, 
a poszczególne zarządy zdały relacje ze swojej działal-
ności. Mieszkańcy mieli okazję zadać pytania dotyczące 
nurtujących ich kwestii związanych z funkcjonowaniem 
osiedla. Zebrania osiedlowe umożliwiły ponadto miesz-
kańcom przekazanie uwag i spostrzeżeń, zwłaszcza 
dotyczących kwestii bezpieczeństwa, ładu i porządku 
w osiedlach wprost funkcjonariuszom służb publicznych 
(Straży Miejskiej i Policji).
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, który 
uczestniczył w każdym spotkaniu, zdał obszerne spra-
wozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie 

miasta oraz wydatkowania budżetu miejskiego w roku 
2013. Wyszczególnił również wielkość pozyskanych środ-
ków zewnętrznych oraz przedstawił plany i zamierzenia 
na najbliższy rok. 

Przez ponad 30 lat wywożono odpady z miasta, okolicz-
nych wsi, a nawet z Gorlic na wysypisko w Słopnicach. 
W 2013 r. przystąpiono wreszcie do likwidacji tej śmier-
dzącej hałdy. Ukształtowano, zagęszczono, odgazowano 
i pokryto warstwą gruntu mineralnego czaszę składowiska. 
Następnie uszczelniono ją syntetycznie, pokryto warstwą
biologiczno-rekultywacyjną, wykonano rów opasko-
wy, a tej wiosny zostanie posadzona roślinność. Ujęte 
w studzienkach odcieki ze składowiska są wywożone 
samochodami na oczyszczalnię ścieków do Limanowej. 
Na razie, bo wkrótce będzie zbudowany kolektor od-
prowadzający  ścieki do sieci kanalizacji miejskiej.  Inwe-
stycję rekultywacji  przejęła od miasta Spółka MZGKiM  
i przeprowadziła ją prawie w całości w 2013 r. Całkowite 

zakończenie prac nastąpi do końca czerwca 2014 r.  Na 
ten cel zaciągnięto w WFOŚiGW w Krakowie pożyczkę 
w wysokości 848.000 zł. Równocześnie nasza Spółka 
wraz z Wodociągami Niepołomickimi podjęła wspólne 
starania o uzyskanie dotacji z NFOŚiGW na rekultywa-
cję składowisk odpadów w Słopnicach i Niepołomicach. 
Stało się tak dlatego, że o dotację mogły wystąpić tylko 
podmioty mające ponad 5 ha obszaru do rekultywacji, 
a  nasze wysypisko miało tylko 1,5 ha pow. 
Starania te dzisiaj zakończyły się sukcesem i przyznano 
w sumie prawie 2,5 miliona zł dotacji, z czego Limanowa 
uzyskała  proporcjonalnie do planowanych kwali� kowa-
nych kosztów inwestycji  740 tys. zł. 

ZEBRANIA OSIEDLOWE ZA NAMI

740 TYS. ZŁ DOTACJI  NA LIKWIDACJĘ 
SKŁADOWISKA ŚMIECI W  SŁOPNICACH

Tak było Tak jest
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W bierzącym roku przebudowane zostaną ulice: Koszarska, Reymonta, Bednarzy, Drzewna, Drożdża, Zarębki, 
ks. Musiała o łącznej długości 1723 m b. Koszt zadania: 1.104.000 zł.

Zakres przebudowy obejmie: ujednolicenie szerokości jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,  napra-
wę i renowację systemów odwodnienia, wymianę zniszczonych nawierzchni chodników i poboczy, montaż barier 
i łańcuchów oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego. 
Koszt zadania wyniesie 1 104 000 zł. Miasto otrzymało informację z Małopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego 
o możliwości do� nansowania 50 % kosztów z Narodowego  Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończe-
nie  prac do  listopada 2014 roku. 

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ULIC 
W ŁOSOSINIE GÓRNEJ
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Trwają prace przy budowie muszli koncertowej w Par-
ku Miejskim. Ofi cjalne otwarcie nowego obiektu, który 
będzie bazą do organizacji wielu imprez o charakte-
rze lokalnym  i międzynarodowym, zaplanowano na 
8 czerwca, podczas „Lachowsko- orawskiego Festiwalu 
Kultur”. 
Realizowany projekt, w ramach którego powstanie 
nowa muszla koncertowa oraz zorganizowany zostanie 
festiwal kultury polsko-słowackiej, jest współ� nanso-
wany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Re-
publika Słowacka 2007-2013. Miasto Limanowa otrzy-
mało na ten cel środki w wysokości około 230 000 zł.
„Lachowsko–orawski festiwal Kultur”  podzielony bę-
dzie na cztery kategorie: I MALI ARTYŚCI – prezentacja 
talentów przedszkolnych, II WESOŁA SZKOŁA – prezen-
tacja talentów szkolnych, III MIĘDZYNARODOWE NUTY 
– prezentacja talentów uczniów szkół muzycznych 
i IV ECHO TROMBITY – prezentacja orkiestr dętych i ze-
społów regionalnych obydwóch miast. Obecnie, przy 
ścisłej współpracy z partnerskim miastem Dolny Kubin 

na Słowacji,  ustalany jest szczegółowy program impre-
zy. Chcemy, aby wspólne przedsięwzięcie zacieśniło 
kontakty mieszkańców obydwóch miast. Wybudowa-
nie muszli, stworzy możliwość organizowania wielu 
wspólnych imprez plenerowych i dostępu do nich szer-
szemu gronu odbiorców. 

