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8 czerwca w Parku Miejskim w Limanowej miały miej-
sce ważne wydarzenia. Dokonano otwarcia nowego 
obiektu kulturalnego, tj. Muszli Koncertowej oraz od-
był się „Lachowsko-orawski Festiwal Kultur”, pod-
czas którego zaprezentowały się zespoły z Limanowej 
i Dolnego Kubina. Wspólne relacje między miasta-
mi rozpoczęły się od kontaktów w zakresie sportu 
przeszło 45 lat temu. W kolejnych latach współpra-
ca rozszerzyła się na kolejne dziedziny - turystykę, 
kulturę i wymianę młodzieży szkolnej. Miasta do tej 
pory realizowały wspólnie wiele mniejszych lub więk-
szych projektów. Dzięki czterdziestoletniej wza-
jemnej współpracy, której nie sposób ogarnąć 
w krótkim tekście, zarówno w Limanowej jak i w Dol-
nym Kubinie m.in. na scenach prezentowały się ze-
społy muzyczne, taneczne i teatralne, w galeriach 
- artyści profesjonalni i amatorzy, na boiskach – mło-

dzi sportowcy.  Odbywały się im-
prezy, które ożywiały stare zwyczaje 
i tradycje, przypominały dawną 
kuchnię i potrawy. „Lachowsko-
orawski Festiwal Kultur“ to kolejny 
wspólnie realizowany przez obydwa 
miasta projekt, który współ� nan-
sowany jest przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu „Ta-
try” w ramach programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska – Republika Słowacka 2007-2013. 
Miasto Limanowa na jego realizację 
otrzymało środki w wysokości około 
230 000 zł. Celem projektu jest pozna-
nie i prezentacja dorobku kulturalnego 
obydwu miejscowości, zwyczajów i ob-

rzędów ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia 
kontaktów między młodym pokoleniem poczynając 
od dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży i doro-
słych; utrwalenie i rozszerzenie polsko-słowackiej trans-
granicznej współpracy poprzez wspólne uczestnictwo 
we wszystkich zaplanowanych w projekcie działaniach 

oraz poprzez tworzenie bazy dla kolejnych projektów 
w przyszłości - wybudowanie  muszli koncertowej, któ-
ra stanowić będzie bardzo ważny element infrastruk-
tury wspólnych działań ukierunkowanych na dostęp 
do kultury szerszej publiczności i  zacieśnienie więzi 
pomiędzy mieszkańcami bliskich sobie regionów. 
8 czerwca podczas Festiwalu Kierownik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Limanowa Jolanta Szyler powitała przybyłych na 
uroczystość gości, tj.: Gustáva Turčina – Wiceburmi-
strza Miasta Dolny Kubin wraz z delegacją, przed-

„LACHOWSKO-ORAWSKI FESTIWAL KULTUR” 
W NOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ
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stawiciela Związku Euroregion „Tatry” Annę Sowiń-
ską, Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, Radnego 
Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorza 
Biedronia, Burmistrza Miasta Limanowa Władysła-
wa Biedę, Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa 
Irenę Grosicką wraz z radnymi Rady Miasta, Starostę 
Limanowskiego Jana Puchałę, członka Zarządu Po-
wiatu Limanowskiego Jana Urygę, radnego Powiatu 
Limanowskiego Jacentego Musiała, a także zespoły 
i zgromadzonych w Parku Miejskim mieszkańców Li-
manowej i Dolnego Kubina. Następnie na scenę zostali 
poproszeni przedstawiciele miasta Limanowa i Dolne-
go Kubina, którzy dokonali przecięcia wstęgi i tym sa-
mym uroczystego otwarcia muszli koncertowej. Po o� -
cjalnej części przyszedł czas na program artystyczny.
„Lachowsko–orawski Festiwal Kultur” podzielony był 
na cztery kategorie:
I. MALI ARTYŚCI – prezentacja talentów przedszkolnych,
II. WESOŁA SZKOŁA – prezentacja talentów szkolnych,
III. MIĘDZYNARODOWE NUTY – prezentacja talentów 
uczniów szkół muzycznych
IV. ECHO TROMBITY – prezentacja orkiestr dętych i ze-
społów regionalnych obydwóch miast.
Najpierw scena została oddana dzieciom z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1, przedszkola Sihoti z Dolnego Kubina 

oraz Miejskiego Przedszkola Nr 2. Następnie wystąpi-
ła młodzież - zaprezentował się zespół taneczny ARS 
i KEDDEX działający przy Zespole Szkół Samorządo-

wych Nr 3 w Limanowej i Dziecięcy Zespół Folklory-
styczny KOLOVRATOK ze Szkoły Podstawowej im. Pe-
tera Skrabaka w Dolnym Kubinie, Zespół skrzypcowy 
z Artystycznej Szkoły Podstawowej im. Bohúňa z Dol-
nego Kubina, uczniowie Państwowej Szkoły Muzyczna 
im. G. Bacewicz w Limanowej oraz tancerze z lima-
nowskiej szkoły tańca Akademia Lotu. Ostatnim punk-
tem programu był Echo Trombity, podczas którego 
wystąpili artyści ludowi. Na początku zaprezentował 
się Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny ORAVA z Dol-
nego Kubina, a także Seniorzy z Dziennego Centrum 
w Dolnym Kubinie. Festiwal zakończył występ orkiestry 
„Echo Podhala” pod batutą Marka Michalika. Burmistrz 
Miasta Władysław Bieda w swoim wystąpieniu podzię-
kował organizatorom oraz wszystkim zespołom, które 
prezentowały się na letniej scenie w Parku Miejskim 
i zaprosił na festiwal w przyszłym roku. 
Niedzielny Festiwal Kultur, podczas którego gości-
liśmy bardzo liczną delegację z Dolnego Kubina, 
był relacjonowany za pomocą przesyłu satelitar-
nego do Dolnego Kubina na mobilny telebim, któ-
ry zakupiony został w ramach drugiego projektu 
realizowanego przez nasze miasto pn. „Telemost 
pomiędzy Limanową i Dolnym Kubinem”. Tak, 
więc mieszkańcy Dolnego Kubina mogli również 
uczestniczyć w festiwalu i oglądać dzieci, młodzież 
i zespoły, które prezentowały się na limanowskiej sce-
nie.

„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”.
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Limanowa wspólnie z Dolnym Kubinem - miasto part-
nerskie na Słowacji, zrealizowały projekt pn. „Telemost 
pomiędzy Limanową i Dolnym Kubinem”, na który na-
sze miasto uzyskało do� nansowanie w wysokości 
95%. Całkowita wartość projektu to około 39 tys. 
euro, czyli około 163 tys. złotych.

Limanowa i Dolny Kubin to miasta partnerskie, które 
do tej pory realizowały wspólnie wiele mniejszych lub 
większych projektów. Mimo długiej współpracy i wielu 
międzynarodowych spotkań, nie wszyscy mieszkańcy 
mieli okazję uczestniczyć w wymianie partnerskiej. 
Dlatego też, projekt „Telemost pomiędzy Limanową 
i Dolnym Kubiniem“ ma to zmienić. Za jego pomo-
cą wszyscy mieszkańcy Dolnego Kubina i Limanowej, 
mieli okazję uczestniczyć biernie lub czynnie w ży-
ciu i wydarzeniach przyjaciół z partnerskiego miasta. 
W ramach projektu został bowiem zakupiony mobilny 
telebim, przez który relacjonowane były mieszkańcom 

Limanowej i Dolnego Kubina ważne wydarzenia odby-
wające się w obydwóch miastach. 
8 czerwca br. za pomocą przesyłu satelitarnego na 
mobilny telebim do Dolnego Kubina relacjonowany 

LIMANOWĄ I DOLNY KUBIN POŁĄCZYŁ TELEMOST
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był „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur”, który od-
bywał się w Limanowej.
Kolejna wideorelacja miała miejsce 9 czerwca br. 
podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej 
- Telemost, który odbył się na Orliku w Łososinie Gór-
nej. Sportowcy z Limanowej i Dolnego Kubina mogli 
pozdrowić przyjaciół na Słowacji, którzy dzięki wide-
oralacji kibicowali sportowym 
zmaganiom na turnieju w Lima-
nowej.
Do Limanowej na telebim, który 
znajdował się na limanowskim 
rynku, relacjonowane były na-
stępujące wydarzenia odbywa-
jące się w Dolnym Kubinie: 11 
czerwca br. - Przedstawienie 
Artystycznej Szkoły im. Ivana 
Ballu, a dwa dni później 12 go-
dzinny Maraton. 13 czerwca na 
limanowski rynek na wideorela-
cję zawitała delegacja z Dolnego 
Kubina na czele z Wiceburmi-

strzem Gustávem Turčiną. 
Wspólnie z przyjaciółmi ze 
Słowacji mogliśmy, dzięki 
wideorelacji na telebim, po-
dziwiać zmagania uczest-
ników maratonu w Dolnym 
Kubinie. 

Zamysłem projektu jest pro-
mocja i prezentacja obydwu 
miejscowości, ich historii, kul-
tury, gospodarki i codzien-
nego życia, wzrost świado-
mości na temat współpracy, 
zacieśnienie i poszerzenie 
wzajemnym dobrosąsiedz-
kich stosunków. Władze 
samorządowe chcą zainte-
resować współpracą jak naj-
większą ilość mieszkańców, 
aby współpraca odbywała 
się nie tylko na płaszczyźnie 

samorządowej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie 
społecznej, aby spotykali się zwyczajni ludzie, którzy 
dzięki serdecznym rozmowom i wymianie doświad-
czeń będą zyskiwali nowych, prawdziwych przyjaciół. 
Projekt ma zachęcić mieszkańców, lokalne instytucje 
organizacje i stowarzyszenia do angażowania się we 
współpracę oraz wspólnie realizowane inicjatywy.

