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KONCERT NOWOROCZNY` 2014

Dostojnie, muzycznie i radośnie Limanowa powitała
Nowy 2014 Rok na Koncercie Noworocznym dedykowanym przez Burmistrza Limanowej – mieszkańcom.
5 stycznia 2014 r. w sali widowiskowej Limanowskiego
Domu Kultury odbył się tradycyjny koncert noworoczny w stylu wiedeńskim. Uświetnił go koncert najpiękniejszych arii, oper i operetek w wykonaniu zespołu
muzyki wiedeńskiej STRAUSS ENSEMBLE, któremu towarzyszyli soliści: Katarzyna Tylnik – sopran oraz Adam
Zdunikowski - tenor. Artyści wykonali m.in. utwory: arię Elizy – „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My
Fair Lady”, arię Giuditty z operetki „Giuditta” „Kto me
usta całuje ten śni”, „Wielka sława to żart” J. Strauss’a
z operetki „Baron Cygański”, „Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka”, „Co się dzieje, oszaleje” z operetki „Księżniczka czardasza”, czy Walc Barbary z folmu „Noce i dnie” oraz polki: „Na polowaniu”,
”Tritch-tratch”, „Baku frei” J. Straussa.
Koncert Noworoczny był doskonałą okazją do podsumowania 2013 r. Na zakończenie koncertu Burmistrz
Miasta Władysław Bieda powiedział: „W Limanowej
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nie sprawdza się powiedzenie, że wszystko co dobre
szybko się kończy, bo w tym roku chcemy aby dobre
trwało nadal i aby było wiele dobrych i ciekawych zdarzeń kulturalnych i innych”.
Burmistrz zapewnił, że uczyni wszystko, by dobra
passa rozwoju Limanowej nadal trwała, by miasto się
rozwijało poprzez nowe inwestycje i nowe inicjatywy.
Na koncercie wręczono również odznaczenia miejskie,
jakie Rada Miasta Limanowa przyznała autorytetom
życia publicznego, w uznaniu zasług za działalność dla
dobra miasta i jego mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Miasta Irena Grosicka zaprosiła
na scenę wyróżnione osoby i wspólnie z Burmistrzem

Miasta Władysławem Biedą wręczyli odznaczenia: „Za
Zasługi dla Miasta Limanowa” dla: Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Limanowej oraz
nauczycieli tej szkoły tj. Teresy Staśko, Marii Poręby
oraz Iwony Śliwy oraz odznaczenie „Przyjaciel Miasta
Limanowa” dla: Józefy Kazior i Stanisława Struga. Gratulujemy odznaczonym.
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100-LECIE URODZIN
ŚP. BISKUPA PIOTRA BEDNARCZYKA
Dokładnie 100 lat temu,
23 lutego 1914 r. urodził
się Biskup Piotr Bednarczyk. W niedzielę 23 lutego
2014 r., Limanowa wspominała 100–lecie urodzin
tego Wielkiego Rodaka
i gorliwego czciciela
Matki Boskiej Bolesnej.
To właśnie w bazylice
u stóp limanowskiej Pani
z inicjatywy Burmistrza
i Radnych Rady Miasta
została odprawiona uroczysta Msza św., którą
uświetnił śpiew chóru
mieszanego
„Canticum
Iubilaeum” oraz obecność
pocztu
sztandarowego miasta, władz miasta
oraz przedstawicieli młodego pokolenia - grupy
harcerzy. Bezpośrednio
po Mszy Św. złożono
kwiaty i znicze na grobie Biskupa Piotra, a wraz
z modlitwą i wspomnieniem zabrzmiał utwór „Cisza” zagrany przez trębacza z Orkiestry „Echo Podhala”.
Śp. Bp Piotr Bednarczyk – Honorowym
Obywatelem Miasta Limanowa
Na sesji Rady Miasta Limanowa w dniu 25 lutego br.
Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę o pośmiertnym odznaczeniu ks. bp Piotra Bednarczyka tytułem
i medalem „Honorowy Obywatel Miasta Limanowa”.
Ks. bp PIOTR BEDNARCZYK urodził się 23 lutego 1914 r.
w Sowlinach k. Limanowej, jako syn Stanisława i Barbary z Jasiców. Dzieciństwo i wczesną młodość przeżył
w Limanowej, gdzie uczęszczał też do szkoły powszechnej. Od najmłodszych lat związał swoje życie z wizerunkiem i kultem dla Matki Bożej Bolesnej, która króluje
w miejscowym kościele. W Tarnowie ukończył szkołę
średnią i w 1933 r. Seminarium Nauczycielskie. Duży
wpływ na swojego wychowanka wywarł w tarnowskim
internacie ks. Józef Lubelski, późniejszy infułat. W 1935 r.
zdał maturę w Krakowie. W 1936 r. rozpoczął pracę pedagogiczną w Poznaniu i równocześnie studiował na
Wydziale Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego, czemu

przeszkodził wybuch II
wojny światowej. W 1940 r.
wstąpił na studia do Seminarium Duchownego
w Tarnowie. Święcenia
kapłańskie
otrzymał
3.06.1944 r. Przez dwa lata
pracował jako wikariusz
w Szczepanowie, potem
jako kierownik internatu
św. Józefa. W tym też czasie podjął, nieukończone
z powodu wybuchu wojny, studia na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując doktorat z filozofii na
podstawie rozprawy Zużytkowanie wykształcenia
szkoły powszechnej przez
ludność wiejską w świetle pedagogiki empirycznej (18.03.1947 r.). Z kolei
w 1952 r. (praca pt. ks.
Franciszek Gabryl - czasy, życie, dzieła), stopień
doktora teologii zdobył
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracując w Tarnowie w różnych instytucjach
diecezjalnych, poświęcił się szczególnie dziełu formacji do kapłaństwa i katechizacji. Od 1946 r. wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Był tam m. in. profesorem psychologii, potem
pedagogiki i oraz Ojcem Duchownym (1955-1959)
i wicerektorem (1960-1963). Od 1961r. był wizytatorem
diecezjalnym, a od 1962 r. głównym referentem Komisji
Katechetycznej Episkopatu Polski. Mianowany biskupem 21.02.1968 r., przyjął sakrę biskupią w dwa miesiące później z rąk ówczesnego kardynała Karola Wojtyły.
Działał w myśl swego biskupiego zawołania: ut gaudens catechizem - abym radośnie katechizował. Wraz
z ks. prałatem, Ludwikiem Kowalskim, przyczynił się
w 1966 r. do koronacji w Limanowej, a w 1983 r. z ks.
proboszczem Józefem Porębą do rekonoracji na Krakowskich Błoniach – Limanowskiej Piety (z rąk najpierw
Kardynała Karola Wojtyły, a potem już jako papieża
Jana Pawła II). W 1972 r. z jego inspiracji urządzono festiwal piosenki kościelnej, który przyjął się i corocznie
był prowadzony jako Festiwal Piosenki Religijnej Mater
Dolorosa.
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SREBRNY MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”
Podczas sesji 25 lutego br. Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, który nadał Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie. Również
Radnego Rady Miasta Limanowa Stanisława Golonkę
uhonorowano brązowym medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” nadanym przez Ministra Obrony
Narodowej. Odznaczenie było wynikiem długoletniej
działalności i pielęgnowania tradycji legionowych oraz
zainicjowania i organizowania licznych uroczystości
patriotycznych przy Pomniku Legionisty w Łososinie
Górnej. Odznaczenia wręczali: Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju oraz Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego por. pilot Leszek Lach oraz płk Jan Dominik
Sekretarz Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju
w Limanowej. Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”,
jest symbolicznym podziękowaniem za długoletnią

współpracę i pomoc ze strony Urzędu Miasta Limanowa dla Ligi Obrony Kraju.
W Limanowej funkcjonuje powiatowy zarząd Ligi Obrony Kraju. Siedziba limanowskiego LOK-u wraz ze strzelnicą pneumatyczną znajduje się w budynku Zespołu
Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej. Organizowane są tam zajęcia ze strzelectwa sportowego, w których
tygodniowo bierze udział ponad 100 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Prowadzona jest liga strzelecka szkół podstawowych,
gimnazjalnych - wspierana przez Urząd Miasta Limanowa. LOK posiada obecnie 19 instruktorów z uprawnieniami do prowadzenia szkolenia ze strzelectwa sportowego, a 6 osób dopuszczonych jest do prowadzenia
zajęć z broni kulowej. W limanowskim LOKu jest także
2 sędziów strzelectwa sportowego.