Już dziś zapraszamy do udziału w festiwalu. Szczegóły 
na plakatach i stronie internetowej miasta Limanowa 
www.miasto.limanowa.pl oraz Dolny Kubin: www.dol-
nykubin.sk. 

W CZERWCU OTWARCIE MUSZLI KONCERTOWEJ 
W PARKU MIEJSKIM!

„Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 

– Republika Słowacka 2007-2013”.



14 INFORMATOR MIEJSKI, kwiecień 2014

MIASTO SIĘ ZMIENIA

Zadaszenie części trybun będzie wykonane w czerwcu br., jako wymóg gry MKS Limanovia w II lidze.

Tak będzie wyglądał stadion MKS Limanovia, aby spełnić wymogi I ligi.

Zadaszenie całości trybun, które zostanie zrealizowane w niedalekiej przyszłości.

NOWE OBLICZE STADIONU MKS LIMANOVIA
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Miasto Limanowa uzyskało do� nansowanie w wyso-
kości 95% na realizację projektu pod nazwą „Telemost 
pomiędzy Limanowa i Dolnym Kubinem”, którego cał-
kowita wartość to około 39 tys. euro. Limanowa i Dolny 
Kubin to miasta partnerskie, których współpraca trwa 
przeszło 45 lat. Miasta do tej pory realizowały wspólnie 
wiele mniejszych lub większych projektów. Mimo dłu-
giej współpracy i wielu międzynarodowych spotkań, 
nie wszyscy mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wy-
mianie partnerskiej. Dlatego też, projekt „Telemost po-
między Limanową i Dolnym Kubiniem“ ma to zmienić. 
Za jego pomocą wszyscy mieszkańcy Dolnego Kubina 
i Limanowej, będą mieli okazję uczestniczyć biernie lub 
czynnie w życiu i wydarzeniach przyjaciół z partnerskie-
go miasta.  W ramach projektu zostanie bowiem zaku-
piony mobilny telebim, przez który będą relacjonowane 
mieszkańcom Limanowej i Dolnego Kubina ważne wy-
darzenia odbywające się w obydwóch miastach. Telebim 
będzie relacjonował mieszkańcom Limanowej wydarze-

nia, które odbywają się w Dolnym Kubinie, przybliżał im 
partnera ze Słowacji i promował zaprzyjaźnione miasto. 
Jednocześnie – zgodnie z ustalonym harmonogramem – 
wnioskodawca będzie udostępniał sprzęt partnerowi do 
przeprowadzania wideorelacji imprez z Limanowej dla 
mieszkańców Dolnego Kubina. Zamysłem projektu jest 
promocja i prezentacja obydwu miejscowości, ich histo-
rii, kultury, gospodarki i codziennego życia, wzrost świa-
domości na temat współpracy, zacieśnienie i poszerzenie 
wzajemnym dobrosąsiedzkich stosunków. Władze samo-
rządowe chcą zainteresować współpracą jak największą 
ilość mieszkańców, aby współpraca odbywała się nie tyl-
ko na płaszczyźnie samorządowej, ale przede wszystkim 
na płaszczyźnie społecznej, aby spotykali się zwyczajni 
ludzie, którzy dzięki serdecznym rozmowom i wymianie 
doświadczeń będą zyskiwali nowych, prawdziwych przy-
jaciół. Projekt ma zachęcić mieszkańców, lokalne instytu-
cje, organizacje i stowarzyszenia do angażowania się we 
współpracę oraz wspólnie realizowane inicjatywy. 

TELEBIM - NOWE NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA

„Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 

– Republika Słowacka 2007-2013”.



16 INFORMATOR MIEJSKI, kwiecień 2014

MIASTO SIĘ ZMIENIA

Zostały wprowadzone ułatwienia w korzystaniu ze strefy płatnego parkowania poprzez wprowadzenie możliwo-
ści dokonania opłaty za postój w stre� e SMS-em. Aby skorzystać z tej formy opłaty należy 
1. Założyć  konto na portalu: www.smsadminpark.pl. Zapoznaj się z Regulaminem.
2. Doładować  wirtualny portfel. System płatności internetowych Dotpay umożliwi Ci  szybką i bezpieczną wpłatę. 

Saldo Twojego portfela zwiększy się automatycznie po dokonaniu płatności.
3. W zakładce „Moje auta” dodać swój samochód. W sekcji „Ustawienia” możesz zmienić ustawienia konta m.in. 

dokonać kon� guracji powiadomień SMS.
4. Nakleić  identy� kator w lewym dolnym rogu wewnętrznej strony przedniej szyby pojazdu - identy� kator jest 

bezpłatny do pobrania w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Limanowej
5. W sekcji „Parkowania” wybierać parking, auto i rozpocznij postój. Zrobisz to poprzez wysłanie normalnego SMS

-a lub kliknięcie w przycisk (jeżeli parkujesz przez internet)  Zakończenie postoju odbywa się na Twoje żądanie 
lub automatycznie po ustalonej przez Ciebie liczbie godzin.

UWAGA! SAMOCHÓD BEZ IDENTYFIKATORA NAKLEJONEGO W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ NA PRZEDNIEJ 
SZYBIE POJAZDU, A KORZYSTAJĄCY Z USŁUG MOBILNYCH W SPP TRAKTOWANY JEST JAKO POSTÓJ NIE-
OPŁACONY PRAWIDŁOWO I WYMAGA NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM 
REGULAMINEM.