„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”.
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24 maja 2014 r. odbył się uroczysty Jubileusz 50-lecia 
Posługi Duszpasterskiej w Para� i Limanowa - Sowliny 
pw. Św. Stanisława Kostki ks. Prałata Jana Bukowca - bu-
downiczego kościoła. 
Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się w kościele pa-
ra� alnym uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem 
biskupa Andrzeja Jeża o godzinie 11.00. W tym samym 
dniu o godz. 16.00 na parkingu przy Para� i Limanowa-
Sowliny odbyło się spotkanie Pokoleń z Księdzem Jubi-
latem, podczas którego wystąpiły: dzieci z Miejskiego 
Przedszkola Nr 2, uczniowie z Zespołu Szkół Samorządo-
wych Nr 2, Zespół „Consonans” z  Zespołu Szkół Nr 1, ze-
spół „Słopniczanie” oraz Zespół Instrumentalny Uniwer-
sytetu 3-go wieku i Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Wyświetlona została również, przygotowana specjalnie 
na tę okazję - prezentacja multimedialna pt: ”50-lecie 
posługi duszpasterskiej w Para� i Limanowa-Sowliny 
Ks. Prałata Jana Bukowca”. 
Ksiądz prałat, honorowy kanonik kapituły katedralnej 
w Tarnowie urodził się 19 lipca 1934 roku w Żmiącej 
w rodzinie o bogatych tradycjach religijno-patriotycz-
nych jako syn Józefa i Zo� i z Tokarzów. Jego niezwy-
kły, wielce pobożny  dziadek Piotr (1849-1911), wzniósł 

w Żmiąej kaplicę, gdzie potem pobudowano kościół. 
Księdzem był jego stryj Wojciech (1888-1948).
Siedmioklasową szkołę powszechną ukończył w rodzin-
nej wsi.  W 1947 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum 
w Ujanowicach. Maturę zdał w 1951 r.  Okres ten łączy się 
z zastrzeleniem w 1950 r. brata Władysława b. AK-owca 
przez Urząd Bezpieczeństwa w lasach pod Jaworzem 
i  aresztowaniem w 1952 r. brata Kazimierza oraz sio-
stry Heleny za działalność niepodległościową, osadzo-
nych w najcięższych więzieniach, m.in. w Krakowie na 
Montelupich, Rawiczu, Wronkach, w obozach pracy 
w Knurowie koło Rybnika, Grudziądzu i Fordonie, uwol-
nionych w 1956 r. 
1952 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarno-
wie gdzie w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Do 
Limanowej  przybył w 1964 r. i do 1969 r. był wikariu-
szem w Sowlinach, a także pracował z młodzieżą w LO, 
Liceum Pedagogicznym, Technikum Ekonomicznym 
i klasach zawodowych. 
Nieformalnie był kapelanem Szpitala Powiatowego, 
a od  1976 r. o� cjalnym  kapelanem nowego szpitala
i przez 12 lat notariuszem dekanatu, odpowiedzialnym 
za duszpasterstwo rodzin. Po odwołaniu z tej funk-
cji został wicedziekanem, nadzorującym m.in. pracę 
w Caritas i organizującym pomoc potrzebującym. 

JUBILEUSZ KS. PRAŁATA JANA BUKOWCA 
– BUDOWNICZEGO KOŚCIOŁA W SOWLINACH
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W 1969 r. przejął obowiązki administratora para� i 
i budowniczego kościoła w Sowlinach. Wystosował 
dziesiątki pism, listów i próśb w tej sprawie. Uwieńcze-
niem tych starań była pozytywna decyzja wojewody 
nowosądeckiego na budowę nowej kaplicy, wydana 
w 1975 r. Kościół budowano sposobem gospodar-
czym, borykając się z ogromnymi trudnościami. Kapli-
cę (dolny kościół) poświęcono w 1984 r., a w 1993  r.
poświęcono (wzniesioną w l. 1985 -1988) plebanię 
i konsekrowano nowy kościół, co było ukoronowaniem 
jego 18-letniej, pełnej poświęcenia pracy, w tworzenie 

nowej para� i. W tym roku poświęcił kapli-
cę dla pensjonariuszy w Domu Pomocy 
Społecznej, której stworzenie wydatnie 
wspomógł.  Również w 1993 r. ordynariusz 
tarnowski przyznał mu tytuł honorowy ka-
nonika kapituły katedralnej w Tarnowie.

Jako proboszcz para� i pod wezwaniem Św. 
Stanisława Kostki w Limanowej-Sowlinach 
i równocześnie kapelan szpitala, przyczynił 
się do uruchomienia w 1977 r. kaplicy szpi-
talnej. W okresie stanu wojennego pełnił 
funkcję delegata tarnowskiej kurii ds. nie-
sienia  pomocy rodzinom internowanych, 
a następnie był zastępcą dziekana lima-
nowskiego dekanatu. 

16 listopada 1997 r. uroczyście obchodzono w sowliń-
skiej para� i 40-lecie jego kapłaństwa, a burmistrz od-
znaczył go odznaką Za Zasługi dla Miasta Limanowej 
(18.06.1998).  W 2004 roku przeszedł na emeryturę, po-
zostając rezydentem w para� i. 

W Plebiscycie „Gazety Krakowskiej” został nominowany 
w gronie 16 osób na Człowieka Roku 2002 za całokształt 
zasług i pracy na rzecz potrzebujących. Z okazji 25-lecia 
powstania Solidarności (2005) otrzymał dyplom i oko-
licznościowy medal za pracę dla tego ruchu.
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6 czerwca 2014 r. Limanową odwiedziła Konsul Gene-
ralna Republiki Węgierskiej z Krakowa dr hab. Adrien-
ne Körmendy. Była to robocza wizyta poprzedzająca 
uroczyste obchody 100-lecia Bitwy pod Limanową. 
W spotkaniu uczestniczyli m. in. Władysław Bieda 
Burmistrz Miasta Limanowej, Marek Sukiennik Prezes 
Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Ja-
błoniec 1914, Magdalena Dylag, przedstawiciele Wo-

jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, 
członkowie Rady Muzeum oraz Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego.
Spotkanie rozpoczęło się od wizytacji Cmentarza na 
Jabłońcu, gdzie Marek Sukiennik przybliżył obec-
ną sytuację cmentarza i przytoczył historyczne fak-
ty dotyczące bitwy. Następnie spotkanie przeniosło 
sie do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, 
gdzie  Magdalena Dyląg zapoznała Panią Konsul 
z działalnością i funkcjonowaniem limanowskiego 
muzeum. Następnie Robert Kowalski Przewodniczą-
cy Forum Małopolskich Oddziałów PTH przedstawił 
założenia programu edukacyjnego pn. „Wielka Wojna 
w Małopolsce – pamięć i tożsamość”, natomiast Da-
niel Budacz z PTH O/Limanowa zaprezentował dwie 
historyczne gry planszowe wydane w ramach tego 
projektu. 
Spotkanie było okazją do przedstawienia stronie wę-
gierskiej planów oraz pomysłów na obchody 100 – le-
cia Bitwy pod Limanową. 

W Pizie (Włochy) prezentowana jest wystawa projektu Europeana (fotogra� e z początku XX wieku) złożona z wy-
branych zdjęć kilkunastu europejskich kolekcji fotogra� cznych. Muzeum Historii Fotogra� i z Krakowa przekazało 
na wystawę 7 fotogra� i, w tym 3 zdjęcia z Limanowej, z których jedno zostało wybrane na plakat wystawy.

KONSUL GENERALNA WĘGIER W LIMANOWEJ

FOTOGRAFIE Z LIMANOWEJ NA WYSTAWIE 
W PIZIE
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Podczas „II Gali Mecenasów Futbolu Małopolskiego”, 
która odbyła się w tym roku w Sali Lustrzanej w Tar-
nowie Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda 
odebrał z rąk prezesa red. Ryszarda Niemca Medal 
Mecenasa Futbolu Małopolskiego. „Mecenas Futbo-
lu Małopolskiego”, to idea uhonorowania osób, które 
w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania 
piłki nożnej, ale również tych, którzy poprzez swoje 
działania stwarzają warunki do jej rozwoju. Nie zabra-
kło więc wśród tegorocznych laureatów przedstawicieli 
biznesu z województwa małopolskiego oraz samorzą-
dowców, którzy wspierają rozwój klubów sportowych 
i inwestują w sportową infrastrukturę. Wśród nich byli 
przedstawiciele każdego podokręgu z województwa 
małopolskiego. Z limanowskiego podokręgu w za-
szczytnym gronie oprócz Burmistrza Miasta Limano-
wa znalazł się również Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz 
Potaczek. Władze piłkarskie Małopolski podkreśliły, że 
samorząd terytorialny jest fundamentem wspierania 
ducha wspólnotowego oraz ważnym ośrodkiem ro-
dzenia się idei solidarnej współpracy. Dzięki zaanga-
żowaniu rzeszy wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast oraz radnych samorządowych szczebla gmin-
nego, powiatowego i wojewódzkiego powstały setki 
nowych szkół, dróg, przedsięwzięć infrastrukturalnych 
oraz obiektów sportowych. Samorząd terytorialny 
stał się symbolem wzorowego gospodarowania i do-
brej współpracy także z piłkarskimi stowarzyszeniami. 