RUSZAJĄ ZEBRANIA OSIEDLOWE
W marcu rozpoczynają się spotkania otwarte z mieszkańcami osiedli. Tematem spotkań będą założenia
programowe, plany inwestycyjne, finansowe oraz społeczno-gospodarcze Limanowej na 2014 rok.
W ciągu najbliższych dni władze miasta spotkają się
z mieszkańcami wszystkich ośmiu osiedli. Jest to oka-

zja do zapoznania się ze sprawami swojego najbliższego otoczenia. W zebraniach biorą również udział
przedstawiciele władz miasta, którzy odpowiadają na
pytania, a poszczególne zarządy zdają relację ze swojej działalności.

Harmonogram zebrań osiedlowych

4

17.03.2014 r.

Osiedle Nr 1

ZSS Nr 1

godz. 17.00

18.03.2014 r.

Osiedle Nr 3

ZSS Nr 3

godz. 17.00

19.03.2014 r.

Osiedle Nr 4

ZSS Nr 2

godz. 17.00

20.03.2014 r.

Osiedle Nr 5

OSP Łososina

godz. 17.00

21.03.2014 r.

Osiedle Nr 8

ZSS Nr 1

godz. 17.00

24.03.2014 r.

Osiedle Nr 6

OSP Limanowa

godz. 17.00

25.03.2014 r.

Osiedle Nr 2

LDK

godz. 17.00

26.03.2014 r.

Osiedle Nr 7

ZSS Nr 1

godz. 17.00
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UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE MIASTA
Miasto Limanowa w ramach działania gospodarka
wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 ty. RLM,
priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013, realizuje projekt “Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie miasta Limanowa”. W ramach projektu oprócz wybudowania 7,5 km sieci kanalizacyjnej
w mieście dla 732 odbiorców, wykonana zostanie modernizacja oczyszczani ścieków. Planowany całkowity
koszt realizacji Projektu wynosi 14 890 174,75 zł z dofinansowaniem Unii Europejskiej ze środków Funduszu
Spójności w wysokości 6 445 070,18 zł. Projekt obejmuje trzy kontrakty, przy czym kontrakt 2 został zakończony i rozliczony. Przed nami dwa kontrakty, których
realizacja rozpoczynie się w marcu br.
Kontrakt 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki
Boskiej Bolesnej i Chmielnik w Limanowej. Ze względu
na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja na
obszarze Projektu będzie grawitacyjno – tłoczna. Trasy
kanałów poprowadzone zostaną w dostosowaniu do
istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur PVC o średnicy od 200 mm.
Kanały tłoczne zaprojektowano z rur polietylenowych
PE, PEHD, o średnicy od 63 mm do 125 mm. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych, o średnicy 1000 mm. Dla
kanalizacji przy ul. Krakowskiej zostanie wybudowana
przepompownia ścieków niewymagająca stałej obsługi, sterowana automatycznie i wyposażona w system
ochronny dla bezobsługowych przepompowni ścieków
oraz system transmisji danych, umożliwiający zdalny
monitoring pracy przepompowni ścieków. Przepustowość pompowni uwzględnia całą docelową zlewnię
przewidzianą w granicach zlewni, a także ewentualne
przyszłe odcinki sieci kanalizacyjnej wynikające z planów zagospodarowania oraz z nowych podziałów geodezyjnych. Technologia pracy przepompowni umożli-

wi jej użytkowanie przy obecnym i docelowym zrzucie
ścieków.
Kontrakt 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Kanalizacja objęta tym
kontraktem została wybudowana w 2011 r. przez
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci
i Instalacji Budowlanych „MEN-GAZ” Czesław Wróbel
z Męciny za kwotę brutto 225.506,87 zł.
W 2013 r. Miasto Limanowa otrzymało refundację
w wysokości 93.038,47 zł.
Kontrakt 3
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Limanowej, która obejmie przede wszystkim
gospodarkę osadową, a także instalacje pomocnicze,
w tym m.in.: modernizacja osadnika Imhoffa, stacja
zlewcza ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe,
pompownia B, przebudowa osadników wspomagających, budowa zbiornika pośredniego osadu, przebudowa poletek osadowych, wykonanie instalacji elektrycznych i AKP, budowa dróg i chodników, budowa
sieci technologicznych. Przebudowę oczyszczalni wykona P.P.U.H. WOIMEX Eugeniusz Wojak z Limanowej za
kwotę brutto 7 991 032,02 zł.
Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych
przewidziano na 30.09.2014 r.
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„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
- eINCLUSION”- PODSUMOWANIE ROKU 2013
Miasto Limanowa od 2 maja 2012 r., tj. od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie realizuje projekt „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
mieszkańców Miasta Limanowa”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Celem
ogólnym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom dorosłym z obszaru miasta Limanowa wykluczonym cyfrowo, które objęte są pomocą społeczną
z racji trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności. Projekt obejmie osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz matki samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu dzieci pozostających pod opieką tych osób.
Celem szczegółowym jest dostarczenie narzędzi (sprzętu, dostępu do sieci) oraz wyposażenie Uczestników
projektu w wiedzę i umiejętności obsługi komputera
oraz programów i narzędzi internetowych, które będą
przydatne w podejmowaniu prób wychodzenia z sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności sprawniejszego poszukiwania ofert pracy oraz wzrostowi atrakcyjności na rynku pracy. Powyższe cele osiągane są poprzez
dostarczenie łącznie 52 zestawów komputerowych wraz
z podłączeniem do Internetu: 40 zestawów (notebook +
urządzenie wielofunkcyjne) dla gospodarstw domowych
osób objętych pomocą społeczną oraz 12 zestawów dla
jednostki podległej Urzędowi Miasta tj. świetlicy terapeutycznej, w której w ramach działań koordynacyjnych
prowadzone jest Informatyczne Centrum Wspomagania
Osób Wykluczonych. Sprzęt komputerowy dostarczyła
firma TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 312.492,57 zł, natomiast dostęp do Internetu do dnia 31.12.2014 r. za kwotę 63.304,00 zł brutto
zapewnia firma AirplusN Łukasz Wojcieszak ze Starej Wsi.
W ramach Projektu w kwietniu i maju 2013 r. firma szkoleniowa Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny z Bielska – Białej przeprowadziła wśród Uczestników
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ostatecznych Projektu i członków ich rodzin szkolenia,
które dotyczyły podstaw pracy z komputerem, zastosowania wybranych programów użytkowych, możliwości
Internetu a także obejmowały indywidualne konsultacje
ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej. Łącznie ze szkoleń skorzystało 60 osób. Wartość umowy wyniosła 5.850 zł brutto.
Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych (ICWOW) powstało 29.10.2012 r. i od tego czasu
daje możliwość osobom nieposiadającym dostępu do
sieci i sprzętu skorzystanie z komputera i Internetu o wysokich parametrach łącza. Tylko w roku 2013 z Internetu
w ICWOW skorzystało ponad 3300 osób.
ICWOW realizuje także szereg działań e-learningowych
skierowanych do osób objętych pomocą społeczną oraz
znajdujących się w trudnej sytuacji. W roku 2013 z tej
formy działalności ICWOW skorzystało ponad 130 osób.
Przeprowadzono tam m.in.:
- warsztaty z grafiki komputerowej w programie GIMP
„Z KOJOTEM NIC TRUDNEGO”
- warsztaty z grafiki komputerowej dla podopiecznych
MOPS w Limanowej,
- indywidualne warsztaty z obsługi komputera i korzystania z Internetu,
- warsztaty literacko – graficzne dla dzieci i młodzieży
z zakresu składu tekstu i projektowania okładki ksiązki za
pomocą komputera.
Ponadto osoby korzystające z ICWOW na bieżąco otrzymują praktyczne wskazówki oraz pomoc przy obsłudze
komputera, programów komputerowych oraz Internetu.
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CENA ZA WYWÓZ ŚMIECI TA SAMA!
W
bieżącym
roku
miasto
przeprowadziło przetarg na
wybór
wykonawcy
usług
w zakresie wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych na terenie miasta Limanowa, na podstawie
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przetarg wygrał dotychczasowy wykonawca – Konsorcjum Firm Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” sp. z o.o., które podpisało już oficjalną
umowę z miastem na odbiór śmieci.
Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest fakt, iż cena
za wywóz odpadów segregowanych, jak i niesegregowanych nie wzrasta. Terminarze wywozu śmieci
zostały opublikowane na stronach internetowych:
www.mzgkim.limanowa.pl i www.miasto.limanowa.pl.
Można je też odebrać w MZGKiM przy ul. Rzecznej,
w Urzędzie Miasta lub od pracowników MZGKiM
odbierających śmieci. Informacje o terminach wywozu śmieci można również pozyskać telefonicznie
w MZGKiM tel.18/ 337-28-89 (Dział Oczyszczania Miasta).
Na podstawie cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Umowy z Miastem
Limanowa, Wykonawca jest zobowiązany do kontroli