Szczegóły na: www.smsAdminPark.pl

Bardzo istotna funkcja została wprowadzona przy zakupie biletu parkingowego. Można wykupić sobie bilet par-
kingowy z wydrukiem numeru rejestracyjnego pojazdu. Wprowadzenie numeru na bilet parkingowy jest bardzo 
istotne w przypadku gdy zapomnimy wystawić go za szybę pojazdu. Jest on podstawą do postępowania rekla-
macyjnego wówczas gdy otrzymamy zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej za nieopłacony 
postój w stre� e płatnego parkowania. Aby wpisać numer rejestracyjny na bilecie parkingowym należy zastoso-
wać się do poniższej instrukcji:
1. Przyciśnij przycisk „START”
2. Włóż monetę  / monety/ o właściwych nominałach do otworu
3. Wciśnij przycisk „TARYFA” , na wyświetlaczu pojawią się  litery alfabetu i cyfry
4. Wybierz kursorem „+” lub „-„  właściwą literę alfabetu lub cyfrę zgodną z numerem  rejestracyjnym pojazdu, 
5. Zatwierdź wybraną literę lub cyfrę przyciskiem „START”
6. Następnie wybierz kolejną literę lub cyfrę i potwierdź przyciskiem „START” i  tak do  wybrania całego numeru 

rejestracyjnego
7. W przypadku omyłkowego wybrania litery lub cyfry kasuj przyciskiem „ANULUJ”
8. Po wybraniu całego numeru rejestracyjnego wybierz kursorem na wyświetlaczu z literami i cyframi „OK.” 

i zatwierdź przyciskiem „START” co spowoduje wydruk biletu.
Instrukcja ta znajduje się na każdym parkomacie.

USPRAWNIENIA W KORZYSTANIU 
ZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W LIMANOWEJ
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W dniach 1 i 2 marca br. na terenie miasta Limanowa miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Święta Żoł-
nierzy Wyklętych. W sobotę w centrum Limanowej zorganizowano uroczyste obchody, których organizatorem 
było Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Ziemia Limanowska”, Powiat Limanowski oraz Miasto Limanowa. 
W niedzielę odbyły się uroczystości na Wzgórzu Jabłoniec pod patronatem Wójta Gminy Limanowa, których or-
ganizatorem było Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. 

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w intencji żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego pod-
ziemia. Następnie odbył się na płycie limanowskiego rynku uroczysty apel poległych przy asyście kompani re-
prezentacyjnej Wojska Polskiego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, organizacji Strzelec z Limano-
wej i Tymbarku, młodzieży wojskowej z liceum im Komisji Edukacji Narodowej z Tymbarku, harcerzy „Dzieci Gór” 
z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 z Limanowej, delegacji pocztów sztandarowych, kapłanów, samorządow-
ców i mieszkańców Limanowej i okolic. Po apelu wszyscy udali się na cmentarz, gdzie na grobach pomordowa-
nych przez UB I SB złożono znicze i kwiaty. Na zakończenie obchodów w Limanowskim Domu Kultury przedsta-
wiono program edukacyjny „Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci” w wykonaniu Tadeusza Polkowskiego i Romana 
Boskiego w towarzystwie Orkiestry i Chóru Passionart, Chóru Canticum Iubilaeum i Chóru Chłopięcego MBB 
w Limanowej. Artyści przekazali bogatą wiedzę historyczną w formie utworów muzycznych. 

Na jabłonieckim wzgórzu zapłonęła partyzancka watra. Ta niekonwencjonalna lekcja historii ożywionej odbyła 
się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Odbył się uroczysty Apel Pamięci, któ-
ry przeprowadził inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” Inspektorat Limanowa por. Stanisław Dębski. Przy-
bliżono krótki rys historyczny o genezie święta, które wygłosił Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia, historyk, mgr 
Kazimierz Pasiut. Modlitwę w intencji poległych i pomordowanych członków ruchu oporu przeciwko niemiec-
kiemu i sowieckiemu zniewoleniu, a także ich rodzin szykanowanych i represjonowanych przez aparat ucisku 
MO, UB i NKWD, odmówił ksiądz kapelan Tomasz Szewczyk. Zwieńczeniem uroczystości była ceremonia złożenia 
przyrzeczenia harcerskiego przez ośmioro harcerzy, przy obecności świadków, z drużyny  harcerskiej „Dzieci Gór”  
z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej. Po części o� cjalnej uroczystość przekształciła się w swoisty 
piknik partyzancki. 

„CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM” – 1 marca 2014r. 

PARTYZANCKA WATRA NA JABŁOŃCU  – 2 marca 2014 r.

OBCHODY ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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Od lutego br. w Limanowskim Domu Kultury rozpoczął 
działalność ośrodek wsparcia   utworzony w ramach re-
alizowanego projektu „Wspieranie osób w podeszłym 
wieku w integracji z młodzieżą – Klub Samopomocy”. 

Projekt realizowany jest ze środ-
ków Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i budżetu miasta 
Limanowa. Ośrodek wsparcia 
prowadzi działania polegające 
na wspólnych zajęciach dla dzieci 
i osób starszych, oferując moż-
liwości spędzenia czasu czyli 
dbanie o ciało, umysł i duszę, po-
magają budować więź między-
pokoleniową z rówieśnikami oraz 
samym sobą. Projekt ma przeciw-
działać uczuciu pustki i osamot-
nienia poprzez naukę, wymianę 
doświadczeń i poglądów. Reali-
zowana integracja międzypoko-
leniowa, ma na celu m.in. przeka-
zywać z pokolenia na pokolenie 

regionalne sztuki zdobienia, tworzenia wiązanek oraz 
tworzenie regionalnych ozdób i wyrobów z koronki. 
Osoby, które zadeklarowały udział w projekcie uczest-
niczą w warsztatach z � orystyki, tworzenia kwiatów 