Łoży na rozwój futbolu dzieci i młodzieży, wspomaga 
organizacyjnie kluby sportowe, wspiera różnorodne 
formy współzawodnictwa. Kapituła Medalu „Mecenas 
Futbolu Małopolski” pod przewodnictwem prezesa 
MZPN - red. Ryszarda Niemca uhonorowała wójtów, 
burmistrzów i sponsorów. Efektowny pokaz żonglerki 
dał mistrz świata w trickach piłkarskich - Krzysztof Go-
lonka. Medale „Mecenas Futbolu Małopolskiego” wrę-
czali: prezes Tarnowskiego ZPN Zbigniew Jurkiewicz, 
prezes MZPN Ryszard Niemiec i prezes ZPN Nowy Sącz 
- Antoni Ogórek.

W okresie od 17 do 23 maja 2014 r w ramach VI Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na terenie całego 
kraju pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przeprowa-
dzony został jubileuszowy „XX Sportowy Turniej Miast 
i Gmin – 2014”. Jak co roku do jego organizacji włączyła 
się Limanowa i to z sukcesem. 
W grupie IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców) Miasto 

Limanowa zajęło wysoką lokatę - V miejsce. Lima-
nowa otrzyma 4.000 złotych na zakup sprzętu 
sportowego.  
Głównym celem turnieju było pobudzenie aktyw-
ności ruchowej u jak największej liczby osób, szcze-
gólnie tych, którzy dotychczas nie interesowali się 
rekreacją � zyczną, nie uprawiają sportu, nie ćwiczą 
codziennie, nie prowadzą aktywnego � zycznie try-
bu życia. 
W największej imprezie sportu masowego w Polsce, 

począwszy od 17 do 23 maja 2014 r. na terenie naszego 
miasta odbyło się 114 imprez o charakterze sportowym, 
w których w sumie wzięło udział 6572 osoby. Przeprowa-
dzono również wysoko punktowany w rankingu wytrzy-
małościowy Test Coopera. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zdoby-
cia wysokiego V miejsca w tegorocznej edycji, organiza-
torom, wolontariuszom i uczestnikom. 

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA 
MECENASEM FUTBOLU MAŁOPOLSKIEGO

 V MIEJSCE W XX SPORTOWYM TURNIEJU 
MIAST I GMIN 
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Idea zorganizowania Małopolskich Dni Jana Pawła po-
wstała z okazji beaty� kacji Ojca Świętego w 2010 roku. 
Wyniesienie Ojca Świętego na ołtarze czyni tegorocz-
ną – IV edycję - wyjątkową. W wielu miejscowościach 
naszego województwa odbył się cykl imprez upamięt-
niających to wydarzenie, jak i życie, nauczanie oraz 
cały ponty� kat Jana Pawła II. 
IV edycja Małopolskich Dni Św. Jana Pawła została 
przygotowana we współpracy z samorządami lokalny-
mi i przedstawicielami środowisk para� alnych. W tym 
roku pod hasłem „Niech nasza droga będzie wspólna”.
Organizatorzy - Instytut Dialogu Międzykulturowego 
wraz z Urzędem Miasta Limanowa zapewnili bogaty 
program imprez dla każdej grupy wiekowej. Program 
uatrakcyjnił koncert gwiazdy - Haliny Frackowiak.

W LIMANOWEJ ODBYŁY SIĘ MAŁOPOLSKIE DNI 
ŚW. JANA PAWŁA II
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Trwają prace w ramach Projektu  współ� nansowanego  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Planowany całkowity koszt realizacji Projek-
tu wynosi 14 890 174,75 zł, realizacja w latach  
2013 i 2014 obejmuje następujące kontrakty:
Kontrakt 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulic:  Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej,
Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik.
Kontrakt 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Matki Boskiej Bolesnej.
Kontrakt 3: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczysz-
czalni ścieków. 
Postęp robót: W ramach Kontraktu 1 wykonano ka-
nalizację  przy ul. Dębowej. Mieszkańcy mogą już 
występować do ZWiK o wydanie warunków na wy-
konanie przyłączy. Trwają prace na osiedlu Chmielnik 
oraz przy ul. Drożdża i Musiała i rusza budowa kana-

lizacji przy ul. Rupniowskiego, Bednarzy i Drzewnej.
W ramach Kontraktu 2,  trwają prace przy wszystkich 
elementach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, 
zakończono budowę zbiornika pośredniego osadu.

Od 10 czerwca br. można już bez przeszkód korzystać  
z przebudowanego mostu na ul. Szwedzkiej. Jego re-
mont to odpowiedź na rosnące potrzeby związane 
z usprawnieniem komunikacji kołowej oraz pieszej. 
Most został poszerzony i wzbogacony o jednostronny 

chodnik dla pieszych. Wymieniono również barierki. 
Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana „Bud-
most” Wiesław Jędrzejek z Laskowej. Koszt inwestycji 
to 263.356,93 zł. 

TRWAJĄ PRACE NAD UPORZĄDKOWANIEM  
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

MOST NA ULICY SZWEDZKIEJ OTWARTY



12 INFORMATOR MIEJSKI, czerwiec 2014

MIASTO SIĘ ZMIENIA

Burmistrz Miasta Limanowa informuje że, przystępuje 
do procedury wyłonienia dostawcy energii elektrycz-
nej na rok 2015 dla lokalnych Przedsiębiorców i Gmin.
Istotą tego przedsięwzięcia jest utworzenie jak naj-
większej grupy zakupowej odbiorców energii elek-
trycznej w celu uzyskania jak najtańszej oferty ceno-
wej. Zostanie przeprowadzone jedno postępowanie 
przetargowe dla wszystkich w  wyniku, którego wy-
bierzemy jednego dostawcę z najkorzystniejszą ceną 

energii elektrycznej. Po rozstrzygnięciu  postępowania 
przetargowego podmioty, które przystąpiły do grupy 
zakupowej zostaną powiadomione o wynikach prze-
targu i każdy podmiot grupy zakupowej będzie spisy-
wał osobną umowę z dostawcą energii i indywidual-
nie się z nim rozliczał. Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą Miasta. Szczegółowe informacje na stronie:  
www.miasto.limanowa.pl

Miasto Limanowa przystąpiło do kompleksowej mo-
dernizacji ulic w Łososinie Górnej.  W ramach inwesty-
cji przebudowane zostaną ulice: Koszarska, Reymon-
ta, Bednarzy, Drzewna, Drożdża, Zarębki, ks. Musiała 
o łącznej długości 1723 mb. Zakres przebudowy obej-
mie: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, na-
prawę i renowację systemów odwodnienia, wymianę 
zniszczonych nawierzchni chodników i poboczy, mon-

taż barier i łańcuchów. Miasto otrzyma do� nanso-
wanie w wysokości 50 % kosztów z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończe-
nie prac przewidziano do końca października 2014 
roku. W wyniku postępowania przetargowego został 
wyłoniony wykonawca Przedsiębiorstwo Buduwlano-
Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając z Kamienicy, z którym 
podpisano umowę.

TANIA ENERGIA

PONAD 3 MILIONY NA DROGI W 2014 ROKU
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Ponadto zostaną przebudowane następujące drogi:

Nazwa  zadania
Długość 
odcinka     

Wartość 
robót

Wykaz podstawowych robót

ul. Jabłoniecka 207 000
 Wzmocniona podbudowa, nowa nawierzchnia 
asfaltowa oraz pobocza i rowy. / usuwanie 
skutków powodzi./

ul. Łąkowa 137 000
 Wzmocniona podbudowa, zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa i  odwodnienie.
/usuwanie skutków powodzi./

Przecznice  ul. Polnej  85 000      
 Podbudowa tłuczniowa oraz nawierzchnia 
asfaltowa na długości 

ul. Kolejowa 315 220 000      
Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 315 mb, 
renowacja odwodnienia

ul. Księdza Jońca 200 120 000        
 Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 120 
mb, nowa nawierzchnia chodników z kostki 
brukowej - 202 m2

ul. Graniczna do torów 120 91 000        
 Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 120 
mb, nowa nawierzchnia chodników z kostki 
brukowej - 100 m2

ul. Kwiatowa 280 60 000         Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 280 mb

ul. Węgrzynowicza   300 60 000       Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 300 mb

Chodniki na 
ul. Zygmunta Augusta

544 m2 114 000      
 Remont istniejących zniszczonych chodników z 
płyt betonowych - wymiana na kostkę brukową 
804 m2

ul. Nowa 180 80 000         Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 180 mb

ul. Sienkiewicza 206 75 000         Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 206 mb

ul. Szopena 100 27 000      
 Podbudowa tłuczniowa oraz nawierzchnia 
asfaltowa na długości 100 mb