prawidłowości segregowania odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów i ponoszą niższe opłaty za ich odbiór.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji
odpadów w tych nieruchomościach, MZGKiM Spółka
z o.o. ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej i powiadomienia Urzędu Miasta Limanowa o zaistniałym fakcie, co w konsekwencji będzie
skutkować podwyższeniem opłaty za wywóz odpadów do wysokości stawek stosowanych dla odpadów zmieszanych. Właścicieli nieruchomości, którzy
zadeklarowali segregację odpadów prosimy o ścisłe
przestrzeganie zasad segregacji zgodnie z obowiązującym miejskim Regulaminem utrzymania czystości
i porządku oraz złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ewentualnie zmianę tych deklaracji.

LEKKA ZWŁOKA Z BUDOWĄ MAŚLANEGO RYNKU INWESTYCJA NIEZAGROŻONA

W lutym miasto wypowiedziało umowę dotychczasowemu wykonawcy miejskiego targowiska tzw.
Maślanego rynku – przedsiębiorstwu BUDOIMPEX

ze Straszęcina. Wykonawca inwestycji nie dotrzymywał terminów zakończenia prac. Roboty miały
się zakończyć 30 września ubiegłego roku, jak się
natomiast okazało, na zrealizowanie zadania dla firmy ze Straszęcina niewystarczający był okres do
20 stycznia 2014 r. Od tego momentu naliczane są więc
kary umowne, przewidziane w kontrakcie – ponad
13 tys. złotych za każdą dobę opóźnienia.
Obecnie miasto musi przeprowadzić inwentaryzację
wykonanych robót, by następnie ogłosić przetarg na
dokończenie budowy. Przypomnijmy, po zakończeniu
prac dotychczasowe targowisko w „dołku” zostanie
podniesione do poziomu ulicy Matki Boskiej Bolesnej. Tam znajdą się stoiska handlowe w straganach
i pod wiatą oraz niezbędna infrastruktura. Pod nimi
natomiast powstanie dwupoziomowy parking
z wjazdem od ulicy Bulwary, mieszczący około 70 samochodów.
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NOWA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Została rozszerzona strefa płatnego parkowania w Limanowej. Obejmuje ona odcinek ulicy Bronisława Czecha
od Limanowskiego Domu Kultury do wysokości Cmentarza Komunalnego . Nowo udostępniony odcinek strefy
pozwala na zaparkowanie 180 samochodów, znajduje się w obszarze strefy B, gdzie za postój pojazdem płacimy
1 zł/h. Niebawem strefa zostanie poszerzona o dodatkowe miejsca parkingowe na ul. Księdza Łazarskiego, gdzie
znajduje się około 20 miejsc parkingowych.

240 TYS. ZŁ NA DROGI

Miasto otrzymało z rezerwy celowej budżetu państwa 240 tys. zł na usunięcie skutków intensywnych opadów
i powodzi w 2011 roku. W ramach tych środków wyremontowane zostaną ulice: Jabłoniecka, Łąkowa i Dębowa.
8
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POWSTAJĄ NOWE BOISKA SZKOLNE

Trwają prace budowlane przy powstaniu dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Samorządowych
nr 2 ul. Piłsudskiego (zdjęcie powyżej) oraz przy Zespole Szkół Samorządowych nr 3 ul. Jordana (zdjęcie poniżej). Boiska zostaną oddane do użytku w maju br.
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KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO MIASTA
Limanowianie zasługują na funkcjonalne, ładne i zadbane miasto. Zaplanowane inwestycje zapewnią zrównoważony rozwój wielu różnych obszarów. Mając na uwadze zarówno duże projekty jak i dbałość o detale, prezentujemy niektóre z pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni miasta. Część koncepcji już przekształca się w rzeczywistość, inne są wciąż konsultowane i uzgadniane.
Koncepcja kształtowania ładu przestrzennego naszego miasta zakłada nie tylko poprawę i usprawnienie istniejącej infrastruktury drogowej, ale również rozwój obszarów związanych z wypoczynkiem i rekreacją. Poniżej przedstawiamy proponowane rozwiązania.

Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Rewitalizacja os. Zygmunta Augusta
Jednym z celów projektu jest usprawnienie komunikacji kołowej poprzez uzupełnienie brakujących odcinków
dróg, które przedstawione są na powyższym schemacie czerwonymi strzałkami. Rozważana jest również możliwość budowy drogi wzdłuż tzw. „Zwalonki” oraz usytuowanie przy niej wiat śmietnikowych. Kolejnym ważnym
punktem jest wzbogacenie osiedla o ok. 90 nowych miejsc parkingowych. Proponowane są one są przy blokach
nr 1, 2 i 7. Przewidywane są także nowe chodniki i remont kilku istniejących, m.in. poszerzenie chodnika wzdłuż
„Zwalonki”.
Przy bloku nr 29, wzdłuż istniejącego chodnika ze schodami, planowana jest pochylnia ułatwiająca pokonywanie
różnic wysokości. Ważnym problemem jest także odbiór śmieci i usytuowanie wiat śmietnikowych. Powstały dwie
koncepcje dotyczące usytuowania wiat śmietnikowych:
1 – przedstawiona na mapie, z wiatami przeniesionymi wzdłuż nowej drogi przy tzw. „Zwalone”
2 – postawienie wiat na kontenery w dotychczasowych miejscach.
Same wiaty śmietnikowe (niezależnie od przyjętego rozwiązania) będą wykonane z drewna i częściowo zostaną
osłonięte roślinnością. Zapewni to estetykę i ułatwi utrzymanie czystości.
Przedstawiona propozycja będzie uzgadniana z mieszkańcami osiedla na zebraniu osiedlowym.
10
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Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Place zabaw
W trosce o rekreację najmłodszych, mamy w planach kolejne realizacje związane z placami zabaw. Powstanie nowego placu przewidywane jest na os. Nad Torem (wizualizacja powyżej). Planujemy także posadzenie niewielkich
drzew i krzewów przy placu na os. Marsów (wizualizacja poniżej) oraz uzupełnienie zieleni wokół kilku innych
placów.

Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz
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Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Most na ul. Szwedzkiej
Przebudowa mostu na ul. Szwedzkiej to odpowiedź na rosnące potrzeby związane z usprawnieniem komunikacji kołowej oraz pieszej. Istniejący most będzie poszerzony i wzbogacony o jednostronny chodnik dla pieszych.
Projekt zostanie zrealizowany w tym roku. Obecnie jest już wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca
robót Firma Ogólnobudowlana „Budmost” Wiesław Jędrzejek z Laskowej na kwotę 263.356,93 zł.

Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Skarpa przy ul. Józefa Marka
Do nasadzeń przewidziana została skarpa przy ulicach: ul. J. Marka i Jordana. Proponowane nasadzenia ustabilizują grunt i poprawiają estetykę ulicy. Planowane gatunki roślin to m.in. bez lilak, mikrobiota, jałowiec płożący,
wrzosy.

12
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Autor wizualizacji: Mira Lachcik

Kolorowa ścieżka zdrowia
Limanowianie chętnie korzystają ze ścieżki zdrowia (ul. Kusocińskiego) biegnącej wzdłuż Potoku Starowiejskiego.
Aby zwiększyć komfort użytkowników, już w tym roku zamontowane będą nowe ławki i kosze na śmieci. Warto
podkreślić, że wzdłuż ulicy powstanie kolorowa aleja z ozdobnych drzew takich jak: ozdobny głóg, grab, brzoza
papierowa i klon o purpurowych liściach.

Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Pomnik Nieznanego Żołnierza
Przebudowa skrzyżowania na ul. M.B. Bolesnej spowodowała, że Pomnik Nieznanego Żołnierza musiał znaleźć
nową lokalizację. Powyżej przedstawiamy jego aranżację na nowo powstałym rondzie. Taka lokalizacja podkreśli
rangę obelisku i jego wartość historyczną. Chcemy, aby odsłonięcie odbudowanego pomnika nastąpiło w dniu
3 maja br.
INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2014
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KSZTAŁTOWANIE ŁADU
Potok Jabłoniecki
Jest to projekt koncepcyjny zagospodarowania nadbrzeża potoku Jabłoneckiego obejmujący obszar od muszli
koncertowej do skrzyżowania potoku z ul. Z. Augusta. Głównym celem projektu jest uzyskanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przeznaczonej pod funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe. Za pomocą mostów usprawniona zostanie komunikacja między obszarem od ul. Kościuszki, a osiedlem Z. Augusta. Malownicze ukształtowanie terenu
daje szczególnie dużo możliwości do usytuowania tarasów widokowych wzdłuż całej długości potoku.

MOST PRZY UL. C. K. NORWIDA

14
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PRZESTRZENNEGO MIASTA
Jedną z atrakcji jest usytuowany w parku staw wraz z zielonym amfiteatrem oraz ze sceną na tarasie widokowym.
Po przeciwnej stronie pływalni limanowskiej przewiduje się taras z rozbudowaną strefą sportową. Całość założenia
zakończona jest strefa biwakową. W tak atrakcyjnej scenerii mogłyby się odbywać plenerowe sesje fotograficzne
np. ślubne, pikniki rodzinne, a nawet wernisaże artystyczne. Obecnie trwają przygotowania do pozyskania i uporządkowania całości terenu.
Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz
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Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Nasadzenia na ul. Fabrycznej
Na skarpie przy nowo wybudowanych schodach zostaną posadzone wrzosy i jałowce. Będzie to ciekawy akcent
kolorystyczny i nawiązanie do istniejącej roślinności w dalszej części skarpy. Wzbogacony o nowe gatunki drzew
i krzewów zostanie również park przy ul. Fabrycznej.

Autor wizualizacji: Justyna Juszkiewicz

Plac zabaw przy ZSS nr 1
W trosce o rekreację najmłodszych, mamy w planach powstanie nowego placu zabaw przy ul. Bulwary (okolice
Zespołu Szkół Samorządowych nr 1).

16

INFORMATOR MIEJSKI, marzec 2014

MIASTO SIĘ ZMIENIA

FESTIWAL KULTUR
W NOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ!

Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie w wysokości około 230 000 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013 na realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – budowę muszli
koncertowej w Parku Miejskim. W ramach projektu
„Lachowsko - Orawski Festiwal Kultur”, który miasto
Limanowa realizuje wspólnie z partnerskim miastem
Dolny Kubin na Słowacji, zrealizowana zostanie budowa muszli koncertowej oraz zorganizowany zostanie
festiwal prezentujący dorobek artystyczny kultury polskiej i słowackiej.
Festiwal, który zaplanowano na 8 czerwca br., podzielony będzie na cztery kategorie: I MALI ARTYŚCI – prezentacja talentów przedszkolnych, II WESOŁA SZKOŁA
– prezentacja talentów szkolnych, III MIĘDZYNARODOWE NUTY – prezentacja talentów uczniów szkół muzycznych i IV ECHO TROMBITY – prezentacja orkiestr
dętych i zespołów regionalnych obydwóch miast.
Wspólne przedsięwzięcie zacieśni kontakty mieszkań-