PROJEKT „WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU 
W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ – KLUB SAMOPOMOCY”
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16 marca 2014 r. w Limanowskim Domu Kultury gościł 
śląski Kabaret „RAK”, tworzony przez słynne trojaczki: 
Krzysztofa Hanke, Grzegorza Poloczka i Krzysztofa Re-
spondka. Występ kabaretu był dedykacją Burmistrza 
Miasta Władysława Biedy limanowskim kobietom 
z okazji ich święta. Burmistrz przed rozpoczęciem 
spotkania osobiście obdarowywał kobiety kwiatami, 
by poczuły się docenione za uśmiech, który wnoszą 
w codzienność. Kabaret RAK - obecnie najpopular-
niejszy śląski kabaret. Artyści znani są z telewizyjnych 
kabaretonów i cieszą się olbrzymią sympatią oraz po-
pularnością wśród publiczności. Szczególnie Krzysztof 
Hanke, który zyskał sympatię telewidzów, jako od-
twórca roli Bercika w serialu „Święta wojna”.  Bardzo 
dużą popularnością i uwielbieniem telewidzów cieszy 
się także Krzysztof Respondek, który został zwycięzcą 
Programu „Jak oni śpiewają” w Polsacie, a szerszej pu-

bliczności znany jest z popularnego serialu TVP 2 „Bar-
wy szczęścia”. Artyści swoją pozytywną energią szybko 
zarazili licznie zgromadzoną publiczność w Limanow-
skim Domu Kultury. Prawie dwugodzinny występ spo-
tkał się z ciepłym przyjęciem.

PEŁNA SALA NA WYSTĘPIE KABARETU „RAK”

z bibuły, decoupage, warsztatach z koronkarstwa. Dla 
Seniorów prowadzone są grupowe zajęcia z nornic – 
walking, zachęcające seniorów do regularnych ćwiczeń 
oraz korzystania z nowych sposobów spędzania wolne-
go czasu. Wspólne zajęcia seniorów z młodymi ludźmi to 
okazja do wielopokoleniowej wymiany umiejętności oraz 
integracji różnych grup wiekowych. Klub samopomocy 
prowadzi zajęcia trzy razy w tygodniu. Koordynatorem 
projektu jest Pani Wiktoria Zelek – specjalista z organiza-
cji pomocy społecznej. W zajęciach bierze łącznie udział 
27 osób - 18 starszych i 9 dzieci. Na realizację projektu 
Miasto Limanowa otrzymało z budżetu Wojewody Mało-
polskiego do� nansowanie w kwocie 41.877,00 zł. Wkład 
własny Miasta w realizację projektu  wynosi 10.629,00zł. 
Zadanie będzie realizowane do końca 2014 r. 
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W limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa 
konkurs na Czytelnika Roku. Celem konkursu jest do-
datkowe popularyzowanie czytelnictwa wśród lokal-
nej społeczności, a także zainteresowanie dobrą lektu-
rą. Jak podkreślają organizatorzy, konkurs adresowany 
jest do każdej grupy wiekowej naszych czytelników.  
Honorowy patronat konkursu objął Burmistrz Miasta 
Limanowa. Mogą w nim wziąć udział wszyscy czytel-
nicy korzystający z księgozbioru MBP. Jedynym wa-
runkiem jest posiadanie karty czytelnika i własnego 
konta czytelniczego u nas. Podstawowym i jedynym 
kryterium konkursowym jest wypożyczenie oraz prze-
czytanie jak największej ilości książek z naszej bibliote-
ki. - mówi pełnomocnik burmistrza Halina Młynarczyk. 
Konkurs, trwający do końca tego roku, obejmuje trzy 
grupy wiekowe czytelników: dzieci do lat 15, młodzież 
w wieku 16-19 lat oraz dorosłych czytelników powyżej 
19 roku życia.
Czytelnicy, którzy będą brać udział w konkursie, pro-
szeni są o sprawdzenie oraz ewentualne uaktualnienie 
swoich danych adresowych (numer telefonu, adres e-
mail) we własnym koncie czytelnika. Jest to potrzebne 
do ewaluacji procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać 
dzwoniąc pod numer telefonu 18 3372140 lub pisząc 
na adres e-mail: biblioteka@mbp.limanowa.pl.

KONKURS NA CZYTELNIKA ROKU

Od 8 maja br. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanow-
skiej, będzie dostępna dla zwiedzających nowa jedyna 
w Polsce stała ekspozycja kolekcji dewizek, która zosta-
ła o� arowana przez wywodzącego się rodem z Lima-
nowej doktora Grzegorza Jońca. Pozyskanie tak cennej 
kolekcji odbyło się nie bez pomocy Burmistrza Włady-
sława Biedy oraz Członka Rady Muzeum Regionalnego 
Ziemi Limanowskiej Jerzego Bogacza.