ul. Mickiewicza 230     80 000     Nowa nawierzchnia asfaltowa na dł. 230 mb

ul. Dębowa    190.000
Wzmocniona podbudowa
 i nowa nawierzchnia z masy asfaltowej. 
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Obecnie poza opróżnianiem koszy ulicznych dwa razy 
w tygodniu i okresowym  mechanicznym czyszczeniem 
ulic przez MZGKiM,  pozostałe prace  przy utrzymaniu  
zieleni i porządku  w mieście  sprawują osoby  opłaca-
ne  z rozmaitych programów Urzędu Pracy.  A prac jest 
sporo i zakres ich ciągle się poszerza, bo stopniowo każ-
da działka i każdy kawałek miejskiego terenu obejmie 
pielęgnacja. Ale już obecnie mają się czym zajmować, 
to oni dbają  o  38 hektarów lasu miejskiego, a także 
o place zabaw, parki w mieście i na ul. Fabrycznej, 
cmentarze: na Jabłońcu, żydowski i wojenny, stadion 
i ścieżkę zdrowia na Kusocińskiego, tereny na osiedlach 
Zygmunta Augusta i Józefa Marka, centrum Łososiny 
Górnej,  przystanki komunikacji miejskiej. Dbają też 
o zieleńce  w rynku, Parku Miejskim, na ul.Kopernika, 
ul.Czecha  itp.  Ponadto pracownicy regularnie likwidują 
dzikie wysypiska śmieci, wykaszają  pobocza ulic i rowy, 
usuwają  zdziczałą roślinność z koryt potoków i innych 
terenów miejskich oraz montują i naprawiają ławki oraz 
kosze uliczne. Pracownicy powiesili 100 budek dla pta-
ków, sukcesywnie montują 150 koszy plastikowych, 
100 ławek bez oparcia w różnych miejscach i 50 ławek 
w Parku Miejskim. Tylko w tym roku posadzili 1000 sa-
dzonek  jodły, około 1800 ozdobnych drzew i krzewów, 
a także około 8000 kwiatów w  donicach,  kwietnikach 
i na skwerach. W każdą sobotę i niedzielę, przed 6 rano 

podlewają kwiaty, zbierają  i wywożą  śmieci z koszy na 
Rynku, parku oraz ulic: Jana Pawła II, Matki Boskiej Bo-
lesnej, Kościuszki i Józefa Marka. Prawie w każdy week-
end przygotowują ogniska w kamieniołomie, za które 
opłaty pobiera miasto. Obsługiwali sztuczne lodowisko 
w zimie. Zatrudnieni pracownicy ponadto wykonują 
drobne prace remontowe w muzeum, muszli koncer-
towej, budynkach na ul. Spacerowej, kapliczce w par-
ku i innych. Korzystając z pracy ludzi opłacanych przez 
Urząd Pracy, miasto jest coraz czyściejsze, piękniejsze 
i oszczędza   setki  tysięcy złotych rocznie.

UTRZYMANIE ZIELENI I PORZĄDKU W MIEŚCIE
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Rynek - estetyczne rabaty kwiatowe

Ukwiecone i estetyczne rondo przy ul. Kopernika

Skarpa przy ul. Józefa Marka nabiera kolorytu i klimatu 
dzięki nasadzonym krzewom.

Zakupiono ozdobne donice, nasadzono kwiaty nadając 
uliczkom miasta estetyczny wygląd.

Ukwiecone wejście do Muzeum Regionalnego Ziemi 
Limanowskiej

Kolorowa ścieżka zdrowia przy ul. Kusocińskiego
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18 czerwca w sali widowiskowej Limanowskiego 
Domu Kultury odbyła się uroczysta „Gala osiągnięć 
uczniów limanowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014”. Bohaterami 
gali byli laureaci i � naliści konkursów przedmiotowych 
i tematycznych ogłoszonych przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty, uczniowie którzy osiągnęli sukcesy 
w konkursach wiedzy i umiejętności oraz w różnych 
dyscyplinach sportowych. Na uroczystość zostali 
zaproszeni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej, którzy 
osiągnęli sukcesy arystyczne na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Wśród najlepszych z najlepszych 
stanęło 19 � nalistów i 3 laureatów konkursów 
przedmiotowych i tematycznych ogłoszonych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, 54 uczniów, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki  w konkursach wiedzy 
i umiejętności oraz w konkursach artystycznych 
artystycznych, a także  91  sportowców.
Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta Limanowa 
– Władysław Bieda. Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili Pan Stanisław Szudek – Dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pani Małgorzata 

Lenartowicz – Wizytator  Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Nowym Sączu, Pani Irena Grosicka - Przewodnicząca 
Rady Miasta Limanowa, Radni Rady Miasta Limanowa.  
Składając uczniom gratulacje oraz wyrazy uznania  
dla ogromu pracy włożonej w pogłębianie wiedzy 
i rozwijanie swoich talentów, Władysław Bieda, Irena 
Grosicka, Jolanta Juszkiewicz oraz Stanisław Szudek 
wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe. 

Rodzicom i nauczycielom złożono gratulacje 
i podziękowania za inspirowanie uczniów do twórczych 
poszukiwań, rozwoju pasji i zainteresowań, za owocną 
pracę dydaktyczno-wychowawczą, która przyczyniła 
się do osiągania sukcesów.

W gronie nagrodzonych znaleźli się: w konkursach 
przedmiotowych i tematycznych organizowanych 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1: Jakub 
Poręba, Mateusz Kulig, Magdalena Dębska, Marcin 
Kurek, Łukasz Wojtas
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2: Alicja 
Bulanda, Martyna Sułkowska, Magdalena Pieczonka,

GALA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW LIMANOWSKICH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
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Piotr Papież, Błażej Sternal, Marcin Mizgała, Filip 
Sternal, Bogdan Kulig
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3: 
Mateusz Wojtas, Marcin Przybyła, Paulina Zaskwara, 
Filip Ociepka, Bartosz Ociepka, Gabriela Wojtas, Maciej 
Ładoś
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4: 
Daria Kokot, Andrzej Ryś
-  w konkursach wiedzy i umiejętności:
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1: Joanna 
Joniec, Franciszek Wrona, Zuzanna Struzik, Sławomir 
Trela, Krzysztof Kapera
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2: 
Aleksandra Baczyńska, Natalia Wadowska, Emilia 
Ślazyk, Michał Pieczonka, Marcin Twaróg, Dorota Banaś

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3: 
Konrad Juszczak, Karolina Sułkowska, Julia Piechura, 
Patrycja Chudy, Katarzyna Garncarz, Justyna Adamczyk, 
Anita Wikar, Kamil Piechura, Łukasz Bugajski, Natalia 
Czechowska
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4: 
Kinga Franczak, Gabriela Franczak, Michał Giza, 
Natalia Giza, Agnieszka Jankowska, Zuzanna Jonak, 
Justyna Kociołek, Magdalena Kociołek, Marta Majerska, 

Piotr Majerski, Gabriela Mucha, Aleksandra Raczek, 
Natalia Stanisz, Aleksandra Biedroń, Izabela Bubula, 
Wojciech Ługowski, Beata Atłas 
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
im. Grażyny Bacewicz w Limanowej: Małgorzata Lach, 
Paweł Michalik, Natalia Trzópek, Dorota Poręba, Anna 
Kądziołka, Zuzanna Kuziel, Karolina Zelek, Michał 
Sukiennik, Karol Wikar, Natalia Cisak, Dominika Sławek,
Weronika Guzik, Zunna Matląg, Gabriela Golonka, 
Dominika Florek, Aleksandra Kędroń

- w zawodach i turniejach sportowych:
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1:  
Wiktoria Biedroń, Zuzanna Merkowska, Wiktor Dzik, 
Katarzyna Pilawska, Izabela Twaróg, Anna Twaróg, 
Nadia Szotkowska, Aleksandra Szumilas, Łukasz 
Węgrzyn, Patrycja Trzupek, Magdalena Dudek, Anna 
Dutka, Gabriela Trojanowska, Joanna Lenartowicz, 
Karolina Małucha, Gabriela Daniel, Karolina Kuna 
Uczniowie Zespołu szkół Samorządowych Nr 2:  Jakub 
Michalczyk, Karol Sułkowski, Kamil Kubatek, Wiktor 
Czeczótka, Aneta Pajor, Natalia Tokarczyk, Marceli 
Janczy, Damian Smoleń, Szymon Król, Michał Wrona, 
Grzegorz Wasilewski, Grzegorz Szewczyk, Patryk 
Biedroń, Renata Sukiennik
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Uczniowie Zespołu szkół Samorządowych Nr 3: 
Martyna Bieda, Aleksandra Odziomek, Izabela Wojtas, 
Gabriela Pietryga, Magdalena Leśniak, Julia Bujak, 
Martyna Puch, Justyna Stach, Bartosz Pyrc, Julia Mruk, 
Krystian Łącki, Krystian Duchnik, Jakub Jasica, Damian 
Pałka, Dawid Tokarz, Wiktor Mrozek, Patryk Dziadoń, 
Szymon Orzeł, Bartłomiej Śliwa, Michał Mąka, Andrzej 
Mrożek, Rafał Matusiak, Antoni Garczyński, Piotr 
Kurczab, Bartosz Boroń, Kacper Wątroba, Kacper Duda, 
Paweł Włoedarczyk, Jakub Syktus, Konrad Tąta, Marcin 
Zoń, Kamil Golonka, Paweł Krzyściak, Sebastian Nowak, 
Mikołaj Trzópek, Patryk Kwandrans, Tadeusz Oleksy, 
Dominik Wojtas, Maciej Sajdak, Jagoda Pyrc, Oliwia 
Szot, Julia Włodarczyk, Rajmund Flach, Kacper Kasiński, 
Dariusz Wajda, Aleksandra Cabała, Kinga Bieda, Olga 
Bugajska, Aleksandra Nagłowska, Martyna Pałka, 
Natalia Ptaszek, Magdalena Giza, Natalia Tomasik, 
Natalia Sułkowska, Aleksandra Kopka

Uczniowie Zespołu szkół Samorządowych Nr 4: 
Bartosz Sułkowski, Karol Sułkowski, Kacper Sułkowski, 
Dawid Piechnik, Filip Golonka, Joanna Furtak, Mateusz 
Twaróg.
Uroczystość uświetniły występy uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Limanowej: Karoliny Zelek (klasa 
fortepianu Halina Dyczek), Karola Wikara (klasa gitary 