ców miasta Limanowa i Dolny Kubin, będzie bodźcem
do organizowania kolejnych wspólnych projektów
i zachęci do podejmowanie dalszych wysiłków zmierzających do wzajemnego poznania się. Dodatkowo wybudowanie muszli, stworzy możliwość organizowania
wielu imprez plenerowych i dostępu do nich szerszemu
gronu odbiorców. Zamysłem władz samorządowych
miasta Limanowa jest, aby na scenie w Parku Miejskim
koncertowały zespoły oraz indywidualni artyści, a Park
Miejski stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez
mieszkańców w dni wolne od pracy. Miejscem, w którym oprócz dobrej muzyki będzie można odpocząć
i spędzić przyjemnie czas spotykając znajomych. Muszla koncertowa powstanie w miejscu, gdzie znajduje
się obiekt, który przed laty pełnił funkcję sceny koncertowej, a od lat nie był wykorzystywany ze względu
na bardzo zły stan techniczny. Obiekt zaplanowano
jako dwukondygnacyjny: piwnica i scena koncertowa.
Przebudowa polega na wykonaniu wewnętrznej klatki schodowej z poziomu podpiwniczonego na scenę
koncertową i przebudowę istniejących pomieszczeń
w części podpiwniczonej. Istniejące przyziemia muszli zostaną zaadoptowane. Powstanie tam zaplecze dla
obsługi sceny koncertowej, na które składać się będą
pomieszczenia: szatnia/przebieralnia, WC, pomieszczenie porządkowe. Nadbudowana część obiektu stanowić będzie zadaszenie klatki schodowej i zaplecze
techniczne obsługi plenerowych imprez rekreacyjnokulturalnych. Budowę muszli koncertowej realizuje limanowska firma P.U.B. BUDREM Sp. z o.o. Zakończenie
inwestycji zaplanowane jest na kwiecień br.
To nie pierwszy projekt realizowany przez obydwa
miasta. Nasza wzorowa współpraca została zauważona i doceniona w 2013 roku na Kongresie Euroregionu
„Tatry” w Bukowinie Tatrzańskiej. Wówczas to miasto
Limanowa i Dolny Kubin otrzymały Nagrodę im. Petera Buriana przyznawaną samorządom, których działalność i osiągnięte rezultaty mogą stanowić wzór do
naśladowania dla innych oraz które w wybitny sposób
przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

„Projekt współfinansowany 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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E-BOOKI W LIMANOWSKIEJ BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna wzbogaciła swoje zbiory
o nowy, „elektroniczny” dział. Książnica wykupiła dla
wszystkich czytelników dostęp do serwisu IBUK Libra.
Dzięki temu zarejestrowani (bądź nowo rejestrujący
się) czytelnicy mogą dodatkowo i bezpłatnie korzystać
z bazy 1150 książek w wersji elektronicznej.
IBUK Libra to inaczej platforma elektronicznych książek. Każdy czytelnik zarejestrowany w limanowskiej
bibliotece, bądź też nowo rejestrujący się, może mieć
do tej bazy dostęp. W przypadku już zarejestrowanych
czytelników należy przyjść do biblioteki, by otrzymać
jednorazowe, bezpłatne hasło dostępu do platformy.
Rejestracji dokonuje się jeden raz.
Potem już tylko zostaje logowanie (podobnie jak np.
na e-maila), wprowadzenie otrzymanego w bibliotece kodu PIN i przez cały rok można korzystać z bazy
książek, z dowolnego miejsca i urządzenia mającego
połączenie z Internetem. W bazie do której dostęp ma
limanowska biblioteka znajduje się 1150 tytułów, m.in.
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ekonomii, nauk przyrodniczych. Są też pozycje literatury
pięknej, dziecięcej i młodzieżowej oraz wiele innych.
Biblioteka zaprasza do korzystania z tej formy dostępu
do wiedzy.

„SKARB Z LIMANOWEJ”- WYSTAWA W MUZEUM

Ekspozycję ukazującą amatorską pasję fotograficzną
limanowskiej aptekarki, Klementyny Bączkowskiej pt.
„Światłoczułe świadectwo. Skarb z Limanowej”, można podziwiać w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Ekspozycja ta jest wspólnym dziełem Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Regionalnego Ziemi
18

Limanowskiej, a powstanie jej było możliwe
dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta.
Klementyna Zubrzycka - Bączkowska (18871968 r.) była aptekarką, córką wieloletniego limanowskiego aptekarza i burmistrza
Waleriana Zubrzyckiego i Franciszki z Müllerów. Jej rodzina mieszkała w wielu miastach imperium austro-węgierskiego m.in.
w Krakowie, Wiedniu, Mostarze i Sarajewie
co sprzyjało licznym podróżom i poszerzaniu horyzontów. Rodzice popierali emancypacyjne poglądy Klementyny i jej sióstr.
Studia farmaceutyczne ukończyła w Krakowie w 1910 r. wraz ze swoją siostrą Wiktorią. Jej starszy brat January nie poszedł
w ślady ojca i postanowił zostać lekarzem.
Młodsza Maria studiowała w Konserwatorium Muzycznym w Krakowie. W czasie
I Wojny Światowej Klementyna przebywała
wraz z rodziną w austriackim Grazu. W 1920 r. wyszła za
mąż za pracownika apteki swoich rodziców Zdzisława
Bączkowskiego i razem z nim prowadziła rodzinny interes. Była matką: Janiny i Krystyny Bączkowskich. Po II
wojnie światowej została kierowniczką swojej własnej
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apteki odebranej przez socjalistyczne władze, z czym
nie pogodziła się do śmierci. Była kobietą wielkiego zamiłowania do niezależności. Pasjonowała się jazdą na
nartach, polowaniem, pływaniem, wyprawami w góry
i motoryzacją. Była pierwszą kobietą w Limanowej, która założyła spodnie i wsiadła za kółko samochodu. Prowadziła bogate życie towarzyskie, co zostało odzwierciedlone w jej fotografiach. Jej styl życia nie był typowy
dla kobiet żyjących w jej czasach, dlatego w społeczeństwie budziła nie mało kontrowersji. Fotografie Krystyny zostały udostępnione w bazach Europeana – zdygitalizowanych zbiorach europejskiego dziedzictwa
kulturalnego i naukowego. Zachęcamy do odkrycia bogatej pasji fotograficznej Klementyny Bączkowskiej do
4 maja 2014 r. w godzinach pracy muzeum. Do nabycia
jest także dostępny katalog pt. „Światłoczułe świadectwo. Skarb z Limanowej” w promocyjnej cenie.

OSP ŁOSOSINA GÓRNA

Ochotnicze pożarnictwo w Łososinie Górnej trwa
od roku 1933. Założycielem OSP Łososina Górna był
inż. Michał Dudek. OSP Łososina Górna odnosi sukcesy na różnych płaszczyznach od chwili jej utworzenia,
aż po dzień dzisiejszy. Począwszy od starań o remizę
i jej budowę systemem gospodarczym w latach 19641968, poprzez sukcesy w zawodach pożarniczych,
szczególnie młodzieżowych drużyn pożarniczych:
żeńskiej i męskiej (łącznie z uzyskaniem II miejsca
w zawodach wojewódzkich w Krakowie przez żeńską
drużynę w roku 1970), aż po działalność kulturalno-rozrywkową, której zwieńczeniem stał się Teatr Amatorski
oraz Zespół Muzyczny działający przy OSP. Łososińska
OSP w latach 1950 – 1968 oraz późniejszych prowadziła
ożywioną działalność teatralną i kulturalno–rozrywkową. Teatr grał dużo różnych sztuk – obowiązkowe były:
Jasełka i Męka Pańska. Strażacy dawali z siebie wszystko nie tylko w czasie akcji gaśniczych, ćwiczeń i zawo-