Dewizka jest to specjalnie zdobiony i grawerowany 
uchwyt czy raczej spina, który został skonstruowany 
w XVII w. do mocowania pieczęci rodowych lub sygne-
tów rodowych przy ubraniach szlacheckich, co umożli-
wiało wysyłanie korespondencji w podroży. Pierwotnie 
dewizką nazywano pieczątkę z herbem rodowym. Na-
zwa pochodzi od dewizy – hasła na tarczy herbowej.  
Dewizki powszechnie używane były w XVIII wieku, 
zwłaszcza za panowania Augusta III. W Szkatule Kró-
lewskiej księżnej Izabeli Czartoryskiej przechowywana 
była złota dewizka Stanisława Augusta Poniatowskie-
go na jedwabnej taśmie (obecnie przedmiot uchodzi 

NIEZWYKLE UNIKATOWA KOLEKCJA DEWIZEK 
OD MAJA NA STAŁE W LIMANOWSKIM MUZEUM
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za zaginiony). Od początku XIX do połowy XX w. sto-
sowano go do przypinania zegarków przy frakach, 
garniturach i  jest to element garderoby świadczący 
o elitarnej pozycji społecznej (na dewizkach zawsze są 
odpowiednie grawerki lub symbolika, herby rodowe, 
cechu, zawodu, zrzeszenia, partii itp.), kunszcie i ele-
gancji właściciela. Niekiedy określony krąg społeczny 
wydawał dla elity dewizki z okazji ważnych wydarzeń 
historycznych. Oprócz pieczątki do łańcuszka, czy ta-
śmy przyczepiano również breloczki i kluczyki. Dewizki 
były generalnie atrybutem mężczyzn dobrze urodzo-
nych, głównie szlachty. Z tego powodu muzeum znaj-
dujące się w dworze szlacheckim jest idealnym miejsce 
dla pokazania takiej kolekcji. Od XIX wieku dewizka 
zaczęła oznaczać łańcuszek, a jedynym elementem do 
niego doczepianym był zegarek kieszonkowy. Nosili 
je ludzie majętni, przedstawiciele wolnych zawodów, 
kupcy, przedsiębiorcy. Mniej zamożni nosili często sam 
łańcuszek z tombaku jako ozdobę kamizelki. Jeśli męż-
czyzna nie zakładał kamizelki, przypinał dewizkę spe-
cjalnym guzikiem do butonierki, a zegarek wkładał do 
kieszeni marynarki. Innym rozwiązaniem były dewizki 
w komplecie z klamrą paska; zegarek noszony był wtedy 
w kieszeni spodni. 

Unikatowa kolekcja dewizek znajdująca się obecnie 
w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej jest nie-
zwykle cenną i unikatową gratką dla kolekcjonerów 
i pasjonatów dawnej szlacheckiej sztuki użytkowej. 
Liczy ona 359 dewizek z okresu od XVIII do XX w. Uka-

zuje to pełną ewolucję zastosowania tego elementu 
garderoby. Kolekcja była gromadzona w Polsce, ale 
także w trakcie licznych podróży zagranicznych jakie 
odbył jej Grzegorz Joniec w latach 50-70tych, m.in. po 
Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Francji, Rosji, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Portugali, Włochach, Węgrach, Da-
nii, a nawet po Ameryce Południowej, Indiach, Chinach, 
Egipcie, Izraelu czy Turcji. 

Wśród dewizek znajdują się nowożytne zapinki szla-
checkie na pieczęcie rodowe, ale także na miejskie 
pieczęcie cechowe. Szczególną wartość mają również 
dewizki narodowe powstałe w czasie ważnych zrywów 
niepodległościowych, tj. polskie powstania narodowe 
w XIX w. czy z okresu odzyskania niepodległości 1918 r, 
uchwalenia nowej konstytucji z 1919 r., z okresu sanacji 
1926-1939. Na niektórych dewizkach widać elementy 
wskazujące na insygnia władzy carskiej, czy cesarskiej. 
Liczne przykłady wskazują również, że ich posiada-
czami byli o� cerowie w poszczególnych formacjach 
wojskowych, studenci ważnych europejskich uniwer-
sytetów, członkowie towarzystw gimnastycznych czy 
nawet cechów górniczych i wolnomularskich. 
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Nie brakuje również dewizek o cechach religijnych, któ-
re są związane głownie z ważnymi sanktuariami  ma-
ryjnymi. Są także dewizki związane z kręgiem kultury 
Judaizmu i Islamu. Niektóre z nich stanowiły także waż-
ną dekorację przy strojach kobiecych z różnych epok, 
szczególnie z XVIII i XIX w. i niejednokrotnie były zapin-
kami do kluczy i torebek, czy wieczorowych kreacji. Jest 
to niezwykły i niepowtarzalny dar dla naszego muzeum, 
którego nie można podziwiać  nigdzie indziej w Polsce, 
czy nawet w tej części Europy. Podobna o wiele mniej-
sza kolekcja znajduje się w muzeum w Wiedniu. Nowa 
ekspozycja będzie znakomitym promocyjnie atutem 
naszego muzeum i miasta, a szczególnie dla turystów 
odwiedzających nasze miasto i region. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy serdecznie już na otwarcie 
nowej wystawy w czwartek 8 maja 2014 r. o godz. 17.00. 
W spotkaniu będzie uczestniczył także darczyńca tej 
wspaniałej kolekcji. Zachęcamy także młodych history-
ków i historyków sztuki do pomocy przy jej naukowym 
opracowaniu, gdyż kolekcja posiada niezwykle intere-
sujące walory artystyczne, heraldyczne,  sfragistyczne 
czy nawet numizmatyczne. 