Paweł Moszycki), Małorzaty Lach i Pawła Michalika 
(klasa fortepianu Renata Czaja i Elżbieta Szuymocha), 
Zuzanna Matląg (klasa skrzypiec Renata Biernat), Anny 
Wygody uczennicy Zespołu Szkół Samorządowych Nr 
1 w Limanowej , Kingi Franczak, Agnieszki Jankowskiej, 
Magdaleny Kociołek, Gabrieli Mucha i Aleksandy 

Raczek  uczennic z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 
w Limanowej oraz Zespołu ARS z Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 3 w Limanowej.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom 
gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. 
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28 maja br. w Muzeum Regionalnym  otwarto  unikalną 
w skali  światowej  ekspozycję dewizek. Tą cenną kolek-
cję podarowaną miastu przez naszego rodaka doktora 
Grzegorza Jońca  pozyskano dzięki zabiegom  Pana 
Jerzego Bogacza oraz burmistrza Władysława Biedy. 
O kolekcji pisaliśmy obszernie w poprzednim numerze 
informatora, teraz tylko krótkie przypomnienie. De-
wizka to specjalnie zdobiony i grawerowany uchwyt 
czy raczej spina, używany od  XVII w. do mocowania 
pieczęci lub sygnetów rodowych przy ubraniach szla-
checkich.  Od początku XIX do połowy XX w. stosowa-
no go do przypinania zegarków przy frakach, garnitu-
rach.  
Kolekcja jest niezwykle cenną i unikatową gratką dla 
kolekcjonerów i pasjonatów dawnej szlacheckiej sztu-
ki użytkowej. Liczy ona 359 dewizek z okresu od XVIII 
do XX w.  Kolekcja była gromadzona w Polsce, ale także 
w trakcie licznych podróży zagranicznych jakie Grze-
gorz Joniec odbył  w latach 50-70tych, m.in. po Niem-
czech, Szwajcarii, Austrii, Francji, Rosji, Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Portugali, Włochach, Węgrach, Danii, 
a nawet po Ameryce Południowej, Indiach, Chinach, 
Egipcie, Izraelu czy Turcji. Wśród dewizek znajdują się 
nowożytne zapinki szlacheckie na pieczęcie rodowe, 
ale także na miejskie pieczęcie cechowe. Na niektó-
rych dewizkach widać elementy wskazujące na insy-
gnia władzy carskiej czy cesarskiej. Liczne przykłady 
wskazują również, że ich posiadaczami byli o� cerowie 
w poszczególnych formacjach wojskowych, studenci 
ważnych europejskich uniwersytetów, członkowie to-
warzystw gimnastycznych czy nawet cechów górni-
czych i wolnomularskich. 
Ten niezwykły i niepowtarzalny dar dla naszego mu-
zeum, to jedyna taka kolekcja w Polsce, czy w tej części 
Europy. Podobna o wiele mniejsza kolekcja znajduje 
się w muzeum we Wiedniu. 

Darczyńcą jest Grzegorz Joniec – ur. 1923 r.,
w Krakowie, bratanek ks. płk Józefa Joń-
ca, wywodzący się z szanowanej limanow-
skiej rodziny. Tu mieszkał latach 1929-1939, 
gdzie jego ojciec prowadził pierwszą w Li-
manowej linię autobusów do Krakowa. Po 
wojnie studiował na Wydziale Lekarskim  
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później pra-
cował jako lekarz w wojsku i w Uniwersy-
teckiej Klinice Ginekologiczno-Położniczej 
w Krakowie. Następnie pracował w Wiedniu 
i  wiele podróżował.  Od 1968 znowu w Polsce,  
gdzie do emerytury pracował jako ginekolog 
w różnych przychodniach krakowskich. 
Jak widzimy nasze muzeum dźwiga się 
po latach, najdelikatniej mówiąc, straco-

nych.   Muzeum regionalne powinno gromadzić pa-
miątki materialne po żyjących tu ludziach.  Niestety  
w ostatnich latach  zamiast wzbogacać zbiory, tracono 
je na potęgę.  Chyba najgorsze były lata 2007 – 2010, 
kiedy utracono bezcenne dokumenty lokalizacyjne 
miasta. Jeszcze w 2008 roku widział je Kierownik Ar-
chiwum Państwowego w N. Sączu, a już w  2010 r. dyr.  
Wielek nie pokazał pergaminów kontrolującym. Twier-
dził wtedy, że są w pracowni konserwacji na Wawelu, 
co  okazało się kłamstwem. Ale to nie wszystko, w in-
wentaryzacji z  2007 roku wykazał  brak 68 eksponatów, 
w tym 19 prac  wybitnego malarza Maksymiliana Broż-
ka, ucznia Jacka Malczewskiego, zwanego „ostatnim 
malarzem Młodej Polski”.  Obrazy zmarłego  w 1977 roku 
w Limanowej malarza posiadają muzea w Lublinie, 
Sanoku, Tarnowie, Częstochowie, Nowym Sączu 
i Chorzowie, a my nie posiadamy nawet fotogra� i 
utraconych prac. Teraz w krótkim czasie muzeum 
wzbogaciło się o dwie  nowe cenne kolekcje. Chodzi 
o zakupione za 30 000 zł od spadkobierców Pani  Kry-
styny Bączkowskiej-Cynke, wyposażenie starej lima-
nowskiej apteki, oraz opisaną tu kolekcję dewizek. 
Na szczęście przestał działać  odstraszający przykład 
roztrwonionej kolekcji prac Maksymiliana Brożka 
i ludzie znowu ufają,  że drogie im pamiątki zostaną  
w muzeum należycie zabezpieczone i wyeksponowa-
ne. Tu ponawiamy apel o dalsze wzbogacanie zbiorów, 
czy to w formie sprzedaży czy darowizny. Muzeum re-
gionalne jest najlepszym  miejscem do  gromadzenia 
i eksponowania pamiątek po nas i po naszych czasach.   
Będziemy bardzo wdzięczni za każdy eksponat, jak 
np. ostatnia darowizna Państwa Winiewskich, którzy  
 przekazali  do muzeum portrety przodków: Stanisława 
i Franciszki Ceglarzów. Pan Stanisław Ceglarz to wielce 
zasłużony dla miasta  budowniczy i wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Limanowej.

W MUZEUM OTWARTO  WYSTAWĘ  DEWIZEK
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W sobotę 17 maja 2014 roku  Muzeum Regionalnym 
Ziemi Limanowskiej zorganizowało po raz trzeci Noc 
Muzeum w Limanowej.  Tradycyjnie jest to w całej Eu-
ropie impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu 
muzeów i galerii w wybranym dniu, w godzinach noc-
nych. W Polsce jej termin pokrywa się z Dniem  Muzeal-
ników, przypadającym co roku w trzecią sobotę maja. 
W tegoroczne święto kultury nasze muzeum udostęp-
niło dla zwiedzających nową czasową ekspozycję, nt. 
Chłop potęgą jest i basta... – gurmany, górnice i ha-
zuki z terenu powiatu limanowskiego, której otwarcie 
odbyło się o godz. 16.00. Otwarcie wystawy uświetnił 
występ kapeli Zespołu Regionalnego Limanowianie. 
Swoją obecnością imprezę uświetnili: Władysław Bie-
da – Burmistrz Miasta Limanowa, Jan Puchała – Sta-
rosta Limanowski, Radny Powiatu – Jacenty Musiał, 
Radni Rady Miasta Limanowa: Przewodnicząca Irena 
Grosicka, Jan Winiewski, Mieczysław Sukiennik, Jolan-
ta Juszkiewicz, Antoni Dyląg, Anastazja Brajner, Mate-
usz Wroński, Walenty Rusin, a także członek Rady Mu-
zeum – Jerzy Bogacz. Jest to wystawa etnogra� czna, 
która prezentuje tradycyjne wierzchnie okrycia męskie 
w strojach świątecznych, które były noszone przez 
chłopów w różnych miejscowościach powiatu lima-
nowskiego: Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyc-
kich, Lachów Sądeckich, Górali Białych Gorczańskich 
czy Zagórzan. Nie brakuje na niej wełnianych gurman 
noszonych m.in. w okolicach Limanowej, Przyszowej 
czy Kamienicy od wieków, czy zagórzańskiej hazuki 
z okolic Mszany Dolnej, ani sukmany z okolic Dobrej 
i Szczyrzyca bogato zdobione stamentem. Podziwiać 
można oryginalne samodziałowe ubrania zdobione 
bogatym haftem przez ostatniego krawca rękodzielni-
ka – Wojciech Platę z Przyszowej. Odzienie nowszego 
typu prezentują zapożyczone z okolic Krakowa górnice 
i kaftany, które weszły w skład męskiego przyodzienku 