dów, ale także na deskach sceny teatralnej. W roku 1975
w Jordanowie teatr OSP zdobył I miejsce w przeglądzie teatralnym OSP Polski Południowej grając sztukę „Zaloty Góralskie”. Od chwili utworzenia OSP, aż po dzień dzisiejszy łososińscy strażacy
z największym poświęceniem służą potrzebującym, nawet sięgającym oddania życia jak druh Józef Jajeśnica w roku 1979 ginąc tragicznie w czasie gaszenia pożaru. Obecność łososińskiej OSP
w życiu społecznym jest czymś naturalnym, podobnie jak i współpraca z innymi organizacjami
i instytucjami. Wszystkie te tradycje, obszary działania straży są kontynuowane i pielęgnowane
z pokolenia na pokolenie, chociaż przybierają czasem
nieco inną formę lub kształt. Działalnością podstawową
OSP Łososina Górna jest działalność bojowa. Począwszy
od momentu zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego - zakup samochodu w całości sfinansowało
Miasto Limanowa oraz Gmina Limanowa - Mercedes
Benz 1429 ROSENBAUER ochotnicze pożarnictwo w OSP
Łososina Górna zaczęło „przeżywać okres odrodzenia”.
Już w roku 2011 strażacy zaczęli we własnym zakresie
remontować garaże oraz tworzyć Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT) – pierwszą w powiecie limanowskim. Zamiarem JOT jest wyłonienie profesjonalnej
i stricte bojowej grupy w OSP, która jest wyszkoloną oraz
należycie doposażoną, aby skutecznie nieść ratunek innym. W 2013 roku zakupiony został z własnych środków
OSP oraz dzięki wsparciu Miasta Limanowa oraz Gminy
Limanowa ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra
T 815. Ciężki samochód gaśniczy wyposażony jest
w napęd 6x6 wraz z blokadami oraz - co najważniejsze w unikalne niezależne zawieszenie kół, jak i pojedyncze
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koła (tzw. pojedyncze balony). Rozwiązanie konstrukcji podwozia i układu jezdnego powoduje, że podczas
jazdy w terenie samochód mimo dużego obciążenia
oraz własnej masy utrzymuje niezmienne położenie
względem podłoża, bez negatywnego oddziaływania
na nadwozie z ładunkiem, tj. wodą. Wysoka wytrzymałość skrętna podnosi stateczność i kierowalność samochodu, gdyż uzyskuje on wyższą stabilność poprzeczną
na zakrętach, czy podczas wzdłużnych przejazdów po
pochyłościach. Czyni to z podwozia tego samochodu konstrukcję szczególnie przydatną do poruszania
się po bezdrożach oraz terenach leśnych, górzystych –
a zwłaszcza w trudnym, ciężkim i niedostępnym terenie.
Tatra przeszła w roku 2005 całkowitą karosację w profesjonalnej firmie ARKOM. Zmieniono kabinę załogi,
wymieniono zbiornik wody na lekki kompozytowy – co
pozwoliło jeszcze na powiększenie jego objętości oraz
zmieniono przedział autopompy wraz z całkowitym
remontem pompy. Warto nadmienić, że jest to jedyny
samochód na terenie powiatu limanowskiego dysponujący tak ogromnym zbiornikiem wodnym, tj. 9,2 tys.
litrów wody oraz 800 litrów środka pianotwórczego.
Samochód z napędem 6x6 oraz tak dużym zbiornikiem
wody pozwala zabezpieczyć teren w czasie akcji gaśniczych, jak również w czasie coraz częstszych i dotkliwszych niedoborów wody w czasie okresów suchych
(zaopatrzenie w wodę przemysłową dla mieszkańców
oraz gospodarstw). Działania straży to nie tylko akcje
ratowniczo-gaśnicze. Strażacy służą lokalnej społeczności w dowozie wody przemysłowej, likwidując lokalne zagrożenia, zabezpieczając imprezy lub uroczystości, a także biorąc w nich udział na czele ze sztandarem
oraz Zespołem Muzycznym działającym przy OSP.
Prowadzone są także przez strażaków akcje edukacyjne i prewencyjne wśród mieszkańców, np. „Stop
dla wypalania traw”, „Czad zabija” – przygotowując
materiały oraz rozpowszechniając je wśród mieszkańców. Strażacy edukują również najmłodszych
w szkole prowadząc pogadanki w klasach nt. „Jak dzieci mogą zapobiegać pożarom?” oraz „Co zrobię jak zauważę pożar?”. Nawet grupy przedszkolne odwiedzają
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strażaków w remizie zapoznając się z wyposażeniem
i samochodami oraz poznając na czym polegają działania ochotniczej straży pożarnej. W remizie OSP odbywa się co roku akcja krwiodawcza,
w której uczestniczą strażacy oraz mieszkańcy
i osoby zainteresowane taką formą pomocy dla innych.
Sami strażacy podnoszą swoje umiejętności i kompetencje przez udział w kursach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz specjalistycznych. Strażacy
organizują także ćwiczenia oraz biorą udział w zawodach pożarniczych dla podniesienia sprawności bojowej. Dla podniesienia mobilności jednostki i skrócenia
czasu reagowania na powiadomienie o wyjeździe do
akcji kilkunastu strażaków posiada uprawnienia do
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Remiza
w Łososinie Górnej w swojej historii była już dwukrotnie
rozbudowywana o kolejne skrzydła. W roku 2013 także,
aby zwiększyć powierzchnię garaży oraz dostosować je
do garażowania w nich dwóch samochodów bojowych
i do przechowywania potrzebnego sprzętu. Wszystkie
działania łososińskich strażaków są wspierane przez
ludzi dobrej woli. Ludzi, dla których sprawy ochotniczego pożarnictwa w Łososinie Górnej nie są obojętne.
Nie sposób wymienić każdego z nich: przedstawicieli
władz, sponsorów w osobach lokalnych przedsiębiorców czy wreszcie ochotników, którzy pomagają łososińskiej straży. Wszystkim im należą się podziękowania
za to, co zrobili dla tej jednostki. To dzięki tym ludziom
lokalna społeczność ma profesjonalne zabezpieczenie
w postaci dobrze wyszkolonej grupy strażaków dysponujących profesjonalnym sprzętem i zapleczem. Strażacy obiecują, że nie patrząc na porę dnia, bez względu
na pogodę będą nieść pomoc wszystkim, którzy będą
jej potrzebowali. Więcej informacji na temat OSP na
stronie internetowej: www.lososinagorna.osp.org.pl
Reasumując: OSP w Łososinie Górnej to 80 lat służby
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”!
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ŁUKASZ JEMIOŁA
Założenie jest takie, że nie ujawniając swoich nazwisk
piszemy piosenki. W 2013 roku zostaliśmy laureatami
ogólnopolskiego konkursu “Przebój na antenę”. Dla
mnie to ciekawe doświadczenie - na co dzień zajmuję
się piosenką.. „artystyczną”, a tu piosenki „popularne”.
Oczywiście sporo występuję z grupą improwizacji teatralnej, śpiewam solowe recitale z piosenką przedwojenną, autorską, kabaretową. Pod koniec grudnia
miałem okazję na przykład śpiewać z m. in. Natalią Sikorą w Studio Polskiego Radia piosenki Juliana Tuwima,
a nawet poznać córkę tego mistrza słowa.
Nie przeszkadza Ci ta łatka twórcy “artystycznego”,
wiadomo, że próbowałeś swoich sił w telewizyjnym
show. Czy to znaczy, że teraz będziesz próbował
osiągnąć coś w muzyce popularnej?
Nie będę próbował, bo po X-factor wiem, że wejście
w ten świat jest równoznaczne z oddaniem siebie na
usługi producenta, reżysera i tuzina innych znawców.
Nawet Dawid Podsiadło, o którym mówi się, że pozostał
sobą, musiał się gęsto tłumaczyć ze swoich negatywnych wypowiedzi na temat X-factor. Widzi co się dzieje,
ale jemu nie wolno wypowiadać się negatywnie. Jeśli
chodzi o muzykę popularną od dawna fascynuje mnie
popularność disco polo, stąd stworzyłem własny projekt disco solo, gdzie śpiewam piosenki disco w wersjach artystycznych i teksty literackie w wersjach disco
polo. Ta fuzja bardzo mnie ciekawi, inspiruje i bawi.