Magdalena Dyląg

Grzegorz Joniec – ur. 1923 r., w Krakowie, syn Jana 
Jońca i Zo� i z domu Śliwa, bratanek ks. płk Józefa Joń-
ca. Wywodzi się z limanowskiej rodziny odznaczającej 
się głębokim patriotyzmem. Ojciec i stryj brali udział 
w walkach z bolszewicką Rosją w roku 1920. Mieszkał 
w Limanowej w latach 1929-1939, gdzie jego ojciec 
prowadził pierwszą w Limanowej linię autobusów 
do Krakowa. Należał w tym czasie do limanowskiego 
hufca harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Po ukończe-
niu Szkoły Podstawowej w Limanowej uczęszczał do 
gimnazjum ojców Pijarów w Krakowie. Jego edukację 
przerwała wojna w 1939 r. Ojciec został aresztowany 
i w 1943 r. zginął w obozie koncentracyjnym w Au-
schwitz. Matka była również prześladowana przez 
gestapo. Sam walczył z okupantem niemieckim przez 
współpracę z odziałem Zygmunta Jońca 1 PSP AK. Wy-
konywał z ukrycia niezwykle niebezpieczne zdjęcia 
z egzekucji dokonywanej przez Niemców za co grozi-
ła kara śmierci. Po wojnie udał się do Krakowa, gdzie 
w 1946 r. zdał maturę i podjął studia na Wydziale Lekar-
skim na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył 
w 1952 r. Początkowo był lekarzem wojskowym. 
W 1957 roku podjął pracę w I Uniwersyteckiej Klinice 
Ginekologiczno-Położniczej w Krakowie. Po nostry� ka-
cji dyplomu pracował w Wiedniu w Ignatz Semmelweis 
Frauenklinik, a potem w tamtejszej Klinice Uniwer-
syteckiej. Wiedeń „otworzył mu okno na świat”, stąd 
zaczął podróżować najpierw po Europie a potem po 
całym świecie. Liczne podróże inspirowały go do stwo-
rzenia swojej bogatej kolekcji dewizek. W 1968 roku 
powrócił do Polski i do emerytury w 1988 r. pracował 
jako ginekolog w różnych przychodniach krakowskich. 
Przez wiele lat aktywnie działał z Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polski i Byłych więźniów Politycz-
nych, gdzie otrzymał odznakę za zasługi.
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Chór Męski działający przy Bazylice M. B. Bolesnej 
w Limanowej, w przyszłym roku będzie świętował 
90 – lecie swojego istnienia. Najstarsze zachowa-
ne nuty pochodzą z 1925 r. stąd wziął się rok jubile-
uszowy. Jest on najstarszym limanowskim chórem, 
a na przestrzeni lat uświetniał występami ważne wy-
darzenia religijne i patriotyczne, które miały miejsce 
w naszym mieście i kraju. Można tu wspomnieć np. ko-
ronację Limanowskiej Piety w 1966 r., czy Jej rekorona-
cję na krakowskich Błoniach w 1983 r. Wielkim przeży-
ciem dla chórzystów było spotkanie z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II w Krakowie 7 czerwca 1979 r. - wraz 
z Orkiestrą Parafi alną Chór Męski otrzymał zaprosze-
nie, aby powitać i pożegnać Ojca Świętego. Ze łzą 
w oku wspominają to dzisiaj uczestnicy tego wyjąt-
kowego spotkania. Papież przywitał się ze wszystkimi 
i powiedział, że dobrze pamięta Limanową, gdyż ko-
ronował Matkę Boską Bolesną i prosił, aby pozdrowić 
ks. proboszcza Ludwika Kowalskiego.

Zmieniały się pokolenia, zmieniał się skład chóru, ale 
wszystkich łączyło umiłowanie śpiewu i pragnienie 
wielbienia Boga. Przez te 90 lat chór wykonał setki 
utworów, głównie religijnych i patriotycznych, kon-
certował w wielu miejscowościach.  Obecnie repertuar 
wzbogacany jest nowymi utworami i ciekawymi opra-
cowaniami.

Od 20 lat, corocznie chór bierze udział w uroczy-
stościach Zaśnięcia Matki Bożej, które odbywają się 
w sierpniu w Kalwarii.

Założycielem i pierwszym dyrygentem Para� alnego 
Chóru Męskiego w Limanowej był Jan Kalisz, nauczy-
ciel matematyki w Szkole Podstawowej w Limano-
wej. Po jego śmierci dyrygentem został Jan Wójcik, 
a następnie Cezary Tomaszek. Po śmierci Cezarego 
Tomaszka od 1979 roku do 2009 roku (z niewielkimi 
przerwami) dyrygentem chóru był Jan Wielek, który 

NAJSTARZY LIMANOWSKI CHÓR 
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w Chórze Męskim śpiewał przez 50 lat, długoletni dy-
rektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, 
autor książek i artykułów na temat historii naszego 
miasta, okolic i również Chóru Męskiego.

Chórem Męskim dyrygowali także: Wiesław Krakowski, 
długoletni członek chóru i Anna Król, emerytowana 
nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Limanowej.

Dzięki staraniom opiekuna chóru ks. Piotra Witowskie-
go, długoletniego prezesa chóru – Kazimierza Zelka 
i oddanego całym sercem chórowi Kazimierza Dupla-
ka od sierpnia 2011 r. liczba chórzystów powiększyła 
się z 14 do 24 osób, a funkcję dyrygenta objęła Teresa 
Staśko, dyplomowana nauczycielka klasy teorii Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Limanowej. 

W 2013 r. członkowie chóru, a w szczególności Józef 
Mól w porozumieniu z proboszczem ks. dr Wiesławem 
Piotrowskim rozpoczęli starania o rejestrację stowa-
rzyszenia jako organizację pożytku publicznego, które 
zakończyły się sukcesem. 