Lachów po I wojnie światowej. Można także zobaczyć 
okrycia zimowe – kożuch i serdaki białe zdobione uni-
katowymi skórzanymi aplikacjami charakterystyczny-
mi tylko dla regionu limanowskiego. Wystawę można 
obejrzeć jeszcze do 10 lipca 2014 r. Wystawę przygo-
towali: Magdalena Dyląg, Lidia Marek – Jurkowska, 
Kamil Dębski przy współpracy z Dorotą Jędrzejek 
i Jackiem Smagą z Zespołu Regionalnego Limanowia-
nie, Franciszkiem Chebdą i Janem Lorkiem z Zespołu 
Regionalnego Przyszowianie, Józefem Wójtowiczem ze 
Słopnic, Józefem Tokarczykiem z Zespołu Spod Kicek 
z Mordarki, Piotrem Lulkiem i Stanisławem Chrustkiem 
z Zespołu Regionalnego Kasinianie-Zagórzanie, Hali-
ną Gocal - Dyrektorem Zespołu Szkól im. Jana Pawła II 
w Sadku-Kostrzy oraz Markiem Zapałą z Koninek. Na-
stępnie o godzinie 19.00 odbył się wernisaż malarstwa 
i rysunku młodej plastyczki Dagmary Malinowskiej, 
które było okazją do spotkania limanowskiego środo-
wiska artystów. Przybyli m.in. Jan Kurek, Aleksander 
Majerski, Zygmunt Kłosowski. Po prezentacji i dyskusji 
nad rozwijającym się talentem młodej artystki, zebrani 
mogli wysłuchać wstępu operowego Katarzyny Anny 
Koszyk, która wykonywała utwory zespołu rockowo-
gotyckiego Nightwish. Na wystawę oraz występ ope-
rowy przybyło sporo młodych osób, szczególnie mi-
łośników rockowych klimatów. Impreza zgromadziła 
blisko 150 uczestników. Mieszkańcy miasta odwiedzali 
muzeum i zwiedzali wystawy bezpłatnie do północy. 
Mogli oni również obejrzeć stała wystawę „Apteka mgr 
Klementyny Bączkowskiej”. Na gości czekał także po-
częstunek regionalny przygotowany przez Stanisławę 
Oleksy z Koła Gospodyń Wiejskich z Męciny.  W trakcie 
III Nocy Muzeum dobyła się zbiórka pieniężna na Ku-
busia Dąbrowskiego, Julię Żołnę i Mateusza Kunickiego 
prowadzona przez Limanowską Akcję Charytatywną.
                                                Magdalena Dyląg

III NOC MUZEUM W LIMANOWEJ
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Pamięć narodowa nie jest wartością daną raz na za-
wsze. Trzeba o nią ustawicznie zabiegać i ją pielęgno-
wać. By pamięć o Bohaterach Mordu Katyńskiego była 
wciąż żywa, w sercach Polaków – mieszkańców Lima-
nowej, i Polaków żyjących na Węgrzech, w Miszkolcu, 
a połączonych węzłami przyjaźni - zrodziła się idea 
ufundowania Tablicy Katyńskiej. Pan Robert Firszt, zna-
ny limanowski artysta-rzeźbiarz, podjął trud wykona-
nia dzieła. Wpierw bezinteresownie sporządził projekt 
wedle przyjętych założeń, który został  zatwierdzony 
przez stosowne władze samorządowe miasta Miszkolc 
i polskie władze konsularne z ambasady w Budapesz-
cie. W pracowni pana Firszta tenże projekt się zmateria-
lizował w postaci tablicy wykonanej ze stali, utrzymanej 
w prostej żołnierskiej formie, na planie krzyża, z urną na 
ziemię w jego centralnej części. Ziemię z miejsca kaźni, 
z cmentarza w Katyniu - tę relikwię zroszoną i uświę-
coną krwią polskich męczenników - o� arowała pani 
Halina Dyczek. W górnej części tablicy widnieją godła 
państwowe Polski i Węgier. Na ramionach  krzyża wy-
ryta jest inskrypcja - w językach: polskim i węgierskim 
- następującej treści:            
PAMIĘCI POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH BESTIAL-
SKO  ZAMORDOWANYCH PRZEZ SOWIECKIE NKWD 
W MIEJSCACH KAŹNI ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ 
WIOSNĄ 1940 ROKU AZ 1940 TAVASZÁN A SZOVJET 
NKVD ÁLTAL BRUTÁLIS KEGYETLENSÉGGEL MEG-
GYILKOLT LENGYEL HADIFOGLYOK EMLÉKÉRE.
U dołu tablicy wymienione są nazwy miejscowości 
– miejsc kaźni Polaków na Wschodzie: KATYŃ, MIED-
NOJE, CHARKÓW, BYKOWNIA, KUROPATY. Nieco niżej 
widnieje napis: DAR OD POLAKÓW Z OJCZYZNY I PO-
LONII Z MISKOLCA. Uroczystość odsłonięcia i poświę-
cenia tablicy upamiętniającej o� ary Zbrodni Katyńskiej 
miała miejsce 26 kwietnia 2014 roku w Miszkolcu, przy 
kościele pw. Wniebowzięcia NMP (Miskolc, Hősök tere 
5), przy udziale licznie zebranych mieszkańców miasta 
i okolicy, gości przybyłych z Budapesztu, a także o� cjal-
nej delegacji z Limanowej na czele z Burmistrzem  mgr 
inż. Władysławem Biedą, któremu towarzyszyli: mał-
żonka Bożena, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan 
Winiewski oraz Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia 
Historii Ożywionej Jabłoniec 1914  mgr inż. Marek Su-
kiennik. Zaproszenie zostało wystawione przez Samo-
rząd Polski i władze miejskie Miszkolca. Wysoką rangę 
uroczystości nadała obecność Konsula RP w Budapesz-
cie Andrzeja Kalinowskiego. Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 10.00 Mszą Świętą w intencji o� ar Mordu 
Katyńskiego. Ceremonii odsłonięcia Tablicy Katyńskiej, 
dokonali wspólnie: Prezydent miasta Miskolc dr. Ákos 
Kriza i Burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda.

Zwieńczeniem tej wzruszającej patriotycznej uroczy-
stości był program słowno-muzyczny przygotowany 
przez Koło Literackie „Éltető Lélek” („Duch Ożywiony”). 
Na część artystyczną składały się wiersze o Katyniu, 
muzyka i śpiew pieśni.  Po zakończeniu o� cjalnej czę-
ści uroczystości, Wiceprezydent miasta Miskolc, pan 
Péter P� iegler, odpowiedzialny za kontakty międzyna-
rodowe i gospodarcze, podjął naszą delegację wystaw-
nym obiadem. Szczególne słowa uznania, szacunku 
i wdzięczności kieruję na ręce pani Haliny Bárcziné-
Sowa, piastującej funkcję Przewodniczącej Samorządu 
Polskiego w Miskolcu, pomysłodawczyni i „dobrego du-
cha” przedsięwzięcia fundacji Tablicy. Dzięki jej uporo-
wi, zaangażowaniui i poświęceniu ten szczytny projekt 
został zrealizowany. Pani Halino, w imieniu limanowian, 
przyjaciół narodu węgierskiego, jednym słowem, tak po 
prostu – dziękuję. Nie sposób nie wspomnieć pomocy 
i wsparcia ze strony rodowitych Węgrów, męża pani 
Haliny- László, a także Wiceprzewodniczącego Samo-
rządu Polskiego płk Dénesa Fekete. Köszönöm szépen! 
Uroczystość odbiła się szerokim echem w lokalnych 
mediach; w miszkolckiej prasie i telewizji ukazały się 
relacje z odsłonięcia tablicy. Także media internetowe 
poświęciły jej wiele uwagi, zamieszczając bogate gale-
rie fotogra� i.  Uroczystość przyczyniła się niewątpliwie 
do zacieśnienia węzłów szczerej i tradycyjnej przyjaźni, 
która ożywia Polaków i Węgrów, a Tablica Katyńska na 
ścianie frontowej Klasztoru Minorytów w Miszkolcu po 
wsze czasy będzie świadczyć o  naszej trosce o  pamięć, 
którą jesteśmy winni Bohaterom Katyńskim.

Marek Sukiennik

POLACY I WĘGRZY W HOŁDZIE 
BOHATEROM KATYŃSKIM
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W dniach 23-25 maja 2014 r. odbyła się już jedenasta 
edycja Międzynarodowego Ekstremalnego Mara-
tonu Pieszego „Kierat” 2014, w którym wystartowa-
ło 717 osób, w tym 85 kobiet. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Burmistrz Miasta Limanowa - Władysław 
Bieda.
Limanowski Maraton to eks-
tremalnie trudne wyzwanie 
nawet dla zaprawionych pie-
churów i doświadczonych 
biegaczy. W ciągu 30 godzin 
bez względu na pogodę na-
leży pokonać - idąc lub bie-
gnąc na własnych nogach 
- dystans 100 km i 3500 m 
podejść po górach Powiatu 
Limanowskiego. Start i meta 
maratonu jest w Limano-
wej, a trasa przebiega przez 
malownicze tereny Beskidu 
Wyspowego i Gorców, obej-
mując zasięgiem masywy 
górskie wokół Limanowej.
W tym roku zawodnicy „Kie-
ratu” startowali z Parku Miej-
skiego, co hucznie oznajmił 
wybuch z armaty. W sobotę 
pierwszy na metę – zdoby-
wając tym samym pierw-
sze miejsce – wbiegł Maciej 
Więcek. Na pokonanie trasy 

potrzebował 13 godz. 34 
min. Pierwszymi kobieta-
mi na mecie były ex equo 
Elżbieta Sułkowska i Anna 
Sułkowska z czasem: 
17:04. Gratulujemy. 
Organizatorami Lima-
nowskiego Maratonu, 
który rozsławia Ziemię 
Limanowską i w którym 
z roku na rok startuje co-
raz większa liczba uczest-
ników, jest między innymi 
Andrzej Pilawski i Tomasz 
Baranowski. 
W uznaniu zasług i za 
działalność dla dobra mia-
sta i jego mieszkańców 
podczas podsumowania 
„Kieratu” Przewodnicząca 
Rady Miasta Irena Grosic-

ka wspólnie z Burmistrzem Miasta Władysławem Biedą 
wręczyli odznaczenia: „Za Zasługi dla Miasta Limano-
wa” dla Andrzeja Pilawskiego oraz „Przyjaciel Mia-
sta Limanowa” dla Tomasza Baranowskiego.
Gratulujemy odznaczonym!