W rozdziale „Galeria osobowości”, począwszy od tego
numeru prezentujemy sylwetki artystów pochodzących z Limanowej. W tym numerze rozmowa z Łukaszem Jemiołą limanowskim wokalistą i gitarzystą, z realnymi sukcesami artystycznymi, popartymi krajowymi
i międzynarodowymi nagrodami.
Witaj, rzadko bywasz w rodzinnym mieście. Powiedz czym się teraz zajmujesz?
W 2013 roku sporo czasu spędziłem w Teatrze Starym
w Lublinie, gdzie występowałem jako jeden z wokalistów w projekcie Włodka Pawlika, o którym teraz jest
głośno z powodu nagrody Grammy, jaką otrzymał za
swój inny projekt - Night in Calisia. To było dziwne
uczucie, bo dziesiątego stycznia występowaliśmy jeszcze razem w teatrze, a dwa tygodnie później widziałem
go na gali w Los Angeles w towarzystwie największych
gwiazd współczesnej muzyki. Dużo też czasu poświęcam na anonimowy projekt z jednym z producentów.

Czy bierzesz pod uwagę powrót do rodzinnej Limanowej?
Oczywiście! Im dłużej mieszkam poza Beskidami, tym
bardziej je doceniam. Jak u Mickiewicza - “...ile Cię trzeba
cenić, ten tylko się dowie…”, i tak dalej. Jestem bardzo
otwarty na współpracę z tutejszymi instytucjami kultury. Bardzo chciałbym robić coś dla swojego rodzinnego
miasta. Znam wiele osób w całej Polsce, które zazdroszczą mi, że jestem z Limanowej. Zresztą zawsze podkreślam skąd jestem. Uważam, że to powód do dumy!
Czego życzy się wykonawcy?
Mi nie trzeba niczego życzyć. Głęboko wierzę, że mam
wszystko, czego mi trzeba. Uważam tak od kilku lat i co
zabawne, od kiedy tak myślę, dzieją się w moim życiu
coraz lepsze rzeczy. Mam w tej kwestii podejście Sienkiewicza „Nie myślę o szczęściu - przyjdzie, sprawi niespodziankę, nie przyjdzie, nie sprawi zawodu”.
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców.
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5 DRUŻYNA HARCERSKA
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO „DZIECI GÓR”
działająca w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej Hufiec Gorczański Mszana Dolna

Harcerze w Jedynce działali i działają nieprzerwanie
mimo wielu przemian i reform w naszym kraju. 5 DH
natomiast istnieje od 1997 roku, kiedy jej prowadzenia podjęła się nauczycielka Grażyna Łazarz, obecnie
Nowak. Drużyna pracuje na zasadach harcerskich,
idei skautingu, wypełnia dzieciom w twórczy i pozytywny sposób wolny czas, bierze aktywny udział
w życiu środowiska lokalnego, a przede wszystkim, nie
musi się wstydzić tego, co robi. Członkami drużyny są
uczennice i uczniowie Szkoły.
Harcerzem dziś nie może być jednak każdy, bo trzeba
się stosować do zasad i dyscypliny, co jest konieczne, by
choć zbliżyć się do ideałów harcerskich. Młody człowiek
w drużynie próbuje swych sił poprzez samodzielne zadanie lub zespołowy sukces, a to też wymaga od niego
umiejętności akceptacji drugiego, wzajemnego zaufania i współpracy. Trzeba tu wyzbyć się egoizmu, niechęci, a może i zawiści wobec rówieśnika. Obserwując
życie współczesne, zapewne stwierdzimy, że nie są to
warunki łatwe do wychowania młodego człowieka, ba!,
dobrego młodego człowieka, na którym będzie mogła
polegać rodzina, a później i Ojczyzna. I nie jest to frazes,
bo widzimy wokół, że potrzeba jest odpowiedzialnych,
wykształconych, ale i zdrowych moralnie młodych pokoleń.
Wartości zawarte w Prawie Harcerskim pozwoliły przetrwać drużynie harcerskiej w limanowskiej
„Jedynce”. Przyczyniła się także do tego działalność
gromady zuchowej prowadzonej przez nauczycielkę Agatę Stypułę. Razem z tą instruktorką dzieci już
w pierwszej klasie wyruszają na zuchową przygodę. W klasie czwartej w sposób naturalny trafiają do
drużyny harcerskiej, by rozwijać i wzbogacać swój
charakter i integrować się, zdobywać sprawności
i stopnie harcerskie. Należy dodać, że drużyna miała
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i ma zaplecze oraz wsparcie ze strony dyrektor Szkoły
Kazimiery Zięby, ale także jest doceniania przez Władze miasta. Społeczna praca instruktorów jest bowiem
wspierana finansami z budżetu miasta, skierowanymi
na realizację poszczególnych zadań drużyny np. organizację przywiezienia do Limanowej Betlejemskiego
Światła Pokoju i Jego przekazania mieszkańcom.
W drużynie dzieci znajdują przyjaciół, dostrzegają, że
więcej jest tego, co ich łączy, a nie tego, co dzieli. Okazują
sobie życzliwość i starają się o dobrą atmosferę. Uczestniczą w zbiórkach, podczas których bawią się i uczą, harcują i śpiewają, pracują twórczo i poznają historię miasta
i kraju. Pielęgnują tradycje patriotyczne. Wyjeżdżają na
biwaki. Podejmują się różnych prac, starają się być tam,
gdzie są potrzebni. W swoim postępowaniu kierują się
Prawem Harcerskim, składającym się z 10 punktów.
W Limanowej w wielu szkołach działały drużyny harcerskie, żyją doświadczeni instruktorzy i są także harcerze,
którzy już przeżyli swoją przygodę, zdjęli mundur, oddali się rodzinie i pracy. Są skarbnicą wiedzy, posiadają

zapewne wiele umiejętności harcerskich. Zapraszamy
Państwa wszystkich do współpracy. Niech zapłonie znowu harcerska watra, ale gromadząca pokolenia druhen
i druhów, którzy zechcieliby przekazać najmłodszym
ducha wrażliwości, wartości moralnych, a także solidarności międzyludzkiej. Ruch harcerski bowiem może
odegrać wielką rolę w pielęgnowaniu tożsamości narodowej, wychowaniu młodego pokolenia oraz budowa-
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niu społeczeństwa obywatelskiego. Dorośli harcerze są
cenieni przez pracodawców za umiejętności organizacyjne, prezentowane wartości, komunikatywność, odwagę w podejmowaniu wyzwań czy inne cechy kształtowane poprzez wyrobienie harcerskie. Jednocześnie to
harcerze często okazują się być dobrymi przedsiębiorcami, można na nich polegać w pracy społecznej, posiadają szczęśliwe rodziny. Harcerstwo jest zatem skarbem
i dlatego w Jedynce staramy się je pielęgnować.
Na koniec przypomnijmy punkty Prawa Harcerskiego,
które wyznaczają kierunek drogi ku kształtowaniu osobowości młodego człowieka:
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy - to nakaz
prawdomówności, wierności, zgodności słów i czynów.
Harcerz jest punktualny.
3. Harcerz jest pożyteczny, jego czyny zawsze służą społeczności, w której żyje. Harcerz niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, każdemu służy
pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym.
Harcerz za brata uważa każdego innego harcerza, każdego skauta na całym świecie, każdego wiernego tym
samym ideałom.
5. Harcerz postępuje po rycersku, traktuje życie jak wielką grę, w której ważna jest nie tylko wygrana, ale ważne
jest przede wszystkim to, jak się gra.
6. Harcerz miłuje przyrodę, nie niszczy jej, przeciwdziała
jej dewastacji, i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny, karnością opartą na rozumnym
posłuszeństwie. Harcerz jest posłuszny rodzicom, wier-