W skład pierwszego Zarządu stowarzyszenia 
wchodzą: 
Kazimierz Duplak – prezes,
Józef Mól – z-ca prezesa,
Antoni Kędroń – sekretarz, skarbnik. 
Wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Obecny skład chóru:
PIERWSZE TENORY: J. Mól, W. Stanik, K. Pająk, P. Tokarz, 
S. Bulanda.
DRUGIE TENORY: A. Kędroń, Cz. Janczy, J. Greń, 
W. Frączek, M. Sułkowski.
PIERWSZE BASY: K. Duplak, B. Mitkowski, E. Kądziołka, 
J. Stelmach, M. Tokarz, J. Postrożny.

DRUGIE BASY: M. Brajner, R. Grosicki, F. Zoń, A. Bolek, 
S. Sułkowski, W. Wojtas, H. Wojnarowicz, J. Wilk.

Wspólna pasja i zamiłowanie do śpiewu, które łączą 
wszystkich chórzystów i dyrygentkę pozwala wierzyć, 
że Para� alny Chór Męski w Limanowej zapisze jeszcze 
wiele pięknych kart w historii naszego miasta.
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LIMANOWSKI „LASKOPOL”  
ZATRUDNIA PONAD 300 PRACOWNIKÓWSmak Tradycji

www.laskopol.pl

Agro Polska
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Zakłady Mięsne „Laskopol” to  rodzinna fi rma, prowadzona przez Halinę 
i Romana Dudek od roku 1993.  Kontynuują najlepsze tradycje „Masarni 
Rejonowej” , kiedy to w oczekiwaniu na transport wędlin z Limanowej,  
pod delikatesami na krakowskim rynku, ustawiały się długie kolejki. 
Rozmachem, wielkością i asortymentem biją swoją poprzedniczkę na 
głowę.  Obecnie zatrudniają   ponad 300 pracowników, posiadają  Cen-
trum Dystrybucyjne w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ponad 30 sklepów 
� rmowych usytuowanych w pobliżu � rmy. Posiadają ubojnię o zdolno-
ści ubojowej 120 sztuk trzody chlewnej na godzinę oraz 100 sztuk bydła 
na dobę. Produkują 180 ton wyrobów tygodniowo. Ponadto posiada-
ją rozbiór kurczaka, z którego dziennie ekspediują 25 ton. Bezpośredni 
obszar działania Firmy obejmuje południową i środkowa Polskę, Słowa-
cję, Węgry, Holandię, jak również przez  dystrybutorów; Wielką Brytanię 
i Grecję. Współpracują  między innymi z następującymi sieciami: Simply 
Market (Elea grupa, Auchan), Alma Market, Avita, Delikatesy Centrum, 
Lewiatan, PSS Społem, Tesco (na płaszczyźnie stoisk � rmowych) oraz 
obsługują
tradycyjny hurt.  Dzięki determinacji i  pracowitości właścicieli � rma 
szczęśliwie przetrwała lata „dostosowań unijnych” . Skupuje żywiec od 
rolników, produkuje i  eksportuje,  zatrudnia ludzi i płaci podatki – tylko 
życzyć sobie więcej takich � rm w powiecie. 
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W Limanowej znajduje się powstałe w 2006 roku Cen-
trum Szkoleń Ratowniczych, zajmujące się przygotowy-
waniem i przeprowadzaniem różnego rodzaju szkoleń 
dla � rm oraz instytucji. 
Centrum szkoli lekarzy, pielęgniarki, ratowników 
medycznych w zakresie podstawowych i zaawanso-
wanych zabiegów resuscytacyjnych, postępowania 
w stanach zagrożenia życia, koordynacji działań ra-
towniczych w wypadkach masowych i katastrofach, 
dyspozytorów, a także osoby niezwiązane z ratownic-
twem uwzględniając specy� kę 
� rmy, w której pracują. Progra-
my wszystkich prowadzonych 
kursów uwzględniają najnow-
sze międzynarodowe wytycz-
ne dotyczące resuscytacji, 
w oparciu o standardy Amery-
kańskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego. Zajęcia prowadzi wy-
kwali� kowana kadra instruktorska 
z wieloletnim stażem w swoich 
dziedzinach: lekarze specjaliści, 
pracownicy Państwowej Straży 
Pożarnej, Tatrzańskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowe-
go, ratownicy medyczni. Pro-
wadzą także szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
(BHP), a także specjalistyczne 
szkolenia praktyczne z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej, 

w których uczestnicy mają moż-
liwość spróbowania własnych sił 
przy gaszeniu kontrolowanego po-
żaru.
Obok szkoleń centrum oferuje 
również: organizację wypraw, mię-
dzynarodowy transport medyczny, 
międzynarodową asystę medyczną, 
zabezpieczenie medyczne imprez 
masowych i planów � lmowych.  
CSR bierze udział w rozlicznych 
akcjach humanitarnych. W dniach 
od 22 do 23 lutego na Ukrainie 
przebywała grupa 4 ratowników 
i 3 lekarzy z Polskiej Misji Medycz-
nej i Centrum Szkoleń Ratowni-
czych w Limanowej, dysponująca 
dwoma ambulansami oraz trans-
portem środków opatrunkowych, 
drobnego sprzętu i leków. Grupa 
odwiedziła punkt medyczny Maj-
danu położony obok klasztoru 

św. Michała. Po rozładowaniu przywiezionych leków 
oddała do dyspozycji służb medycznych Majdanu ka-
retki: jedna pozostała na Majdanie, a drugą skierowano 
do Meżyhirii, gdzie (w rezydencji byłego prezydenta) 
urządzono punkt medyczny. W następnym dniu ocze-
kiwali  na decyzję dotyczącą pacjentów wymagających 
leczenia w Polsce. Ostatecznie nie z Kijowa, ale ze Lwo-
wa przewieźli trzech chorych z ranami postrzałowymi 
i przekazali ich do Szpitala Miejskiego i Szpitala Woje-
wódzkiego w Przemyślu. 