PODSUMOWANO KIERAT I WRĘCZONO ODZNACZENIA
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W niedzielę 8 czerwca został uruchomiony basen 
w Parku Miejskim przy ul. Spacerowej! Wstęp na basen 
jest bezpłatny, a do dyspozycji oprócz basenu o dłu-
gości 25 m jest także boisko do piłki plażowej.  Kąpie-
lisko czynne jest codziennie w godzinach od 10 do 18, 
a o bezpieczeństwo dba ratownik. Dzieci do lat 7 mogą 

korzystać z kąpieliska tylko pod opieka osoby dorosłej. 
Na basen zabrania się wstępu osobom, których stan 
wskazuje na spożycie alkoholu. Na terenie kąpieliska 
nie można także sprzedawać, wnosić i spożywać alko-
holu.
Zapraszamy.

Od 3 kwietnia 2014r. Miasto Limanowa realizowało pro-
jekt „Już pływam” adresowany do uczniów klas I oraz II 
szkól podstawowych. 
178 uczniów z Zespołów Szkół Samorządowych Nr 1, 
Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 realizowało zajęcia nauki pływania 
na Krytej Pływalni w Limanowej. Kurs nauki pływania 
obejmował 16 godzin zajęć na basenie. 

W ramach projektu uczniowie mieli zapewnioną opie-
kę nauczyciela, wykwali� kowanych instruktorów na-
uki pływania, a dodatkowo uczniowie z Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 2 oraz Nr 4 w Limanowej mieli za-
pewniony transport ze względu na odległość. 
Głównym celem programu było zdobycie przez dzieci 
podstawowych umiejętności pływania, poprawa kon-
dycji, podniesienie ogólnej sprawności � zycznej oraz 
zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak 
i zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania.

Realizacja projektu zakończyła się 10 czerwca 2014. Na 
realizację projektu Miasto Limanowa otrzymało do-
� nansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego 
w kwocie 10.370,00 zł. Całkowity koszt projektu wy-
niósł 32 576,00 zł.  

BASEN ZOSTAŁ OTWARTY

JUŻ PŁYWAM
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W poprzednim numerze prezentacją  � rmy „Laskopol” 
rozpoczęliśmy cykl przybliżania mieszkańcom limanow-
skich � rm. Zwykle wiedza o danej � rmie ogranicza się 
do tych, co tam pracują, pozostali wiedzą gdzie to jest 
i na tym wiedza się kończy. Chyba zbyt mało interesuje-
my się rodzimymi � rmami,  ich sukcesami i kłopotami,  
zapominając, że to właśnie dzięki nim mamy podatki 
i pracę. Dzisiaj prezentujemy � rmę „Emiter”
Firma ma siedzibę w Limanowej, oddziały w Zgierzu pod 
Łodzią i Straszynie k/Gdańska oraz  � rmę córkę  EMITER 
GmbH w Niemczech. Firma zatrudnia 300 wysoko wy-
kwali� kowanych  specjalistów. Posiada – ponad 15000 
m2 powierzchni użytkowej pod dachem, zajmuje 5,6 ha 
terenu przemysłowego i samego podatku od nierucho-
mości płaci  344.677 zł rocznie.
Firmę Emiter,  ze 100 procentowym udziałem kapitału 
polskiego założyli  w 1992 roku panowie Stanisław Bieda 
i Piotr Lis. Na początku mieli  siedzibę  w Łososinie Górnej.  
Od  2008 roku zajmują nowoczesny  kompleks  w Lima-
nowej przy ulicy Skrudlak o powierzchni ponad 4500 m2,
w skład którego wchodzą; budynek administracji, hale 
montażowo - produkcyjne oraz magazyn wyrobów 
gotowych.  Ponadto  posiadają  zakłady produkcyjne 
i magazyny w Pisarzowej oraz Radymnie na Podkarpaciu.
W roku 2003 otwarli w Zgierzu oddział � rmy składający 
się z biura handlowego oraz pracowni montażowych 
o łącznej powierzchni 4000 m2. Decyzja o budowie obiek-

tów w Zgierzu podyktowana była koniecznością  popra-
wy logistyki dostaw urządzeń dla klientów z centralnej 
i północnej części Polski.  W 2001 i 2003 roku � rma EMI-
TER uzyskała prawo posługiwania się certy� katami ISO 
9002 i 9001. Od 1999  roku eksportuje swoje wyroby  do 
następujących krajów: Słowacji, Czech, Rumunii, Chor-
wacji, Słowenii, Bułgarii, Węgier, Norwegii, Niemiec, Bel-
gii, Hiszpanii, Austrii, Ukrainy, Francji, Estonii, Rosji, Litwy, 
Holandii, Serbii, Czarnogóry. 
W 2006 roku powstała w Niemczech � rma EMITER 
GmbH, dzięki której otworzył się dla nich  rynek 
niemiecki.  W 2010 roku otworzyli  w Straszynie kolejną 
placówkę z zapleczem biurowo-montażowym. W celu 
osiągnięcia satysfakcjonującej efektywności i rentowno-
ści, wdrożyli Zintegrowany System Zarządzania � rmą - 
ERP.

Od samego początku Firma zajmuje się projektowaniem 
i produkcją obudów oraz rozdzielnic elektrycznych. Na 
początku rozdzielnice  wykonywano z metalu i tworzywa 
laminowanego. Jednak wraz ze wzrastającymi wymaga-
niami klientów i potrzebą dostosowania � rmy do stan-
dardów europejskich, od 1997 roku rozpoczęto również 
produkcję rozdzielnic z tworzywa termoutwardzalnego. 
Wykorzystując wieloletnie doświadczenia EMITER dyna-
micznie rozwija się zdobywając wysoką pozycję na pol-
skim i europejskim rynku. Z roku na rok poszerza swój 
asortyment i sieć dystrybucyjną.

W planach na przyszłość Firma zamierza nadal stawiać 
na  jakość oraz innowacyjność, aby jak dotąd być  o krok 
przed konkurencją w kwestii rozwiązań technicznych, 
stąd ciągłe inwestycje i wdrażanie nowych  projektów. 

Życzymy Firmie dalszego dynamicznego rozwoju i suk-
cesów  w ciężkiej walce konkurencyjnej na europejskim 
i nie tylko,  rynku.

FIRMA „EMITER”
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Sylwia Grzeszczak i Piasek wystąpią na Dniach Limanowej 2014.
Dni Limanowej to święto miasta i jego mieszkańców. Jest to okazja  do wspaniałej zabawy. W roku bieżącym świę-
tować będziemy Dni Limanowej 16 i 17 sierpnia. Już trwają przygotowania do organizacji imprezy.  
Na święcie miasta wystąpią m.in.: Sylwia Grzeszczak (sobota 16 sierpnia) oraz Piasek (niedziela 17 sierpnia). Oprócz 
tego organizator – Limanowski Dom Kultury planuje organizację wielu koncertów i atrakcji. Zapraszamy!

DNI LIMANOWEJ`2014

VI Bieg Osiedlowy na 1 Milę  - 29 czerwca 2014r.
KS Limanowa Forrest, Urząd Miasta Limanowa i Bank 
Spółdzielczy w Limanowej zapraszają na 6. edycję 
otwartego biegu dla dzieci. Start i Meta będą przy 
odnowionej tzw. Muszelce koncertowej w Parku Miej-
skim w Limanowej. Podczas biegu będą do wybrania 
TRZY DYSTANSE:
1. DYSTANS: „1 Mila ang.” (1km 600m). Trasa 4 pętle wg. 
wskazówek zegara (w prawą stronę), dookoła parku. 
Start i Meta przy tzw. „Muszelce” koncertowej.
 Klasy� kacja biegu na 1 Milę w 3 kategoriach wieko-
wych:  I) do 10 lat (rok: 2004 i młodsi);   II) 11-13 lat (rok: 
2003-2001);   III) 14-16 lat (rok: 2000-1998).
2. DYSTANS: „Mini-mila” (160 metrów). Młodsze dzieci 
biegną (lub idą) krótszy dystans – dookoła „Muszelki”, 
czyli będzie to tzw. „Mini-mila”.
3. DYSTANS: 16 metrów. Dla dzieci nie potra� ących 
jeszcze dobrze chodzić i dla dzieci niepełnosprawnych 
– bieg przy pomocy rodzica.
Więcej informacji na stronie: www.forrest-limanowa.pl

VI Limanowa Forrest – 6 lipca 2014r.
Bieg górski, którego celem jest popularyzacja i upo-
wszechnianie biegania i chodu jako najprostszej formy 
aktywności ruchowej, a także upowszechnianie aktyw-
nego wypoczynku ludzi w każdym wieku. 
Bieg odbędzie się w dniu 6 lipca 2014 r., START – o godz. 
12:00, Baza i biuro zawodów w Zespole Szkół Samorzą-
dowych nr 1, (biuro otwarte od godz. 8:00). 
Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowa-
nym.  Przebiega po szlakach turystycznych, dro-
gach leśnych, polnych, miejscami kamienistych 

i częściowo po asfalcie. Start i meta znajdują się 
w pobliżu biura zawodów, przy ul. Bulwary (za szkołą). 
Długość trasy: ok. 7 km. Różnica wysokości: ok. 300 
m. Zapisy, Regulamin i więcej informacji na stronie: 
www.forrest-limanowa.pl

Odkryj Beskid Wyspowy - nocna wędrówka na Miej-
ską Górę –19 lipiec 2014r. 
W ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” wycieczka na 
Miejską Góra, gdzie odbywa się Msza Święta, a po niej 
występy kapeli regionalnych, konkursy, wspólny grill i 
zabawa.

XII Edycja „Limanowa Cup” 25-27.07.2014r.
Międzynarodowe Zawody w Biegu na Orientacje – 
World Ranking Events – Po raz pierwszy w historii za-
wody  zaliczono do Rankingu Światowego. Więcej na: 
http://limanowacup.pl/

WAKACJE NA SPORTOWO
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Fabryka pomysłów – czyli warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii 
środy (lipiec/sierpień) Warsztaty dla dzieci od 10-15 lat. 

Śmieci...? Coś z nich zrobimy – Warsztaty z wykorzystaniem powszechnie dostępnych 
surowców wtórnych 
czwartki w godzinach od 11.00 - 13.00 (lipiec – sierpień) Warsztaty dla dzieci od 5-9 lat. 
Zajęcia będą prowadzona przez artystów plastyków. Zapisy do dnia 2 lipca 2014 pod nr telefonu: 
18 3372-140 (w. 106) Liczba miejsc ograniczona!

Wystawa fotogra� i limanowianina Jana Dutki
25 czerwca godz. 17.00  „Ponad czas... Moja Limanowa” –wernisaż. 

Wystawa malarstwa limanowianina Konrada Golonki 
25 lipca godz. 17.00  wernisaż.

Spotkanie autorskie z regionalistą-literaturoznawcą
(lipiec) Spotkanie realizowane w ramach działalności Limanowskiego Klubu Literackiego

Spotkanie Limanowskiego Klubu Literackiego/Dyskusyjnego Klubu Książki
(sierpień) W trakcie m.in. dyskusja nad wybraną książką w ramach DKK, prezentacja tekstów 
autorskich, dyskusja

„Dla zdrowia i urody” - spotkanie z Emilią Żurek
(lipiec) realizowane w ramach działającego przy bibliotece Klubu Seniora

poniedziałki  - WAKACJE Z TENISEM ZIEMNYM 
od godz. 16.00 TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 r.ż.  
ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00 TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 r.ż.  
ORLIK ul. Reymonta

wtorki – GRY I ZABAWY  
od godz. 16.00  ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  ORLIK ul. Reymonta

środy – WAKACJE Z FRISBEE – nowość!  
od godz. 16.00 zajęcia z frisbee (szkoły podstawowe i gimnazja) ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00 zajęcia z frisbee (szkoły podstawowe i gimnazja) ORLIK ul. Reymonta

czwartki  - WAKACJE Z TENISEM ZIEMNYM 
od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 r. ż.  ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00 TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 r. ż.  ORLIK ul. Reymonta

Soboty i niedziele   - II TURNIEJ ŁOSOSINA OPEN – turniej tenisa ziemnego
godz. 16.00 – 20.00  ORLIK ul. Reymonta

WAKACJE NA ORLIKACH

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LIMANOWSKI DOM KULTURY
Warsztaty plastyczne – „LATO WYRZEŹBIONE W GIPSIE”
28 - 29 lipca, 11:00-12:30,  od 10 lat. Zajęcia prowadzi:  Andrzej Giza

Warsztaty � orystyczne „SŁODKA WIĄZANKA”
8 - 9 lipca, 19 - 20 sierpnia, 10:00-11:30, od 8 lat. Zajęcia prowadzi 
Wiesława Frączek oraz Maria Wojnarowicz

Warsztaty fotogra� czne „LATO W OBIEKTYWIE”
14-15 lipca, 16:00-17:30, od 10 lat. Zajęcia prowadzi: Lilianna Król

Wakacyjne kółko SZACHOWE 
zajęcia w piątki w lipcu i sierpniu, 10:00-11:30, od 5 lat. Zajęcia 
prowadzi: Ryszard Ewert

Warsztaty tańca w tym: HIP-HOP, DANCEHALL, JAZZ
14-16 lipca, 12:00-13:30, od 12 lat. Zajęcia prowadzi: Diana Król

Letnia szkółka perkusyjna
zajęcia we wtorki w lipcu i sierpniu, 11:00-12:30, Sala Prób LDK, od 
12 lat. Zajęcia prowadzi: Kajetan Pietrzak 

Szkółka deskorolkowa
zajęcia 1 raz w tygodniu w lipcu i sierpniu, dni i godziny ustalane na 
bieżąco z uczestnikami. Pierwsze spotkanie 2 lipca (środa), 17:00 
SKATEPARK. Zajęcia prowadzi: Wojciech Zoń

Profesjonalne zajęcia NORDIC WALKING / BIEGANIE
zajęcia 1 raz w tygodniu  w lipcu i sierpniu, dni ustalane na bieżąco 
z uczestnikami. Pierwsze spotkanie 3 lipca (czwartek), 17:00 
SKATEPARK (od 13 lat). Zajęcia prowadzi: Dariusz Bielak

KINO DLA NAJMŁODSZYCH 
6 lipca (projekcje o godz. 11:00 i 13:00) , Sala Widowiskowa LDK
13 sierpnia (projekcje o godz. 11:00 i 13:00), Sala Widowiskowa 
LDK

Wszystkie zajęcia oraz projekcje � lmowe są BEZPŁATNE! 
Zapisy na zajęcia oraz dodatkowe informacje w sekretariacie LDK 
pod telefonem 18 337 16 03, na stronie www.ldk.limanowa.pl lub 
zapraszamy do osobistej wizyty.  Uwaga: ilość miejsc na warsztaty 
ograniczona! 
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MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ

WAKACJE NA SPORTOWO 
W SZKOŁACH

LATO Z PRZEWODNIKIEM

ZESPÓŁ  SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W LIMANOWEJ
30.06. 2014 8.30 – 11.30 piłka siatkowa, piłka koszykowa
01.07. 2014 8.30 – 10.00 piłka siatkowa, piłka koszykowa
01.07. 2014 8.30 – 10.00 piłka siatkowa, piłka koszykowa

ZESPÓŁ  SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 2 W LIMANOWEJ
wtorki i czwartki (lipec/sierpień) 9.00 – 12.00 zajęcia 
sportowo-rekreacyjne

ZESPÓŁ  SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3 W LIMANOWEJ
4-9.08  piłka koszykowa

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 4 W LIMANOWEJ
18.08. - 29.08.2014 r. półkolonia sportowa - tenis stołowy

Wycieczki organizowane przez PTTK, Koło 
Przewodników Turystycznych – współ� nansowane 
przez Miasto Limanowa

13 lipca – wycieczka turystyczno-kajoznawcza na BARANIĄ 
GÓRĘ
10 sierpnia– wycieczka turystyczno-kajoznawcza na 
POLICĘ

Informacje i zapisy: Powiatowe Centrum Informacji 
Turystycznej  tel. 18 33 75 800

1. Wakacje z witrażem
warsztaty tworzenia ozdób – witraży z kolorowego szkła dla młodzieży i dzieci od lat 6 (młodsze tylko pod 
opieką rodziców). 
W każdy wtorek z wyjątkiem 29 lipca i 12 sierpnia! W godz. 10.00 - 12.00
Zapisy obowiązkowe! Kontakt: tel. 18 337 20 42 – Kamil Dębski , Grzegorz Majerski

2.Wakacje z kaligra� ą
warsztaty kaligra� i z elementami iluminatorstwa  dla dorosłych i dzieci od 10 lat
W każdy czwartek od 17 lipca! W godz. 10.00-12.00 Zapisy obowiązkowe! 
Kontakt: tel. 18 337 20 42 – Lidia Marek –Jurkowska

3. Wakacje z grą planszową „Zostań Władcą Beskidów”
zabawa w grę planszową „Władcy Beskidów” - dzieci od lat 6, rodziców z dziećmi lub graczy początkujących. Jest 
to edukacyjna gra przygodowa oparta na walkach pod Limanową w trakcie I Wojny Światowej. Nie wymaga od 
uczestników wiedzy na temat bitwy
W każdy środę! W godz. 10.00-12.00 Zapisy obowiązkowe! 
Kontakt: tel. 18 337 20 42 – Magdalena Dyląg, Kamil Dębski, Grzegorz Majerski

4. Piątkowe popołudnia „Zmierz się z rosyjskim WALCEM PAROWYM”
rozgrywki w strategiczną grę planszową „Walec Parowy 1914” dla młodzieży, dorosłych, pasjonatów gier 
strategicznych i kooperacyjnych. Jest to wojenna gra planszowa, której tłem są walki na Froncie Wschodnim 
I Wojny Światowej pomiędzy wojskami rosyjskimi a wojskami austro-węgierskimi i niemieckimi w roku 1914 
i 1915.
W każdy piątek! W godz. 15.00-18.00 Zapisy obowiązkowe! 
Kontakt: tel. 18 337 20 42 – Magdalena Dyląg, Kamil Dębski, Grzegorz Majerski

Wystawa:
17 lipca 2014 r. – otwarcie wystawy „130 lat transwersalnej linii kolejowej Nowy Sącz- Chabówka” – wystawa 
historyczna i kolekcjonerska czynna do 15 września 2014 r.

Zachęcamy do zwiedzania wystaw stałych:
„ Historia w Dewizce zapisana …” – prezentacja jedynej w Polsce kolekcji zapomnianej biżuterii dla 
dawnych dżentelmenów i wytwornych dam
„Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej” – wnętrze dawnej  limanowskiej apteki należącej do 
wielopokoleniowej rodziny limanowskich farmaceutów, pokazująca czym dawniej leczono ludzi oraz jak 
produkowano lekarstwa od początku XIX wieku

Oraz ekspozycji czasowej do 15 lipca :
„Chłop potęgą jest i basta …” – etnogra� czna wystawa tradycyjnych męskich strojów odświętnych z Ziemi 
Limanowskiej 
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