ny rodzinnej tradycji, która współtworzy tradycję Ojczyzny. Jest posłuszny wszystkim swoim przełożonym, którzy prowadzą go do wspólnie realizowanego celu.
8. Harcerz jest zawsze pogodny. Jest optymistą, ma poczucie humoru. Cieszy się radością innych.
9. Harcerz jest oszczędny, nie skąpy, ale gospodarny, nie
marnuje czasu, nie marnuje życia, pracuje skutecznie.
Harcerz jest ofiarny w niesieniu pomocy innym, hojny
w uczynności.
10. Harcerz jest czysty w mowie, myśli i uczynkach, najpierw myśli, potem mówi, dba o czystość i piękno języka. Harcerz dba o zdrowie, nie pali tytoniu, nie pije
napojów alkoholowych, nie ulega żadnym nałogom,
nie próbuje używania narkotyków, pomaga innym
w zwalczaniu nałogów.
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JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ

Od 5 lutego 2014 r. Miasto Limanowa realizowało projekt „Jeżdżę z głową” adresowany do uczniów klas III
szkół podstawowych. 137 uczniów z Zespołów Szkół
Samorządowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 realizowało
zajęcia nauki jazdy na nartach na Stacji Narciarskiej „Limanowa-SKI”. Kurs nauki jazdy na nartach obejmował
18 godzin zajęć na stoku. W ramach projektu uczniowie
mieli zapewniony dowóz na stację narciarską, opiekę
nauczyciela w czasie przewozu, sprzęt (narty, kijki, kaski), ciepły posiłek na stoku oraz wykwalifikowanych
instruktorów nauki jazdy na nartach. Głównym celem
programu było nabycie przez dzieci umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach oraz nauka
bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich,
a także uświadomienie konieczności jazdy w kasku i na
odpowiednim sprzęcie. Jazda na nartach daje dzieciom
mnóstwo radości i jako aktywność zimowa jest godna
polecenia, a początki nauki tej dyscypliny sportowej są
niezwykle przyjemne i bogate w śmieszne sytuacje.

Realizacja projektu zakończyła się w sobotę 1 marca
2014 r. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia kursu. Na realizacje projektu Miasto Limanowa
otrzymało dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 38.360,00zł.
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MIEJSKIE LODOWISKO „STRZAŁEM W DZIESIATKĘ”
i NAJLEPSZĄ ATRAKCJĄ FERII ZIMOWYCH

W grudniu ubiegłego roku, po raz pierwszy otwarto
Lodowisko Miejskie i od pierwszego dnia funkcjonowania cieszy się ono wielką popularnością. Bardzo szybko
przypadło do gustu mieszkańcom nie tylko miasta, ale

podczas ferii. Były to prawdziwe dyskoteki na lodzie
z SOUNDLIGHT, z gorącym poczęstunkiem i wspaniałą
zabawą. Dużą popularnością cieszyła się pełna atrakcji i niespodzianek walentynkowa dyskoteka na lodzie
z gorącymi przebojami muzycznymi dla wszystkich zakochanych, gorącym poczęstunkiem - kontra zimny lód.
Atrakcją imprezy były konkursy z nagrodami. Do wygrania były m.in.łyżwy, wejściówki do kina, czy zaproszenia
do restauracji. Zainteresowaniu obiektem sprzyjał przez
cały sezon darmowy wstęp oraz bogato wyposażona
wypożyczalnia łyżew. Ponieważ pogoda w ostatnich
miesiącach bardziej przypominała wiosnę, niż zimę, jedynym akcentem zimowym było właśnie Miejskie Lodo-

i powiatu, bowiem z okolicznych gmin przyjeżdża wiele osób i grup zorganizowanych. Na miejskim lodowisku zorganizowane zostały trzy imprezy pod nazwą Ice
Party: pierwsza na otwarcie lodowiska, a dwie kolejne

wisko. Toteż cały czas było szczególnie oblegane. Nawet
wydłużone zostały godziny pracy wypożyczalni łyżew.
W związku z dużą liczbą korzystających z lodowiska,
dwa razy dziennie prowadzona była konserwacja tafli
lodu Szczególnie atrakcyjnie lodowisko prezentowało
się, gdy zapadł zmrok. Bogate oświetlenie, kolorowe
lampki, wieczorowy nastrój, w takiej scenerii jazda po
lodzie nabierała dodatkowego wymiaru. Wielu limanowian podkreśla, że wybudowanie lodowiska to był„strzał
w dziesiątkę”, a korzystający nie szczędzili pochwał.
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PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH W MIEŚCIE
Podczas tegorocznych ferii limanowskie dzieci nie
miały czasu się nudzić. Jednostki kultury, szkoły, kluby
sportowe i Wydział Promocji Urzędu Miasta opracowali
i zrealizowali bogaty program dla dzieci. I tak w Limanowskim Domu Kultury odbyły się m.in. warsztaty: video-reportażu, taneczne, plastyczne i perkusyjne oraz
bezpłatne projekcje filmów dla dzieci i młodzieży. Popularnością wśród dzieci cieszyły się warsztaty „budowy
i animacji kukiełek”. Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej zainteresowała dzieci i młodzież ciekawymi warsztatami polegającymi na zaprojektowaniu i wykonaniu
słowno-muzycznej walentynki w formacie mp3. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne oraz spotkanie autorskie przez internet z Gają Kołodziej. W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej zorganizowano warsztaty
ozdób z kolorowego szkła oraz naukę kaligrafii. Sportowe zajęcia i turnieje zachęcały też feriowiczów swoją
różnorodnością. Wydział Promocji Urzędu Miasta zorganizował slalom gigant - zawody narciarskie na wyciągu
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Limanowa SKI, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.
Na lodowisku pod szyldem „ICE PARTY“ zorganizowana
została zabawa z SOUNDLIGHT. Tydzień później dzieci
i młodzież uczestniczyli w Walentynkach na lodowisku.
ARS Klub Kyokushinkai zorganizował bezpieczne ferie
z karate z miniturniejem karate i promocją kuchni japońskiej. W ramach tego projektu dzieci mogły pożytecznie, bezpiecznie i „na sportowo” spędzić wolny czas
pod okiem instruktorów zaznajamiając się z podstawami karate i samoobrony. Mogły również zapoznać się
z kulturą i historią Japonii. W zajęciach strzeleckich na
strzelnicy przy ZSS Nr 1 w Limanowej łącznie wzięło
udział ponad 300 zawodników. Popularnością cieszył
się również turniej szachowy, który miał miejsce w Limanowskim Domu Kultury. Ponadto w każdej z limanowskich szkół prowadzone były zajęcia sportowe wg
propozycji szkolnych.
Wszystkie zajęcia podczas ferii były bezpłatne dla
uczestników.
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FERIE W MIEŚCIE - fotorelacja
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