CENTRUM SZKOLEŃ RATOWNICZYCH
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Miasto Limanowa po raz drugi bie-
rze udział w małopolskim projekcie 
pn. „Już pływam” realizowanym w 
ramach zadania pn.” Zagospoda-
rowanie czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży”. Projekt nauki pływania 
skierowany jest do uczniów klas I i II szkół podstawowych. 
Ma on na celu przede wszystkim nabycie podstawo-
wych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa 
poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania 
z różnego rodzaju kąpielisk, jak i poprawę kondycji i pod-
niesienie ogólnej sprawności � zycznej uczniów małopol-
skich szkół podstawowych. 
W projekcie realizowanym przez Miasto udział bierze 
181 uczniów klas I-II limanowskich szkół podstawowych. 
Na krytej pływalni w Limanowej, pod okiem wykwali� -

kowanych instruktorów, uczniowie będą nabywać umie-
jętności pływackich. Kurs obejmuje 16 godzin  nauki pły-
wania. Z uwagi na odległość dla uczniów ZSS Nr 2 i ZSS 
Nr 4 zapewniony jest dowóz na basen. Uczniowie mają 
również zagwarantowaną opiekę nauczycieli podczas re-
alizacji zajęć pozalekcyjnych.
Ogólny koszt projektu wynosi 38.613,00 zł. Z budżetu 
Województwa Małopolskiego na realizację projektu Mia-
sto Limanowa otrzymało pomoc � nansową w wysokości 
10.370,00 zł

W sobotę 15 marca 2014 roku w hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej odbył się 
organizowany przez Urząd Miasta Limanowa XIX Mię-
dzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Limanowa.
W turnieju wzięły udział:
- Trampkarze
- Młodzicy
- Orliki
Reprezentacja Miasta Dolny Kubin – Słowacja MFK Dol-
ny Kubin, Reprezentacja Miasta Limanowa MKS LIMA-
NOVIA – 40 – osobowa drużyna pod opieką trenerów 
Zbigniewa Twaroga oraz Bogdana Biedy, Reprezentacja 
Gminy Laskowa KUKS Laskowa – 25 – osobowa drużyna 
pod opieką trenerów Tomasza Zawady i Pawła Tokarza.
Celem imprezy było popularyzacja piłki nożnej halo-
wej wśród dzieci i młodzieży. Na turniej przybyła liczna 
grupa z miasta partnerskiego Dolnego Kubina: oprócz 
trzech drużyn zaszczycił nas swą obecnością weteran 

współpracy miast Jarosław Michailk. 35-osobowa repre-
zentacja Miasta Dolny Kubin przyjechała pod opieką tre-
nerów Jana Szubiaka i Antona Ciupciali.
Zaproszono również weteranów współpracy polsko – 
słowackiej Stanisława Struga i Jana Stanisza oraz Wiesła-
wa Wójtowicza - Dyrektora ZSS Nr 3.
Partnerskie relacje między miastami rozpoczęły się od 
kontaktów w zakresie sportu. W 1969 r. doszło do o� cjal-
nego spotkaniem delegacji władz sportowych Limano-
wej i Dolnego Kubina. Rok później w 1970 roku uczniow-
ska reprezentacja Orawy w piłce nożnej, uczestniczyła 
w zawodach w Limanowej. Rewanż miał miejsce na sta-
dionie w Dolnym Kubinie. Nikt jednak wtedy nie przy-
puszczał, że to dopiero zaczątek 45-letniej współpracy.
Drużyny grały w jednej grupie systemem każdy z każ-
dym. Kolejność zespołów w turnieju ustalona została 
turnieju wg obowiązujących przepisów gry w piłkę noż-
ną.
Sędziowali Bartłomiej Sochacki i Tomasz Śmierciak, na-
tomiast nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwał 
Witold Sochacki.
W przerwach piłkarskich zmagań cheerleaderki prowa-
dzone przez Annę Mordarską-Sukiennik z ARS KLUB KY-
OKUSHINKAI panowały na parkiecie.
Nagrody wręczył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda oraz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Irena 
Grosicka - puchary za zajęcie I, II i III miejsca w turnie-
ju, wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Ponadto wyróżnieni zostali: najlepszy strzelec bramek, 
najlepszy bramkarz i najlepszy zawodnik turnieju.

XIX HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

DZIECI Z LIMANOWSKICH SZKÓŁ 
UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ



INFORMATOR MIEJSKI
wydawca: Urząd Miasta Limanowa • nakład: 3000 egz.

skład i druk: Drukarnia MALINOWA

www.ldk.limanowa.pl
 www.fb.com/LimanowskiDomKultury

Limanowski 

Piknik 
Majowy

(plac 

przy Limanowskim 

Domu Kultury)

(plac(plac

przy Limanowskim
przy Limanowskim

2-4 maja 2014

Zapraszamy 
 

miasteczka 

od 1 do 4 maja

LimanowskiLimanowskiLimanowski

PiknikPiknik
MajowyMajowy

przy Limanowskim
przy Limanowskim

Domu Kultury)Domu Kultury)

LimanowskiLimanowski
2-4 maja 20142-4 maja 2014Limanowski 

Piknik 
Majowy

Zapraszamy

miasteczka

od 1 do 4 maja

www.ldk.limanowa.pl
 www.fb.com/LimanowskiDomKultury

 Patronat Honorowy:

Burmistrz  Miasta  Limanowa

 Organizator:


