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„Oj. Będzie się działo!” - to słynne już 

powiedzenie Jurka Owsiaka zna chyba każdy. I 

rzeczywiście, podczas tegorocznego Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dużo się 

działo i udało się zebrać imponującą kwotę - 105 

570 801,49 zł. Zebrana kwota przeznaczona 

będzie na ratowanie życia i zdrowia dzieci na 

oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla za-

pewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Po raz czwarty już orkiestra grała w Bobowej

i, co warto zaznaczyć, bobowianie i mieszkańcy 

okolicznych wiosek, w których pojawiają się 

wolontariusze z puszkami przyozdobionymi ser-

duszkiem, są coraz bardziej hojni. Podczas 

pierwszego bobowskiego finału WOŚP w 2014r. 

zebrano ok. 11 000 zł, podczas drugiego, w 2015r. 

w puszkach znalazło się ok. 14 000 zł, podczas 

trzeciego finału WOŚP w 2016r. inicjatywę Jurka 

Owsiaka wsparto na kwotę ok. 16 000 zł, nato-

miast w bieżącym, 2017 roku pobito rekord -

 puszki wolontariuszy zapełniły się pieniędzmi na  

kwotę 21 622,50 zł . Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy w poprzednich latach zbierała środki dla 

m.in. kardiochirurgii dziecięcej, ratowania życia 

dzieci poszkodowanych w wypadkach, ratowania 

życie niemowląt i dzieci młodszych, ratowania 

życia dzieci z chorobami nerek, ratowania życia 

dzieci z wadami wrodzonymi, nowoczesne meto-

dy diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii, 

dzieci z chorobami onkologicznymi, godnej opieki 

medycznej seniorów.

W ciągu 25 lat działalności Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy zakupiono sprzęt medyczny 

za kwotę ponad 720 mln zł. Zakupiono w sumie 

ponad 36 tysięcy nowoczesnych urządzeń me-

dycznych, które znajdują się w szpitalach w całej 

Polsce. Oznacza to, że statystycznie każdego dnia 

do polskiego szpitala trafiają 4 urządzenia kupio-

ne przez WOŚP. MP
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Drodzy Mieszkańcy Ziemi Bobowskiej!

Wielkanoc jest czasem szczególnym,
w którym świętujemy zwycięstwo życia. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe

napełni nas wiarą i spokojem, 
da siłę do pokonywania

trudności  i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Ciepłych i radosnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

Życzy
Wacław Ligęza
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Orszak Trzech Króli w Bobowej
6 stycznia 2017r. w Bobowej już po raz drugi ulicami 

miasta podążył w kierunku szopki betlejemskiej Orszak 

Trzech Króli.

Uroczyste wydarzenie miało na celu propagowanie 

wśród społeczeństwa postaw chrześcijańskich stając się 

zarazem lekcją żywej historii narodzenia Jezusa. 

Mieszkańcy gminy oraz przybyli goście mogli stać się 

naocznymi świadkami wydarzeń, które miały miejsce w 

Betlejem na przestrzeni dziejów.

Przed wymarszem Orszaku Trzech Króli wystąpili 

uczniowie z Zespołu Szkól nr 1 w Bobowej w spektaklu 

przygotowanym przez Siostrę Rozarię. Po przedstawie-

niu na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca 

„Koronka”, który składając zebranym ciepłe życzenia za-

chęcił do wspólnego kolędowania. Następnie zebrani na 

placu szkolnym śpiewając kolędy  wyruszyli orszakiem 

podążając za śladem Trzech Króli.

Barwny Przemarsz wyruszył ulicami Bobowej kie-

rując się blaskiem gwiazdy betlejemskiej. Na Rynku 

Bobowej spotkali się Trzej Królowie, którzy w asyście 

społeczności pospieszyli z darami do stajenki z nowo-

narodzonym Jezusem. Na swej drodze monarchowie 

spotkali pastuszków, którzy wskazali im drogę do 

miejsca narodzenia Pana.

Podczas wędrówki Kacper, Melchior i Baltazar 

spotkali także Heroda. Następnie podążając za gwiazdą 

Trzej Królowie złożyli pokłon maleńkiemu Jezusowi

i złożyli mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej Ks. dr Marian Cheł-

mecki podziękował wszystkim za przybycie udzielając 

błogosławieństwa.

Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

wręczył dyplomy i nagrody, które ufundował dla 

zwycięzców Konkursu Technicznego „Gwiazda betle-

jemska kolędnicza”.

W konkursie brało udział 12 prac konkursowych ze 

szkół z terenu Gminy Bobowa. Komisja konkursowa

w składzie:

1. Władysław Bembenik – przewodniczący: emery-

towany kierownik warsztatów szkolnych w ZSZ Bobowa

2. Maria Ziomek – nauczyciel Przedszkola w ZS nr 1

w Bobowej

3. Katarzyna Fałda – plastyk Fundacji Osób Niepełno-

sprawnych w Stróżach

4. Kazimierz Kowalski - założyciel Bractwa Ry-

cerskiego 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej

5. Żaneta Framęga – plastyk w Centrum Kultury

i Promocji Gminy Bobowa

po wnikliwej analizie przyznała następujące lokaty:

I miejsce – Michał Słowik ze Szkoły Podstawowej

w Jankowej, Weronika Padoł i Katarzyna Padoł z Zespołu 

Szkół w Brzanie – Szkoła Podstawowa

II miejsce – Anna Babicz z Zespołu Szkól Ogólno-

kształcących w Bobowej Kinga Stawiarska, Paulina Sta-

wiarska, Bartłomiej Kruczek z Zespołu Szkół w Brzanie – 

Gimnazjum Jakub Kobaka, Julia Fryczek z Zespołu Szkół 

w Siedliskach – Szkoła Podstawowa

III miejsce – Alicja Forczek z Zespołu Szkół nr 1

w Bobowej – Gimnazjum

Wyróżnienia:

Oliwia i Kacper Wszołek ze Szkoły Podstawowej w 

Wilczyskach Aleksandra Olszanecka, Magdalena Jurek, 

Julita Niepsuj, Julia Brońska z Zespołu Szkół nr 1 w Bo-

bowej - Szkoła Podstawowa, Michał Ziomek, Weronika 

Budzyn ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, Julia 

Włudyka, Paweł Hołda, Arkadiusz Dobroszek ze Szkoły 

Podstawowej w Stróżnej, Łukasz Ziomek z Zespołu Szkół 

w Siedliskach - Gimnazjum oraz Kacper Woźniak 

z Przedszkola Samorządowego w Bobowej

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podsumował 

wydarzenie następującymi słowami: „Chciałbym 

podkreślić, że parafia w Bobowej z księdzem proboszczem 

włączyła się w organizacje tej pięknej uroczystości, ale 

przede wszystkim Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej które było jednym z inicja-

torów, a także Stowarzyszenie Gryf, Urząd Miejski, Centrum 

Kultury, szkoły, dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele 

uczniowie, orkiestra, strażacy, wszyscy którzy aktywnie 

działają na terenie gminy włączyli się w tą piękną 

uroczystość. Mieliśmy okazje wspólnie pokolędować, 

pomodlić się i oczywiście oddać cześć małemu Jezusowi.”

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjo-

nariusze Policji z Komisariatu w Bobowej oraz druhowie 

OSP z terenu Gminy Bobowa.
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29 stycznia 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbył 

się siedemnasty już Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych. Przygo-

towane spektakle cechowały się różnorodnością i oryginalnością - każde 

przedstawienie zachęcało do refleksji i rozmyślań dotyczących Świąt 

Bożego Narodzenia.

Podczas Przeglądu zorganizowanego przez Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa zaprezentowały się następujące zespoły:

„Grupa Kubusia Puchatka” z Przedszkola Samorządowego w Wilczy-

skach w spektaklu „Zmartwienie Maryi”- przedszkolaki przygotowały 

Panie: Lidia Waśkowska i Monika Łatka,

Teatrzyk „Bez Nazwy” z Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Do-

brzańskiego „Hubala” w przedstawieniu „Maścibrzuch”- grupę przygoto-

wały Panie: Alicja Rodak i Teresa Skrzypek,

„Teatrzyk spod ławki” z Szkoły Podstawowej w Wilczyskach w spek-

taklu ”Maleńka miłość zmienia świat”, zespół przygotowała Pani Barbara 

Włodarz,

Uczniowie klasy I, IV i VI Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej w przedstawieniu „Brat wszystkich 

ludzi”, grupę przygotowały Panie: Ewa Łatka i Izabela Myśliwiec,

Teatrzyk „Szpila” ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej w spektaklu 

„Jasełka Inaczej”, zespół przygotowała Pani Wiesława Wiatr oraz Pan 

Tomasz Tarasek,

Uczniowie Gimnazjum im. ks. Jana Reca w Siedliskach prezentujący 

Teatr Cieni pt: „Narodziny Boga”, grupę przygotowała Pani Krystyna 

Stec- Rafa oraz Pan Daniel Durlak i Pan Grzegorz Bogusz. 

XVII Gminny  Przegląd Zespołów Jasełkowych

28 stycznia 2017r.  w Ciężkowicach odbyło się drugie już Sąsiedzkie Spotkanie Teatralne. Miejscowa grupa 

„Klubu Seniora” zaprezentowała swe artystyczne talenty w przedstawieniu pt.: „Próba Generalna”. Natomiast 

bobowski Zespół Pieśni i Tańca „Koronka” przedstawił obecnym  spektakl „Znachorka”. Kolejne spotkanie 

dwóch zintegrowanych i niezwykle utalentowanych grup aktorskich przyciągnęło uwagę licznie zebranej 

publiczności, która nagrodziła uzdolnio-

nych aktorów gromkimi brawami.

Pierwsze Sąsiedzkie Spotkanie Teatralne 

(17.12.2017r.), które zostało zorganizowa-

ne w bobowskiej sali widowiskowej „Koron-

ka” również spotkało się z aprobatą, co 

stworzyło idealne warunki do realizacji 

kolejnego sobotniego spotkania. Pomysło-

dawczynią aktorskiej współpracy była 

instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca „Koron-

ka” Pani Celina Job, która zainicjowała 

powstałą więź artystyczną.

II sąsiedzkie spotkania teatralne

fot. Katarzyna Roman
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Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

wręczył dyplomy i nagrody, które ufundował dla 

zwycięzców Konkursu Technicznego „Gwiazda betle-

jemska kolędnicza”.

W konkursie brało udział 12 prac konkursowych ze 

szkół z terenu Gminy Bobowa. Komisja konkursowa

w składzie:

1. Władysław Bembenik – przewodniczący: emery-

towany kierownik warsztatów szkolnych w ZSZ Bobowa

2. Maria Ziomek – nauczyciel Przedszkola w ZS nr 1

w Bobowej

3. Katarzyna Fałda – plastyk Fundacji Osób Niepełno-

sprawnych w Stróżach

4. Kazimierz Kowalski - założyciel Bractwa Ry-

cerskiego 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej

5. Żaneta Framęga – plastyk w Centrum Kultury

i Promocji Gminy Bobowa

po wnikliwej analizie przyznała następujące lokaty:

I miejsce – Michał Słowik ze Szkoły Podstawowej

w Jankowej, Weronika Padoł i Katarzyna Padoł z Zespołu 

Szkół w Brzanie – Szkoła Podstawowa

II miejsce – Anna Babicz z Zespołu Szkól Ogólno-

kształcących w Bobowej Kinga Stawiarska, Paulina Sta-

wiarska, Bartłomiej Kruczek z Zespołu Szkół w Brzanie – 

Gimnazjum Jakub Kobaka, Julia Fryczek z Zespołu Szkół 

w Siedliskach – Szkoła Podstawowa

III miejsce – Alicja Forczek z Zespołu Szkół nr 1

w Bobowej – Gimnazjum

Wyróżnienia:

Oliwia i Kacper Wszołek ze Szkoły Podstawowej w 

Wilczyskach Aleksandra Olszanecka, Magdalena Jurek, 

Julita Niepsuj, Julia Brońska z Zespołu Szkół nr 1 w Bo-

bowej - Szkoła Podstawowa, Michał Ziomek, Weronika 

Budzyn ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, Julia 

Włudyka, Paweł Hołda, Arkadiusz Dobroszek ze Szkoły 

Podstawowej w Stróżnej, Łukasz Ziomek z Zespołu Szkół 

w Siedliskach - Gimnazjum oraz Kacper Woźniak 

z Przedszkola Samorządowego w Bobowej

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podsumował 

wydarzenie następującymi słowami: „Chciałbym 

podkreślić, że parafia w Bobowej z księdzem proboszczem 

włączyła się w organizacje tej pięknej uroczystości, ale 

przede wszystkim Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej które było jednym z inicja-

torów, a także Stowarzyszenie Gryf, Urząd Miejski, Centrum 

Kultury, szkoły, dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele 

uczniowie, orkiestra, strażacy, wszyscy którzy aktywnie 

działają na terenie gminy włączyli się w tą piękną 

uroczystość. Mieliśmy okazje wspólnie pokolędować, 

pomodlić się i oczywiście oddać cześć małemu Jezusowi.”

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjo-

nariusze Policji z Komisariatu w Bobowej oraz druhowie 

OSP z terenu Gminy Bobowa.
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29 stycznia 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbył 

się siedemnasty już Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych. Przygo-

towane spektakle cechowały się różnorodnością i oryginalnością - każde 

przedstawienie zachęcało do refleksji i rozmyślań dotyczących Świąt 

Bożego Narodzenia.

Podczas Przeglądu zorganizowanego przez Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa zaprezentowały się następujące zespoły:

„Grupa Kubusia Puchatka” z Przedszkola Samorządowego w Wilczy-

skach w spektaklu „Zmartwienie Maryi”- przedszkolaki przygotowały 

Panie: Lidia Waśkowska i Monika Łatka,

Teatrzyk „Bez Nazwy” z Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Do-

brzańskiego „Hubala” w przedstawieniu „Maścibrzuch”- grupę przygoto-

wały Panie: Alicja Rodak i Teresa Skrzypek,

„Teatrzyk spod ławki” z Szkoły Podstawowej w Wilczyskach w spek-

taklu ”Maleńka miłość zmienia świat”, zespół przygotowała Pani Barbara 

Włodarz,

Uczniowie klasy I, IV i VI Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej w przedstawieniu „Brat wszystkich 

ludzi”, grupę przygotowały Panie: Ewa Łatka i Izabela Myśliwiec,

Teatrzyk „Szpila” ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej w spektaklu 

„Jasełka Inaczej”, zespół przygotowała Pani Wiesława Wiatr oraz Pan 

Tomasz Tarasek,

Uczniowie Gimnazjum im. ks. Jana Reca w Siedliskach prezentujący 

Teatr Cieni pt: „Narodziny Boga”, grupę przygotowała Pani Krystyna 

Stec- Rafa oraz Pan Daniel Durlak i Pan Grzegorz Bogusz. 

XVII Gminny  Przegląd Zespołów Jasełkowych

28 stycznia 2017r.  w Ciężkowicach odbyło się drugie już Sąsiedzkie Spotkanie Teatralne. Miejscowa grupa 

„Klubu Seniora” zaprezentowała swe artystyczne talenty w przedstawieniu pt.: „Próba Generalna”. Natomiast 

bobowski Zespół Pieśni i Tańca „Koronka” przedstawił obecnym  spektakl „Znachorka”. Kolejne spotkanie 

dwóch zintegrowanych i niezwykle utalentowanych grup aktorskich przyciągnęło uwagę licznie zebranej 

publiczności, która nagrodziła uzdolnio-

nych aktorów gromkimi brawami.

Pierwsze Sąsiedzkie Spotkanie Teatralne 

(17.12.2017r.), które zostało zorganizowa-

ne w bobowskiej sali widowiskowej „Koron-

ka” również spotkało się z aprobatą, co 

stworzyło idealne warunki do realizacji 

kolejnego sobotniego spotkania. Pomysło-

dawczynią aktorskiej współpracy była 

instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca „Koron-

ka” Pani Celina Job, która zainicjowała 

powstałą więź artystyczną.

II sąsiedzkie spotkania teatralne

fot. Katarzyna Roman
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Dnia 30 stycznia 2017r. w Sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej rozpoczęły się pierwsze zajęcia 

zrealizowane w ramach „Kreatywnych Ferii z pasją”. 

Organizatorem spotkań było Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa, które przygotowało dla 

najmłodszych liczne atrakcje i zabawy. Dzień 

pierwszy pod hasłem „Poznajmy się” pozwolił na 

wspólne rozmowy i nawiązanie nowych znajomości. 

Wówczas p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa Pani Beata Król powitała zebrane 

dzieci oraz zapoznała je z regulaminem, zasadami 

oraz planami dotyczącymi wspólnie spędzonych ferii.

Natomiast 31 stycznia odbyło się spotkanie z po-

ezją pod hasłem „Wspólne poczytanki”. Gościem

i zarazem bohaterką spotkania była znana poetka 

ziemi bobowskiej Pani Józefa Myśliwiec, która 

zrealizowała dla najmłodszych zajęcia dotyczące 

specyfiki pracy poety oraz udzieliła wskazówek 

dotyczących pisania i tworzenia wierszy, a także 

opowiedziała pasjonujące historie. Dzieci z uwagą 

wsłuchane w treść wierszy i liczne opowieści zapra-

gnęły aktywnie włączyć się w zajęcia czytając 

wszystkim zebranym najciekawsze fragmenty swych 

ulubionych książek.

Trzeciego dnia ferii uczestnicy „Kreatywnych ferii

z pasją” wzięli udział w zorganizowanym spotkaniu 

profilaktycznym pod hasłem: „Dbamy o bezpieczeń-

stwo”. Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją z 

policjantem , który przedstawił dzieciom informacje 

dotyczące pracy policjanta oraz zasad bezpieczeń-

stwa. Następnie przed dziećmi wystąpił Strażak, który 

zaprezentował najmłodszym sprzęty niezbędne

w swej profesji oraz informacje dotyczące zadań

z jakimi zmierza się na co dzień w swej pracy. Po 

interesujących i pouczających wykładach na scenie 

pojawił się Teatr Lalkowy „Pinoko” z Nowego Sącza, 

który zaprezentował najmłodszym swój spektakl 

profilaktyczny pt.: „Wesoła Szkoła”. Na koniec te-

atrzyk przygotował dla dzieci balonową niespo-

dziankę - każdy maluch mógł zabrać ze sobą do 

domu balonowego zwierzaka.

Czwarty dzień ferii pod hasłem: „Z wizytą

u Dziadków…”- pozwolił najmłodszym na prawdziwą 

podróż w czasie. Tego właśnie dnia uczestnicy 

”Kreatywnych Ferii z pasją”  wyruszyli wraz z opie-

kunami do Muzeum Etnograficznego „Grociarnia”, 

znajdującego  się w Domu Ludowym w Jastrzębi. 

Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem sal wystawo-

wych prezentujących różnorodne narzędzia oraz 

przedmioty niezbędne w życiu i codziennej pracy 

naszych przodków. Z historią oraz tradycją zapoznał 

dzieci Pan Bogdan Krok, który zrealizował fascynu-

jące zajęcia w ramach programu ” Z wizytą u Dziad-

ków”. Dzieci nie tylko poznały nazwy przedmiotów, 

ale także terminologię profesji naszych dziadków

i pradziadków oraz szczegółowy opisy konkretnych 

prac domowych, rolnych, czy zawodowych. Pasjonu-

jąca i zarazem żywa lekcja historii z pewnością  na 

długo zapadnie dzieciom w pamięci.   Po obejrzeniu 

ekspozycji na dzieci czekała niespodzianka - upie-

czone kiełbaski. Po wspólnym pałaszowaniu maluchy 

z uśmiechem na ustach wyruszyły autobusem do 

swych domów.

3 lutego w sali widowiskowej „Koronka” w Bo-

bowej odbyły się prawdziwe warsztaty kulinarne. 

Najmłodsi pod czujną opieką pracowników Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa stworzyli zdrowy, 

smaczny i pożywny deser - sałatkę owocową. 

Wspólne pichcenie i degustowanie nowych smaków 

pozwoliło na owocną pracę w grupie, której efektem 

stał się własnoręcznie wykonany przez dzieci 

smakowity posiłek. Po czym dzieci rozpoczęły 

wspólną zabawę- śmiechów i pląsów nie było końca. 

Rywalizacja w grach zespołowych tj. „Kalambury”, czy 

„Głuchy Telefon” ukształtowała w najmłodszych 

zasadę fair play sama zabawa rozwinęła ich 

koncentrację oraz spostrzegawczość.

Kolejny tydzień „Kreatywnych Ferii z pasją” 

rozpoczął się bardzo artystycznie - uczestnicy zajęć 

wzięli udział w realizowanych przez pracowników 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa warszta-

tach plastycznych. „Eksperymenty artystyczne” ma-

jące na celu rozbudzenie wyobraźni dzieci, pozwoliły 

im wyrazić własne emocje za pomocą nowej techniki 

plastycznej. Techniką tą była kalkografia oparta na 

tworzeniu druków i odbitek. Tworzenie dzieł za 

pomocą nietypowej metody grafiki warsztatowej 

pozwoliło dzieciom zapoznać się z nowymi pojęciami 

tj.: faktura, forma, kompozycja, czy światłocień. 

Warsztaty plastyczne prowadziła Żaneta Framęga- 

Animator, plastyk Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa. Po twórczych zabawach Pani Celina Job - 

starszy instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa zorganizowała dla najmłodszych grę

w „Państwa-Miasta” - dzieci rywalizując w grupach 

przypominały sobie informacje dotyczące słów

z różnorodnych dziedzin życia. Godne naśladowania 

współzawodnictwo i prawidłowe odpowiedzi zostały 

finalnie nagrodzone słodką niespodzianką.

Kreatywne ferie z pasją
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W dniu 7 lutego w sali widowiskowej „Koronka” 

odbyło się spotkanie z Ratownikiem Medycznym 

Panem Mariuszem Łasiem. Dzieci uczestniczące

w zajęciach mogły dowiedzieć się w jaki sposób 

należy ratować ludzkie życie. Lekcja przeprowadzona 

przez Ratownika nauczyła najmłodszych prawidło-

wego postępowania w razie niebezpieczeństwa. 

Dzieci między innymi przypomniały sobie w jaki 

sposób należy powiadamiać służby ratunkowe, jak 

udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz

w jaki sposób wykonać udrażnianie dróg odde-

chowych człowieka. Spotkanie edukacyjne umożliwiło 

także uczestnikom „Kreatywnych Ferii z pasją” zapo-

znanie z podstawami niezmiernie ważnej resuscytacji 

krążeniowo oddechowej. Dzieci nauczyły się również: 

poprawnego układania osoby poszkodowanej w po-

zycji bezpiecznej, udzielania pomocy w razie 

zadławienia zarówno u osoby dorosłej jak i dziecka 

oraz tamowania krwotoków. Spotkanie z Ratowni-

kiem Medycznym należące do jednej z najważniej-

szych lekcji życia z pewnością w przyszłości pozwoli 

dzieciom na niesienie pomocy osobom potrzebu-

jącym. Po spotkaniu dzieci jak co dzień zjadły drugie 

śniadanie, by dostarczyć organizmom siłę na zabawę. 

 Najedzone maluchy pełne energii przystąpiły do 

zdrowej rywalizacji, walcząc ze sobą w Turnieju gier

i zabaw. Wzajemny doping i owocna współpraca 

stworzyły idealne warunki na obserwacje interesu-

jącego, sportowego starcia młodych zawodników. 

Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni licznymi bra-

wami i słodkościami.

Natomiast 8 lutego w godzinach porannych 

uczestnicy „Kreatywnych Ferii z pasją” wraz  z 

opiekunami wyruszyli na seans filmowy do Kina 

SOKÓŁ,  działającego przy Małopolskim Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wyjazd zorganizo-

wany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród 

młodych miłośników kina. Film który wybrały dzieci 

nosił tytuł: „Vaiana: Skarb Oceanu”. Amerykańska 

produkcja jak przystało na animacje Disneya nie 

zawiodła młodych widzów- interesujące wątki, 

barwna grafika, zabawne dialogi oraz nietuzinkowy 

humor wciskały zainteresowanych widzów w fotele. 

Zadowolone i usatysfakcjonowane dzieci z uśmie-

chem na ustach opuściły budynek kina, by w autobu-

sie móc wzajemnie wymieniać się spostrzeżeniami

i wrażeniami dotyczącymi niezwykłego seansu.

Przedostatni dzień „Kreatywnych Ferii z pasją” stał 

się starciem teatralnych talentów młodych uczestni-

ków zajęć. Dzieci uczestnicząc w warsztatach teatral-

nych popracowały nad swoją dykcją oraz ruchem 

scenicznym prezentując na scenie swe zdolności 

artystyczne. Nowatorskie interpretacje tekstów bajek 

przygotowanych przez młodych aktorów spotkały się 

z aprobatą uczestników spotkania. Dzieci mogły 

poczuć się jak prawdziwe gwiazdy magicznego teatru 

wcielając się w różnorodne postacie. Światło na 

scenie oraz barwne stroje stworzyły niecodzienny, 

tajemniczy i zarazem baśniowy nastrój spotkania.

W dniu10 lutego została zorganizowana przez 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zabawa 

karnawałowa. Dzieci przebrane w różnorodne 

postacie z bajek, baśni, filmów i i komiksów świetnie 

spędzały ostatni dzień ferii. Śmiechów i figli nie było 

końca- liczne zabawy, gry i niespodzianki wprawiały 

wszystkich w karnawałowy nastrój. Organizatorzy 

przygotowali dla maluchów liczne atrakcje: malowa-

nie twarzy, konkursy z nagrodami oraz słodkie poczę-

stunki. Uczestnicy zabawy wytypowali Króla i Królową 

Balu - monarchą jednogłośnie został wybrany Marcel 

Wąsowski, a wśród władczyń imprezy znalazły się aż 

4 królowe:  Gabriela Ligęza, Julia Oślizło, Milena Rafa 

oraz Ada Wąsowska. W trakcie balu zostały także 

nagrodzone dzieci, które zwyciężyły w Konkursie 

Plastycznym: Klaudia Oślizło, Katarzyna Ligęza i Julia 

Oślizło oraz osoby wyróżnione. Wśród zwycięzców 

znalazły się także pociechy, które wyróżniały się 

kreacją aktorską podczas realizowanych warsztatów 

teatralnych: Bartosz Bogusz, Justyna Mucha i Alek-

sandra Fałda. Docenionymi osobami zostały również 

ukochane Mamy oraz Justyna Mucha, które pomaga-

ły organizatorom przy realizacji zajęć. Nagrodzono 

także Natalię Muchę za codzienny uśmiech i pozy-

tywną energię. Natomiast pozostałe dzieci otrzymały 

słodkie niespodzianki.

„Kreatywne Ferie z pasją” spełniły oczekiwania 

dzieci - bawiąc i zarazem ucząc pobudziły wyobraźnie 

najmłodszych inspirując je do działania.
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Dnia 30 stycznia 2017r. w Sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej rozpoczęły się pierwsze zajęcia 

zrealizowane w ramach „Kreatywnych Ferii z pasją”. 

Organizatorem spotkań było Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa, które przygotowało dla 

najmłodszych liczne atrakcje i zabawy. Dzień 

pierwszy pod hasłem „Poznajmy się” pozwolił na 

wspólne rozmowy i nawiązanie nowych znajomości. 

Wówczas p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa Pani Beata Król powitała zebrane 

dzieci oraz zapoznała je z regulaminem, zasadami 

oraz planami dotyczącymi wspólnie spędzonych ferii.

Natomiast 31 stycznia odbyło się spotkanie z po-

ezją pod hasłem „Wspólne poczytanki”. Gościem

i zarazem bohaterką spotkania była znana poetka 

ziemi bobowskiej Pani Józefa Myśliwiec, która 

zrealizowała dla najmłodszych zajęcia dotyczące 

specyfiki pracy poety oraz udzieliła wskazówek 

dotyczących pisania i tworzenia wierszy, a także 

opowiedziała pasjonujące historie. Dzieci z uwagą 

wsłuchane w treść wierszy i liczne opowieści zapra-

gnęły aktywnie włączyć się w zajęcia czytając 

wszystkim zebranym najciekawsze fragmenty swych 

ulubionych książek.

Trzeciego dnia ferii uczestnicy „Kreatywnych ferii

z pasją” wzięli udział w zorganizowanym spotkaniu 

profilaktycznym pod hasłem: „Dbamy o bezpieczeń-

stwo”. Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją z 

policjantem , który przedstawił dzieciom informacje 

dotyczące pracy policjanta oraz zasad bezpieczeń-

stwa. Następnie przed dziećmi wystąpił Strażak, który 

zaprezentował najmłodszym sprzęty niezbędne

w swej profesji oraz informacje dotyczące zadań

z jakimi zmierza się na co dzień w swej pracy. Po 

interesujących i pouczających wykładach na scenie 

pojawił się Teatr Lalkowy „Pinoko” z Nowego Sącza, 

który zaprezentował najmłodszym swój spektakl 

profilaktyczny pt.: „Wesoła Szkoła”. Na koniec te-

atrzyk przygotował dla dzieci balonową niespo-

dziankę - każdy maluch mógł zabrać ze sobą do 

domu balonowego zwierzaka.

Czwarty dzień ferii pod hasłem: „Z wizytą

u Dziadków…”- pozwolił najmłodszym na prawdziwą 

podróż w czasie. Tego właśnie dnia uczestnicy 

”Kreatywnych Ferii z pasją”  wyruszyli wraz z opie-

kunami do Muzeum Etnograficznego „Grociarnia”, 

znajdującego  się w Domu Ludowym w Jastrzębi. 

Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem sal wystawo-

wych prezentujących różnorodne narzędzia oraz 

przedmioty niezbędne w życiu i codziennej pracy 

naszych przodków. Z historią oraz tradycją zapoznał 

dzieci Pan Bogdan Krok, który zrealizował fascynu-

jące zajęcia w ramach programu ” Z wizytą u Dziad-

ków”. Dzieci nie tylko poznały nazwy przedmiotów, 

ale także terminologię profesji naszych dziadków

i pradziadków oraz szczegółowy opisy konkretnych 

prac domowych, rolnych, czy zawodowych. Pasjonu-

jąca i zarazem żywa lekcja historii z pewnością  na 

długo zapadnie dzieciom w pamięci.   Po obejrzeniu 

ekspozycji na dzieci czekała niespodzianka - upie-

czone kiełbaski. Po wspólnym pałaszowaniu maluchy 

z uśmiechem na ustach wyruszyły autobusem do 

swych domów.

3 lutego w sali widowiskowej „Koronka” w Bo-

bowej odbyły się prawdziwe warsztaty kulinarne. 

Najmłodsi pod czujną opieką pracowników Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa stworzyli zdrowy, 

smaczny i pożywny deser - sałatkę owocową. 

Wspólne pichcenie i degustowanie nowych smaków 

pozwoliło na owocną pracę w grupie, której efektem 

stał się własnoręcznie wykonany przez dzieci 

smakowity posiłek. Po czym dzieci rozpoczęły 

wspólną zabawę- śmiechów i pląsów nie było końca. 

Rywalizacja w grach zespołowych tj. „Kalambury”, czy 

„Głuchy Telefon” ukształtowała w najmłodszych 

zasadę fair play sama zabawa rozwinęła ich 

koncentrację oraz spostrzegawczość.

Kolejny tydzień „Kreatywnych Ferii z pasją” 

rozpoczął się bardzo artystycznie - uczestnicy zajęć 

wzięli udział w realizowanych przez pracowników 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa warszta-

tach plastycznych. „Eksperymenty artystyczne” ma-

jące na celu rozbudzenie wyobraźni dzieci, pozwoliły 

im wyrazić własne emocje za pomocą nowej techniki 

plastycznej. Techniką tą była kalkografia oparta na 

tworzeniu druków i odbitek. Tworzenie dzieł za 

pomocą nietypowej metody grafiki warsztatowej 

pozwoliło dzieciom zapoznać się z nowymi pojęciami 

tj.: faktura, forma, kompozycja, czy światłocień. 

Warsztaty plastyczne prowadziła Żaneta Framęga- 

Animator, plastyk Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa. Po twórczych zabawach Pani Celina Job - 

starszy instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa zorganizowała dla najmłodszych grę

w „Państwa-Miasta” - dzieci rywalizując w grupach 

przypominały sobie informacje dotyczące słów

z różnorodnych dziedzin życia. Godne naśladowania 

współzawodnictwo i prawidłowe odpowiedzi zostały 

finalnie nagrodzone słodką niespodzianką.

Kreatywne ferie z pasją
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W dniu 7 lutego w sali widowiskowej „Koronka” 

odbyło się spotkanie z Ratownikiem Medycznym 

Panem Mariuszem Łasiem. Dzieci uczestniczące

w zajęciach mogły dowiedzieć się w jaki sposób 

należy ratować ludzkie życie. Lekcja przeprowadzona 

przez Ratownika nauczyła najmłodszych prawidło-

wego postępowania w razie niebezpieczeństwa. 

Dzieci między innymi przypomniały sobie w jaki 

sposób należy powiadamiać służby ratunkowe, jak 

udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz

w jaki sposób wykonać udrażnianie dróg odde-

chowych człowieka. Spotkanie edukacyjne umożliwiło 

także uczestnikom „Kreatywnych Ferii z pasją” zapo-

znanie z podstawami niezmiernie ważnej resuscytacji 

krążeniowo oddechowej. Dzieci nauczyły się również: 

poprawnego układania osoby poszkodowanej w po-

zycji bezpiecznej, udzielania pomocy w razie 

zadławienia zarówno u osoby dorosłej jak i dziecka 

oraz tamowania krwotoków. Spotkanie z Ratowni-

kiem Medycznym należące do jednej z najważniej-

szych lekcji życia z pewnością w przyszłości pozwoli 

dzieciom na niesienie pomocy osobom potrzebu-

jącym. Po spotkaniu dzieci jak co dzień zjadły drugie 

śniadanie, by dostarczyć organizmom siłę na zabawę. 

 Najedzone maluchy pełne energii przystąpiły do 

zdrowej rywalizacji, walcząc ze sobą w Turnieju gier

i zabaw. Wzajemny doping i owocna współpraca 

stworzyły idealne warunki na obserwacje interesu-

jącego, sportowego starcia młodych zawodników. 

Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni licznymi bra-

wami i słodkościami.

Natomiast 8 lutego w godzinach porannych 

uczestnicy „Kreatywnych Ferii z pasją” wraz  z 

opiekunami wyruszyli na seans filmowy do Kina 

SOKÓŁ,  działającego przy Małopolskim Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wyjazd zorganizo-

wany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród 

młodych miłośników kina. Film który wybrały dzieci 

nosił tytuł: „Vaiana: Skarb Oceanu”. Amerykańska 

produkcja jak przystało na animacje Disneya nie 

zawiodła młodych widzów- interesujące wątki, 

barwna grafika, zabawne dialogi oraz nietuzinkowy 

humor wciskały zainteresowanych widzów w fotele. 

Zadowolone i usatysfakcjonowane dzieci z uśmie-

chem na ustach opuściły budynek kina, by w autobu-

sie móc wzajemnie wymieniać się spostrzeżeniami

i wrażeniami dotyczącymi niezwykłego seansu.

Przedostatni dzień „Kreatywnych Ferii z pasją” stał 

się starciem teatralnych talentów młodych uczestni-

ków zajęć. Dzieci uczestnicząc w warsztatach teatral-

nych popracowały nad swoją dykcją oraz ruchem 

scenicznym prezentując na scenie swe zdolności 

artystyczne. Nowatorskie interpretacje tekstów bajek 

przygotowanych przez młodych aktorów spotkały się 

z aprobatą uczestników spotkania. Dzieci mogły 

poczuć się jak prawdziwe gwiazdy magicznego teatru 

wcielając się w różnorodne postacie. Światło na 

scenie oraz barwne stroje stworzyły niecodzienny, 

tajemniczy i zarazem baśniowy nastrój spotkania.

W dniu10 lutego została zorganizowana przez 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zabawa 

karnawałowa. Dzieci przebrane w różnorodne 

postacie z bajek, baśni, filmów i i komiksów świetnie 

spędzały ostatni dzień ferii. Śmiechów i figli nie było 

końca- liczne zabawy, gry i niespodzianki wprawiały 

wszystkich w karnawałowy nastrój. Organizatorzy 

przygotowali dla maluchów liczne atrakcje: malowa-

nie twarzy, konkursy z nagrodami oraz słodkie poczę-

stunki. Uczestnicy zabawy wytypowali Króla i Królową 

Balu - monarchą jednogłośnie został wybrany Marcel 

Wąsowski, a wśród władczyń imprezy znalazły się aż 

4 królowe:  Gabriela Ligęza, Julia Oślizło, Milena Rafa 

oraz Ada Wąsowska. W trakcie balu zostały także 

nagrodzone dzieci, które zwyciężyły w Konkursie 

Plastycznym: Klaudia Oślizło, Katarzyna Ligęza i Julia 

Oślizło oraz osoby wyróżnione. Wśród zwycięzców 

znalazły się także pociechy, które wyróżniały się 

kreacją aktorską podczas realizowanych warsztatów 

teatralnych: Bartosz Bogusz, Justyna Mucha i Alek-

sandra Fałda. Docenionymi osobami zostały również 

ukochane Mamy oraz Justyna Mucha, które pomaga-

ły organizatorom przy realizacji zajęć. Nagrodzono 

także Natalię Muchę za codzienny uśmiech i pozy-

tywną energię. Natomiast pozostałe dzieci otrzymały 

słodkie niespodzianki.

„Kreatywne Ferie z pasją” spełniły oczekiwania 

dzieci - bawiąc i zarazem ucząc pobudziły wyobraźnie 

najmłodszych inspirując je do działania.
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8 marca od dawna jest dniem zarezer-

wowanym dla kobiet. Tego dnia, w środowe 

popołudnie w Bibliotece Publicznej w Bobo-

wej kobiety mogły zrobić coś specjalnie dla 

siebie, i to własnoręcznie. Bardzo interesu-

jące zajęcia produkcji mydła z gliceryny po-

prowadziła Pani Agnieszka Barszcz-Bylica - 

kwalifikowany instruktor rękodzieła arty-

stycznego, prawdziwa mistrzyni w swoim 

fachu.  

Pani Agnieszka na wstępie opowiedziała 

co nieco o tajnikach swojego zawodu,

o prowadzonych przez nią zajęciach oraz

o produktach z różnych surowców, które 

własnoręcznie wytwarza, a które spotykają 

się z wielkim zainteresowaniem potencjal-

nych nabywców. Wyrób mydła z gliceryny 

nie jest rzeczą trudną. Pani Agnieszka miała 

już przygotowane odpowiednie składniki - 

płynną glicerynę, foremki, aromaty, barwni-

ki, dodatki, którymi można było przyozdo-

bić mydełko. Każda z pań robiła mydło 

według własnych preferencji, a efektem 

naszych zmagań z gliceryną były małe, 

pachnące cudeńka. MP

Dzień Kobiet z Centrum Kultury

i Promocji Gminy Bobowa

”Żegnał ich wieczorny mrok,

Gdy ruszali w bój,

Gdy cichła pieśń.

Szli, by walczyć o twój dom

Wśród zielonych pól –

O nowy dzień.

Jak myśl sprzed lat,

Jak wspomnień ślad

Wraca dziś
1Pamięć o tych, których nie ma….”

W dniu 1 marca 2017r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbyła się uroczystość z okazji Narodowe-

go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zebrani goście swą 

obecnością złożyli hołd wielkim bohaterom. Wydarzenie rozpo-

częła powitaniem i przybliżeniem historii Żołnierzy Niezłomnych 

p.o. Dyrektora Pani Beata Król. Następnie na scenie pojawili 

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych, którzy zaprezentowali obecnym podniosłą część 

artystyczną upamiętniającą bohaterskie czyny Żołnierzy Wyklę-

tych. Zespół muzyczny w składzie: Alina Maciaszek, Kinga Pater, 

Wiktoria Chmielowska, Ewelina Szura i Dominik Żarnowski oraz 

nauczycielka Pani Agnieszka Gołyźniak przygotował pieśni

o charakterze patriotycznym, które wprowadziły sentymentalny 

nastrój. Natomiast młodzi aktorzy z Zespołu Szkół Zawodowych 

zaprezentowali na scenie poetyckie przedstawienie ku czi 

Niezłomnych. Wśród uczniów wystąpili: Natalia Kłapacz, Julia 

Szczepanek, Dominika Szczepanek, która wcieliła się w postać 

Inki, Piotr Dębosz oraz Damian Serafin w rolach milicjantów. 

Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Daniel Mucha odczytał Apel 

Poległych i zamordowanych 

przez komunistów Żołnierzy 

Wyklętych, wówczas pozostali 

uczniowie złożyli znicze pod 

portretami Żołnierzy Niezłom-

nych. Następnie kapelmistrz 

Orkiestry Dętej z Bobowej Pan 

Stefan Król w towarzystwie 

Pana Marka Sobola oraz Pana 

Jana Zięby wykonali utwór 

„Cisza”. Wydarzenie zakończy-

ło uroczyste odśpiewanie 

Hymnu Narodowego przez 

zebranych gości.

1
Fragment piosenki Czerwo-

nych Gitar „Biały Krzyż”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych
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Bobowski chór parafialny „Can-

tate Deo” obchodził niedawno 

dwudziestolecie istnienia. Z tej 

okazji 8 stycznia 2017 roku odbył 

się jubileuszowy koncert kolęd. Do 

Bobowej przybyli również „Mało-

polanie” - zaprzyjaźniony chór z 

Moszczenicy. Artyści przedstawili 

aranżacje kolęd tych mniej i bar-

dziej znanych. Wystąpiła również 

Pani Urszula Rojek, światowej sła-

wy sopranistka, która wykonała 

wspaniałe arie. Bobowskim chórem 

dyrygowała s. Ines, natomiast dyry-

gentem chóru z Moszczenicy była 

Pani Wanda Godek. Po zakończo-

nym koncercie głos zabrali i gratu-

lacje złożyli m.in. Burmistrz Bobo-

wej Pan Wacław Ligęza, Wójt Mosz-

czenicy Pan Jerzy Wałęga, ks. pro-

boszcz Marian Chełmecki.  MP

Jubileusz chóru
Cantate Deo

8 stycznia 2017r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. ks. Jana Reca 

w Siedliskach odbył się koncert noworoczny podczas, którego muzycy 

Orkiestry Dętej z Siedlisk zaprezentowali swój dorobek artystyczny.

Orkiestra działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach 

ma w swoich szeregach ponad 50 niezwykle uzdolnionych muzyków

z Siedlisk, Łużnej, Stróżnej, Sędziszowej i Biesnej. Artyści do realizacji 

wielkiego muzycznego wydarzenia przygotowywali się już w listo-

padzie. Ich trud i talent został doceniony przez zgromadzoną na wy-

darzeniu publiczność.

Program koncertu noworocznego został wzbogacony występem 

szkolnego teatrzyku „Marionetka” – oryginalny scenariusz przybliża-

jący obecnym sens rodzinnych, tradycyjnych świąt przypadł do gustu 

nie tylko najmłodszej publiczności. Do spektaklu uczniów Zespołu 

Szkół im. ks. Jana Reca w Siedliskach przygotowały Panie: mgr Renata 

Rzepka oraz mgr Anna Motyka.

Tamburmajor Orkiestry Dętej z Siedlisk podsumowuje wydarzenie 

następującymi słowami: „Koncert można śmiało uznać za udany. 

Publiczność dopisała na co wskazywała wysoka frekwencja obecnych 

gości. Teatrzyk Marionetka działający w ZS im. ks. Jana Reca w Siedliskach 

wyśmienicie zaprezentował się na scenie współpracując z nami przy 

tworzeniu tego artystycznego przedsięwzięcia. Koncert dodatkowo został 

wzbogacony występem solistki Alicji Płonki i solisty Jakuba Kotowicza. 

Odbiór wydarzenia jest pozytywny – wskazuje na to zadowolenie 

publiczności.”

Koncert noworoczny
Orkiestry Dętej w Siedliskach
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Wielkanoc - święto, które zbliża się do nas wielkimi 

krokami już w czasach zamierzchłych odgrywało 

ważną rolę w zwyczajach i obrzędach społeczeństwa.

Jak wyglądała Wielkanoc w średniowieczu, w cza-

sach nowożytnych, a jak w okresie międzywojennym? 

Co łączy ją, a co różni z obecnymi obrzędami tego 

święta? Oceńcie sami…

W epoce średniowiecza ludność tak jak w dzisiej-

szych latach kończyła zapustowe zabawy Popielcem, 

żegnając się z wszelką zabawą, która była stanowczo 

zakazana. Mimo to społeczność podczas okresu Wiel-
1kiego Postu mogła bawić się podczas tzw. Laetare , gdy 

żegnała zimę i witała budzącą się do życia wiosnę. 

Istotnym elementem kultury ludowej było wówczas 

zjawisko topienia marzanny, które w magiczny sposób 

miało zapewnić dobry plon i pomyślność w nowym 

sezonie rolniczym. Wykonana ze słomy postać 

symbolizująca śmierć była topiona w zbiornikach 

wodnych znajdujących się poza obszarem wsi. 

Sytuacja ta wynikała z potrzeby zniwelowania 

działalności złych mocy, które miały przepędzić towa-

rzyszące wydarzeniu śpiewy i hulanki.  Zdarzenie to 

przypadało na okres przesilenia wiosennego, które 

odbywało się w całej Europie. Wielka Środa była dniem 

poświęconym duszom zmarłym. Ludność okolicznych 

wsi paliła ogniska przy których blasku, jak wierzono 

ogrzewały się dusze bliskich osób na które drugiego 

dnia czekały przygotowane przez społeczność posiłki. 

Wielka Sobota zapowiadała wieczorną zabawę, którą 

poprzedzało poświęcenie jadła oraz dwóch żywiołów- 

wody i ognia. Niezbędnym elementem święconych 

produktów były jajka, które stanowiły bazę sporej 

ilości magicznych obrządków. Jako fundamentalne 

składniki tajemniczych rytuałów przepędzały złe moce 

będąc przy tym kreacją życia. W poniedziałek 

wielkanocny zwany „dyngusem” młodzi chłopcy 

oblewali wodą dziewczęta, które odwdzięczały się tym 

samym we wtorek po świętach wielkanocnych. Osoby 

które nie chciały stać się ofiarami dyngusa musiały 

wykupić się konkretnym podarunkiem, zwyczajowo 

były to jajka wielkanocne. Okres świąteczny wiązał się 

z wielką radością lokalnej ludności, która celebrowała 

zarówno obrzędy rolne jak i religijne. Aktem ich 

uwielbienia była organizacja procesji podczas których 

rozbrzmiewały śpiewy i muzyka. 

W czasach nowożytnych przygotowujące społecz-

ność do świąt wielkanocnych zapusty tzw. „mięso-

pusty” wypadały na czas „przedpościa” (3 tygodnie 

przed okresem Wielkiego Postu). Ludność organizo-

wała wówczas liczne biesiady oraz huczne tańce, 

których atrakcją były maskarady oraz balangi przebie-

rańców. Przedpoście kończył wtorek zapustny podczas 

którego podawano ludności śledzie będące symbo-

lem rozpoczęcia Postu. Katolicy oraz władcy pokornie 

uczestniczyli w obrzędach Środy Popielcowej podczas 

której kapłani, tak jak dzisiaj posypywali zebranym 

głowy popiołem. Towarzyszącymi zwyczajami o cha-

rakterze świeckim były różnorodne zjawiska tj.: 

hulanki przywołujące urodzaj, umizgi młodych 

chłopców skierowane do dziewcząt polegające na 

podrzucaniu pannom glinianych naczyń wypełnio-

nych popiołem, palenie kukieł muzykantów, wędro-

wanie z „niedźwiedziem” po chatach w celu zdobycia 

strawy oraz żarty z niezamężnych panien, których 

szaty odziewano drewnianymi klockami. Cały okres 

Postu był drobiazgowo przestrzegany, jednakże 

ludność pozwalała sobie na szczyptę szaleństwa 

podczas tzw. „śródpościa” podczas, które dozwolone 

były wszelkie figle i psoty tj. roztrzaskiwanie naczyń, 

brudzenie się wzajemnie sadzą, czy popiołem.

Julian Fałat „Zabawa w pisanki”

Starodawne tradycje Wielkiej Nocy
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W poszczególnych obszarach kraju podczas dnia św. 

Grzegorza młodzież szkolna obchodziła tzw.  „gregoły” 

lub „gregorianki” w trakcie których młodzi śpiewali 

liczne pieśni dotyczące postaci świętego oraz figlowali. 

Dniem pełnym żartów i psot był także 1 kwietnia - 

prima aprilis, który przywędrował do kultury polskiej

z zachodniej części Europy. Święta Wielkiej Nocy 

rozpoczynała Niedziela Kwietna, współcześnie zwana 

Palmową podczas której święcono w świątyniach 

palmy wykonane najczęściej z gałęzi wierzb. Podczas 

święta odbywała się procesja z figurą Jezusa. Po 

nabożeństwie palmy umieszczano za świętymi 

obrazami, co miało zapewnić szczęście domostwu jak

i domownikom. Gałązki często  miały zastosowanie 

lecznicze, wierzono, że wzajemne okładanie się 

gałęziami i połykanie bazi zagwarantuje doskonałe 

zdrowie. W Wielką Środę młoda społeczność uni-

cestwiała słomianą kukłę Judasza - palono ją, zrzucano 

z wieży kościelnej oraz topiono. W Kościele wówczas 

obchodzono „ciemną jutrznię”- zwyczaj upamiętnia-

jący ciemność, która ogarnęła cały świat po śmierci 

Chrystusa. Wtenczas w świątyniach duchowni po 

odśpiewanym psalmie gasili świece po czym uderzali 

liturgicznymi księgami o ławy kościelne wyrażając

w ten sposób charakter zamieszania, który wystąpił 

podczas wspomnianej biblijnej ciemności. W dniu 

Wielkiego Piątku tak jak dzisiaj wierni odwiedzali grób 

Pański - zwyczaj ten przywędrował do Polski z Włoch. 

Zadaniem żołnierzy była warta przy grobie Chrystusa. 
2Natomiast wierni wraz z kapnikami  uczestniczyli

w procesjach podczas Drogi Krzyżowej w trakcie której 

osoba odziana w strój Chrystusa niosła na plecach 

krzyż. Ludność zebrana na opisanym nabożeństwie 

wielkopostnym uderzała w dźwigającego krzyż 

łańcuchami, wykrzykując donośnie hasła: „Postępuj, 

Jezu!”. Dzień kończył się tzw. „pogrzebem żuru” podczas 

którego młodzieńcy psocili oblewając się nawzajem 

zupą. Wielka Sobota była dniem postu - ludność piła 

tylko i wyłącznie święconą wodę, a wieczór poświęcała 

modlitwie uczestnicząc w  rezurekcji (nabożeństwo 

zostało przeniesione na niedzielny poranek w drugiej 

połowie XVIII w.) po której rozpoczynał się czas 

wielkiego ucztowania i zabawy. W Wielką Niedzielę tak 

jak i dzisiaj całe rodziny zasiadały wspólnie do suto 

zastawionego stołu konsumując przygotowane po-

siłki. W niektórych wioskach młodzież wędrując z kur-
3kiem  bądź przyozdobionym drzewkiem iglastym 

składała życzenia sąsiadom dostając w zamian jadło z 

którego przygotowywali ucztę. Młodzieńcy śpiewali 

przy tym rozmaite i zabawne przyśpiewki. Ponie-

działek Wielkanocny był dyngusem, podczas, którego 

społeczność mogła oblewać tylko i wyłącznie osoby 

równe sobie. 

W okresie międzywojennym czas świąteczny 

odgrywał równie istotną role w życiu społecznym- 

mieszkańcy oczyszczali swoje domy: sprzątali domo-

stwa, spalali żur, topili figurki przedstawiające oblicze 

Judasza, by móc przygotować się na Święta Wielkiej 

Nocy. Uroczystość ta była zarazem źródłem potężnej 

nadziei jak i symbolem odradzającego się życia. Nie-

dziela wielkanocna była dniem przepychu w zależno-

ści od stanu majątkowego świętującej rodziny. Nato-

miast lany poniedziałek nie odbył się bez tradycyjnego 

oblewania się wzajemnie sporymi ilościami wody. 

Dzisiejsze czasy są zlepkiem łączącym w sobie 

tradycje i zwyczaje przekazywane nam przez przod-

ków z nurtami które nabywamy z różnorodnych kul-

tur. Jednakże nie powinniśmy zapominać o wzorcach, 

normach i folklorze, które przekazywane były nam

z pokolenia na pokolenie, by Święta Wielkiej Nocy 

mogły w pełni gościć w naszym życiu chroniąc wspólne 

dziedzictwo narodowe.  Ż. Framęga

Na podstawie informacji z książki „Obyczaje w Polsce. Od 

średniowiecza do czasów współczesnych” autorstwa A. Chwal-

by, T. Czekalskiego, M. Ferenca, D. Kałwy i L. Korczak, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005r.

1 łac. radować się – określenie  IV Niedzieli Wielkiego Postu
2 Inaczej flagelanci- osoby biczujące się w ramach pokuty, 

uczestniczące w bractwach o charakterze religijnym działający w 

okresie XIII- XV w.
3 Żywy kogut bądź drewniany, ozdobiony i umieszczony na 

dwukołowym wózku z którym wędrowali młodzieńcy

Stanisław Masłowski „Kurek dyngusowy”
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W dniu 24.01.2017 r. sali Centrum Kultury w Bobowej 

odbyły się spektakle profilaktyczne Teatru BEST z Kra-

kowa:

- „Dopalacze zniszczyły mi życie” – spektakl przezna-

czony dla uczniów Gimnazjum w Bobowej.

- „Komórka moim życiem” – spektakl przeznaczony dla 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Na widowni było 350 uczniów. Spektakle zosta-

ły zaprezentowane w ramach ogólnogminnego forum 

profilaktyczno-edukacyjnego „Młodość inaczej”, organi-

zacją którego z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zajmują się nauczyciele: Pani 

Anna Oratowska z Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej oraz Pani 

Małgorzata Grygiel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 w Bobowej. Poruszane tematy miały na celu pokazać 

młodzieży niebezpieczeństwa, jakie czekają na nich

Spektakle profilaktyczne
Teatru BEST

Olga Szerauc (ur. 1908 - zm. 2017). 

Olga Szerauc urodziła się w Wilnie 01.04.1908 r. Czas

I wojny wraz z matką i dwojgiem młodszego rodzeństwa 

spędziła na tułaczce przez Rosję (m.in. Kuban, Kaukaz) aż po 

Konstantynopol. Podczas tej podróży matka oddała ją na 

nauki haftu i to było pierwsze zetknięcie z robótkami 

ręcznymi. Po wojnie powróciły do Wilna. Na początku lat 

dwudziestych ubiegłego stulecia razem z siostrą chodziły 

do Szkoły Tkactwa Artystycznego pani Malówny w Wilnie 

gdzie oprócz tkactwa dziewczęta zapoznawały się również

z innymi rodzajami robótek ręcznych. Tam właśnie w dro-

dze doświadczeń poznała też tajniki koronki klockowej. 

Podczas drugiej wojny światowej straciła męża

i synka. Przymusowy sześcioletni pobyt w Kazachstanie 

zakończył się powrotem z córką do Polski do Krakowa. Tutaj 

Życie koronką pisane

WIEŚCI GMINNE
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„Bije dzwon na alarm, już spieszą strażacy.

Czasem w nocy – ze snu, czasem w dzień – od pracy.

Spieszą na ratunek: Tam płonie zagroda!

Gra trąbka – a czerwień lśni na samochodach.

Pierwsi są na miejscu, choćby szmat był drogi, pryska 

woda z węża, syczy żar i ogień.

Gaśnie groźny pożar, dym ku niebu gnie się. Dzielna straż 

pożarna, ludziom pomoc niesie!”

Ten wiersz wita nas, gdy wchodzimy do Domu 

Kultury w Jankowej. Ci właśnie strażacy, dzielni i 

bezinteresowni 14 stycznia 2017 roku, w jeszcze 

pachnącym świeżością budynku mieli swoje spotkanie 

opłatkowo-noworoczne. Przybyło ich bardzo wielu – 

druhowie z całej gminy spotkali, by wspólnie 

świętować. Nie zabrakło oczywiście znamienitych 

gości, Burmistrz Pan Wacław Ligęza – organizator 

spotkania, a także poseł na sejm RP Pani Barbara 

Bartuś, Senator RP Pan Stanisław Kogut, Prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach 

Pan Krzysztof Kosiba, Członek Zarządu ZOSP RP 

Gorlice Pan Przemysław Wszołek, Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP RP Pan Tomasz Tarasek, Przewodni-

czący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, ks. Piotr 

Pośliński – kapelan OSP Gminy Bobowa.

Po powitaniu zaproszonych gości, Burmistrz po-

dziękował strażakom za ich trud i poświęcenie w bez-

interesownym niesieniu 

pomocy wszystkim potrze-

bującym. Następnie głos 

zabrał druh Tomasz Tara-

sek, który zaprezentował 

plany na 2017 rok i wyda-

rzenia, w których udział 

będą brali strażacy.

Prezes ZOP ZOSP Pan 

Krzysztof Kosiba podzię-

kował za zaproszenie oraz 

za wszelką pomoc dla Za-

rządu Powiatowego pod-

czas realizacji przedsię-

wzięć w minionym roku. Zło-

ż y ł  r ó w n i e ż  ż y c z e n i a 

noworoczne wszystkim 

zebranym.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne druhów strażaków

z Gminy Bobowa

Poseł Pani Barbara Bartuś oraz Senator Pan 

Stanisław Kogut zaznaczyli, że straża-kom należy się 

szacunek, dlatego przybyli na to spotka-nie, aby 

podziękować im za ich pracę na rzecz lokalnej 

społeczności. Życzyli im także bezpiecznego 2017 roku.

Druh Przemysław Wszołek w imieniu Sądu Hono-

rowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP oprócz życzeń 

przypomniał, że do strażaków jednostki OSP Bobowa 

trafi fabrycznie nowy samochód bojowy. Poinformo-

wał zebranych, że Kapituła Medalu „Zasłużony Dla 

Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej” nadała medal za zasługi 

dla pożarnictwa ziemi gorlickiej druhowi Wacławowi 

Ligęzie. Po czym wręczył Panu Burmistrzowi przyzna-

ny medal. Ks. kapelan Piotr Pośliński życzył wszystkim 

strażakom bezpiecznych powrotów do domu. Nad-

mienił, iż trzeba zaufać Bogu, a z Jego błogosła-

wieństwem nic złego nie może się stać.

Na koniec głos zabrał Przewodniczący Rady Miej-

skiej Pan Stanisław Tabiś, który w imieniu Rady złożył 

życzenia oraz podziękował za owocną współpracę i po-

moc przy obsłudze różnych wydarzeń na terenie gmi-

ny. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem skła-

dając sobie wzajemnie życzenia.

Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim 

za pomoc w organizacji spotkania, a ksiądz kapelan 

zaintonował kolędy i w całym budynku słychać było 

śpiew męskich głosów.

Art. i Fot. Monika Podobińska

w życiu codziennym, wskazać drogi wyjścia do dobrego 

życia bez uzależnień i niepotrzebnych problemów oraz 

uczyć zachowań asertywnych.

Spektakle zostały sfinansowane ze środków prze-

znaczonych na realizację Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przydały się nabyte umiejętności: pracowała w Cepelii

w Krakowie, Wytwórni Tkanin Artystycznych ,,Wanda”, 

potem Spółdzielni ,,Współpraca” w pracowni lalek i strojów 

regionalnych, kwiatów z bibuły i papieru, oraz tkaniu 

gobelinów. 

Ukończyła kurs koronek klockowych i haftu, prowa-

dzonym przez  Zofię Dunajczan w Krakowskim Domu 

Kultury ,,Pałac pod Baranami”. (Zofia Dunajczan prowadziła 

do 1939 roku Państwowe Kursy Koronek Klockowych

w Bobowej i okolicach).  

Pani Ola koronce klockowej pozostała wierna przez 

następne lata, a po śmierci pani Zofii Dunajczan (zm. 

12.12.1985 r.) objęła prowadzenie pracowni koronkarskiej, 

została instruktorem pracując nieprzerwanie aż do 2009 r.

Od 2000 r. pani Olga, jako najstarsza koronkarka, 

była zawsze honorowym gościem Międzynarodowych 

Festiwali Koronki Klockowej w Bobowej.

Będąc na jej setnych urodzinach w 2008 roku w Kra-

kowie w Galerii prof. Bolesława Chromego pozwoliłem 

sobie podarować jej taką oto laurkę.

„Tyle lat życia ile wbitych szpilek nad koronki kręgiem.

Tylu przyjaciół ile tylko zdoła wystukać klocek co w klocek 

uderza.

Tyle uśmiechu ile już zebrałaś od tych, których ręce wiodłaś 

śladem nici.

Niezastąpiona i niezapomniana z pogodną twarzą stoisz tu 

przed nami.

Wśród chmury z koronki, jak prawdziwa Dama."

W 2016 r. opuściła Kraków i zamieszkała z córką Barbarą 

w Warszawie, gdzie zmarła 22.03.2017 r. jako najstarsza 

koronkarka w Polsce a może i na świecie.

Wspominał: Bogdan Krok 



KULTURA NASZA BOBOWA

12 kwiecień 2017

W dniu 24.01.2017 r. sali Centrum Kultury w Bobowej 

odbyły się spektakle profilaktyczne Teatru BEST z Kra-

kowa:

- „Dopalacze zniszczyły mi życie” – spektakl przezna-

czony dla uczniów Gimnazjum w Bobowej.

- „Komórka moim życiem” – spektakl przeznaczony dla 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Na widowni było 350 uczniów. Spektakle zosta-

ły zaprezentowane w ramach ogólnogminnego forum 

profilaktyczno-edukacyjnego „Młodość inaczej”, organi-

zacją którego z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zajmują się nauczyciele: Pani 

Anna Oratowska z Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej oraz Pani 

Małgorzata Grygiel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 w Bobowej. Poruszane tematy miały na celu pokazać 

młodzieży niebezpieczeństwa, jakie czekają na nich

Spektakle profilaktyczne
Teatru BEST

Olga Szerauc (ur. 1908 - zm. 2017). 

Olga Szerauc urodziła się w Wilnie 01.04.1908 r. Czas

I wojny wraz z matką i dwojgiem młodszego rodzeństwa 

spędziła na tułaczce przez Rosję (m.in. Kuban, Kaukaz) aż po 

Konstantynopol. Podczas tej podróży matka oddała ją na 

nauki haftu i to było pierwsze zetknięcie z robótkami 

ręcznymi. Po wojnie powróciły do Wilna. Na początku lat 

dwudziestych ubiegłego stulecia razem z siostrą chodziły 

do Szkoły Tkactwa Artystycznego pani Malówny w Wilnie 

gdzie oprócz tkactwa dziewczęta zapoznawały się również

z innymi rodzajami robótek ręcznych. Tam właśnie w dro-

dze doświadczeń poznała też tajniki koronki klockowej. 

Podczas drugiej wojny światowej straciła męża

i synka. Przymusowy sześcioletni pobyt w Kazachstanie 

zakończył się powrotem z córką do Polski do Krakowa. Tutaj 

Życie koronką pisane

WIEŚCI GMINNE

13

NASZA BOBOWA

kwiecień 2017

„Bije dzwon na alarm, już spieszą strażacy.

Czasem w nocy – ze snu, czasem w dzień – od pracy.

Spieszą na ratunek: Tam płonie zagroda!

Gra trąbka – a czerwień lśni na samochodach.

Pierwsi są na miejscu, choćby szmat był drogi, pryska 

woda z węża, syczy żar i ogień.

Gaśnie groźny pożar, dym ku niebu gnie się. Dzielna straż 

pożarna, ludziom pomoc niesie!”

Ten wiersz wita nas, gdy wchodzimy do Domu 

Kultury w Jankowej. Ci właśnie strażacy, dzielni i 

bezinteresowni 14 stycznia 2017 roku, w jeszcze 

pachnącym świeżością budynku mieli swoje spotkanie 

opłatkowo-noworoczne. Przybyło ich bardzo wielu – 

druhowie z całej gminy spotkali, by wspólnie 

świętować. Nie zabrakło oczywiście znamienitych 

gości, Burmistrz Pan Wacław Ligęza – organizator 

spotkania, a także poseł na sejm RP Pani Barbara 

Bartuś, Senator RP Pan Stanisław Kogut, Prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach 

Pan Krzysztof Kosiba, Członek Zarządu ZOSP RP 

Gorlice Pan Przemysław Wszołek, Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP RP Pan Tomasz Tarasek, Przewodni-

czący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, ks. Piotr 

Pośliński – kapelan OSP Gminy Bobowa.

Po powitaniu zaproszonych gości, Burmistrz po-

dziękował strażakom za ich trud i poświęcenie w bez-

interesownym niesieniu 

pomocy wszystkim potrze-

bującym. Następnie głos 

zabrał druh Tomasz Tara-

sek, który zaprezentował 

plany na 2017 rok i wyda-

rzenia, w których udział 

będą brali strażacy.

Prezes ZOP ZOSP Pan 

Krzysztof Kosiba podzię-

kował za zaproszenie oraz 

za wszelką pomoc dla Za-

rządu Powiatowego pod-

czas realizacji przedsię-

wzięć w minionym roku. Zło-

ż y ł  r ó w n i e ż  ż y c z e n i a 

noworoczne wszystkim 

zebranym.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne druhów strażaków

z Gminy Bobowa

Poseł Pani Barbara Bartuś oraz Senator Pan 

Stanisław Kogut zaznaczyli, że straża-kom należy się 

szacunek, dlatego przybyli na to spotka-nie, aby 

podziękować im za ich pracę na rzecz lokalnej 

społeczności. Życzyli im także bezpiecznego 2017 roku.

Druh Przemysław Wszołek w imieniu Sądu Hono-

rowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP oprócz życzeń 

przypomniał, że do strażaków jednostki OSP Bobowa 

trafi fabrycznie nowy samochód bojowy. Poinformo-

wał zebranych, że Kapituła Medalu „Zasłużony Dla 

Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej” nadała medal za zasługi 

dla pożarnictwa ziemi gorlickiej druhowi Wacławowi 

Ligęzie. Po czym wręczył Panu Burmistrzowi przyzna-

ny medal. Ks. kapelan Piotr Pośliński życzył wszystkim 

strażakom bezpiecznych powrotów do domu. Nad-

mienił, iż trzeba zaufać Bogu, a z Jego błogosła-

wieństwem nic złego nie może się stać.

Na koniec głos zabrał Przewodniczący Rady Miej-

skiej Pan Stanisław Tabiś, który w imieniu Rady złożył 

życzenia oraz podziękował za owocną współpracę i po-

moc przy obsłudze różnych wydarzeń na terenie gmi-

ny. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem skła-

dając sobie wzajemnie życzenia.

Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim 

za pomoc w organizacji spotkania, a ksiądz kapelan 

zaintonował kolędy i w całym budynku słychać było 

śpiew męskich głosów.

Art. i Fot. Monika Podobińska

w życiu codziennym, wskazać drogi wyjścia do dobrego 

życia bez uzależnień i niepotrzebnych problemów oraz 

uczyć zachowań asertywnych.

Spektakle zostały sfinansowane ze środków prze-

znaczonych na realizację Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przydały się nabyte umiejętności: pracowała w Cepelii

w Krakowie, Wytwórni Tkanin Artystycznych ,,Wanda”, 

potem Spółdzielni ,,Współpraca” w pracowni lalek i strojów 

regionalnych, kwiatów z bibuły i papieru, oraz tkaniu 

gobelinów. 

Ukończyła kurs koronek klockowych i haftu, prowa-

dzonym przez  Zofię Dunajczan w Krakowskim Domu 

Kultury ,,Pałac pod Baranami”. (Zofia Dunajczan prowadziła 

do 1939 roku Państwowe Kursy Koronek Klockowych

w Bobowej i okolicach).  

Pani Ola koronce klockowej pozostała wierna przez 

następne lata, a po śmierci pani Zofii Dunajczan (zm. 

12.12.1985 r.) objęła prowadzenie pracowni koronkarskiej, 
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Festiwali Koronki Klockowej w Bobowej.

Będąc na jej setnych urodzinach w 2008 roku w Kra-
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„Tyle lat życia ile wbitych szpilek nad koronki kręgiem.
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Wspominał: Bogdan Krok 
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Na zebraniach dokonano podsumowań za 2016 rok, 

poruszono również wiele spraw dotyczących funkcjono-

wania OSP w 2017 roku. Do najważniejszych należy 

zaliczyć zakup nowego średniego samochodu ratowniczo 

– gaśniczego dla OSP w Bobowej, instalacje systemu 

selektywnego wywoływania dla wszystkich jednostek 

OSP, oraz modernizację garażu w OSP w Brzanie.

W minionym roku druhowie systematycznie podnosili 

swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. 

W 2016 roku strażacy wyjeżdżali do pożarów lub miejsco-

wych zagrożeń aż 62 razy ratując mienie i niejednokrotnie 

życie mieszkańców gminy.

Jednostki OSP działające na terenie Gminy Bobowa 

aktywnie uczestniczyły w czynach społecznych na rzecz 

swojego środowiska. Do najczęściej wykonywanych 

przedsięwzięć należy zaliczyć zabezpieczenie porządku 

podczas organizowanych imprez oraz wystawianie 

pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych 

i świętach kościelnych, organizację manewrów, oraz 

porządkowanie placów wokół budynków OSP.

W zebraniach oprócz druhów, członków honorowych 

oraz członków wspierających brali udział zaproszeni 

goście: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewod-

niczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, 

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego OSP RP Pan 

Tomasz Tarasek, Komendant Gminny Pan Włodzimierz 

Mucha, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach Pan 

Krzysztof Kosiba, oraz przedstawiciele Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

W trakcie zebrań Burmistrz Bobowej podziękował 

druhom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc 

mieszkańcom naszej gminy, zapewnił również o swoim 

wsparciu na rzecz działalności jednostek OSP w 2017 

roku.

Zebrania sprawozdawcze

w jednostkach

OSP na terenie gminy Bobowa
Rozpoczęte zostały prace związane z budową 

sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik 

wody pitnej – Wilczyska wraz z budową stacji pomp 

w miejscowości Jankowa.

Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 

przesyłowej sieci wodociągowej o łącznej długości 

około 1 450 mb na odcinku od istniejącej sieci 

wodociągowej w Jankowej do istniejącego zbiorni-

ka wody pitnej zlokalizowanego na działce w Wil-

czyskach wraz z budową stacji pomp na terenie so-

łectwa Jankowa. Realizacja tej inwestycji ma na celu 

zwiększenie ilości wody pitnej dla potrzeb wodo-

ciągu Wilczyska.

Prace wykonuje firma PHU „INKO-2001” z No-

wego Sącza wyłoniona w trybie przetargu nieogra-

niczonego. Planowany termin zakończenia prac – 

31.07.2017 r.

Rozbudowa

gminnego wodociągu
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3 marca 2017 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Ja-

pońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska” 

uhonorowała ludzi, którzy w 2016 roku wyróżnili się 

szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach 

życia, w całej Małopolsce.

Plebiscyt Gazety Krakowskiej ma już 25-letnią 

historię i cieszy się dużym uznaniem. Wśród 

dotychczasowych laureatów plebiscytu jest noblist-

ka, są wielcy artyści, twórcy i pasjonaci, obcokra-

jowcy, sławy naszej małopolskiej medycyny, ale

i lekarze z małych ośrodków, pielęgniarki, spo-

łecznicy, księża, fundatorzy i dobrodzieje, posłowie 

na Sejm, samorządowcy, prezesi stowarzyszeń i fun-

dacji, pracownicy firm i ośrodków kultury, dyrek-

torzy szkół i nauczyciele, ratownicy, strażacy i poli-

cjanci.

W tym roku do zaszczytnego grona laureatów 

dołączył Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

Burmistrz Bobowej zwyciężył w kategorii „Samo-

rząd i społeczeństwo lokalne”, został nominowany 

do tytułu Osobowość Roku przez dziennikarzy 

Gazety Krakowskiej, którzy codziennie opisują życie

i problemy mieszkańców regionu. Jak napisano

w uzasadnieniu, Burmistrza Bobowej nominowano 

za aktywne działania na rzecz rozwoju gminy, w tym 

szczególnie za dbałość o rozwój gospodarczy gminy 

i rozbudowę bazy sportowej.

Prof. Józef Lipiec, który od kilku lat kieruje pracą 

Kapituły Plebiscytu ocenił: 

- Ten plebiscyt „Gazety Krakowskiej” wydobywa 

ogromne bogactwo tkwiące w samych ludziach. I to 

bogactwo daje nam niezbędną dawkę optymizmu. Nic 

nie wpływa równie dobrze na świadomość człowieka 

niż przekonanie, że obok nas istnieją osoby, na których 

można polegać, które potrafią bezinteresownie coś 

stworzyć, które umieją wspaniale się zachować w 

trudnej sytuacji, które mają znakomity dorobek w 

pracy zawodowej czy społecznej. I tacy są również 

laureaci 2016 roku.

Z kolei Wojciech Harpula, redaktor naczelny 

Gazety Krakowskiej, powiedział: 

– Chcemy uhonorować osoby zaangażowane

w życie swoich społeczności, przyczyniające się do ich 

rozwoju, lokalnych bohaterów…

W tej podniosłej atmosferze, wśród znamie-

nitych osobowości, laureatów plebiscytu, wśród 

których znalazł się również ks. Kardynał Stanisław 

Dziwisz, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza odebrał 

nagrodę z rąk Kapituły Konkursu i podziękował 

serdecznie wszystkim za oddane głosy. Podkreślił 

przy tym, że są one dla niego szczególnym dowo-

dem poparcia i akceptacji działań, które na co dzień 

podejmuje, by mieszkańcom Gminy Bobowa żyło się 

po prostu lepiej

Burmistrz Wacław Ligęza Osobowością Roku 2016
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Na zebraniach dokonano podsumowań za 2016 rok, 
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Zebrania sprawozdawcze

w jednostkach

OSP na terenie gminy Bobowa
Rozpoczęte zostały prace związane z budową 

sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik 

wody pitnej – Wilczyska wraz z budową stacji pomp 
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Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 
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zwiększenie ilości wody pitnej dla potrzeb wodo-

ciągu Wilczyska.

Prace wykonuje firma PHU „INKO-2001” z No-

wego Sącza wyłoniona w trybie przetargu nieogra-

niczonego. Planowany termin zakończenia prac – 

31.07.2017 r.

Rozbudowa

gminnego wodociągu
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dotychczasowych laureatów plebiscytu jest noblist-

ka, są wielcy artyści, twórcy i pasjonaci, obcokra-

jowcy, sławy naszej małopolskiej medycyny, ale

i lekarze z małych ośrodków, pielęgniarki, spo-

łecznicy, księża, fundatorzy i dobrodzieje, posłowie 

na Sejm, samorządowcy, prezesi stowarzyszeń i fun-

dacji, pracownicy firm i ośrodków kultury, dyrek-

torzy szkół i nauczyciele, ratownicy, strażacy i poli-

cjanci.

W tym roku do zaszczytnego grona laureatów 

dołączył Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

Burmistrz Bobowej zwyciężył w kategorii „Samo-

rząd i społeczeństwo lokalne”, został nominowany 

do tytułu Osobowość Roku przez dziennikarzy 

Gazety Krakowskiej, którzy codziennie opisują życie

i problemy mieszkańców regionu. Jak napisano

w uzasadnieniu, Burmistrza Bobowej nominowano 

za aktywne działania na rzecz rozwoju gminy, w tym 

szczególnie za dbałość o rozwój gospodarczy gminy 

i rozbudowę bazy sportowej.

Prof. Józef Lipiec, który od kilku lat kieruje pracą 

Kapituły Plebiscytu ocenił: 

- Ten plebiscyt „Gazety Krakowskiej” wydobywa 

ogromne bogactwo tkwiące w samych ludziach. I to 

bogactwo daje nam niezbędną dawkę optymizmu. Nic 

nie wpływa równie dobrze na świadomość człowieka 

niż przekonanie, że obok nas istnieją osoby, na których 

można polegać, które potrafią bezinteresownie coś 

stworzyć, które umieją wspaniale się zachować w 

trudnej sytuacji, które mają znakomity dorobek w 

pracy zawodowej czy społecznej. I tacy są również 

laureaci 2016 roku.

Z kolei Wojciech Harpula, redaktor naczelny 

Gazety Krakowskiej, powiedział: 

– Chcemy uhonorować osoby zaangażowane

w życie swoich społeczności, przyczyniające się do ich 

rozwoju, lokalnych bohaterów…

W tej podniosłej atmosferze, wśród znamie-

nitych osobowości, laureatów plebiscytu, wśród 

których znalazł się również ks. Kardynał Stanisław 

Dziwisz, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza odebrał 

nagrodę z rąk Kapituły Konkursu i podziękował 

serdecznie wszystkim za oddane głosy. Podkreślił 

przy tym, że są one dla niego szczególnym dowo-

dem poparcia i akceptacji działań, które na co dzień 
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Energa pomogła potrzebu-

jącym z Bobowej.

Miasto odebrało nagrody za 

zwycięstwo w „Świeć się z Energą”.

Mieszkańcy i sympatycy Bobo-

wej, głosujący w plebiscycie „Świeć 

się z Energą” wywalczyli dla miasta 

dobroczynne nagrody od Grupy 

Energa o wartości 10 tys. zł. Spo-

śród miejscowości z województwa 

małopolskiego biorących udział

w zimowej akcji, Bobowa otrzyma-

ła najwięcej głosów. Zapewniło to 

udział w ogólnopolskim finale 

zabawy, uzyskanie tytułu naj-

ładniej oświetlonej miejscowości 

w regionie, oraz nagrody, które 

trafią do najbardziej potrzebu-

jących rodzin – nowoczesne, ener-

gooszczędne sprzęty AGD, m.in. 

lodówki i kuchenki. 9 marca 

organizatorzy akcji oficjalnie prze-

kazali nagrody przedstawicielom 

miasta oraz organizacji poma-

gającej potrzebującym miesz-

kańcom.

„Świeć się z Energą” to dobro-

czynny plebiscyt na najładniej oświe-

tlone miasta. Już od 8 lat miejsco-

wości z całego kraju rywalizują nie 

tylko o tytuł „Świetlnej stolicy Polski”, 

ale przede wszystkim o nagrody dla 

potrzebujących. W tegorocznej edycji 

do 16 miast trafi ponad 160 szt 

energooszczędnego sprzętu AGD

o łącznej wartości 200 tys. zł, ufundo-

wanych przez organizatora akcji – 

Grupę Energa. W VIII edycji konkursu 

wzięło udział blisko 100 miejsco-

wości, które rywalizowały w dwóch 

etapach: regionalnym i ogólnopol-

skim. Do miast, na które oddano 

najwięcej głosów w etapie wojewódz-

kim, w tym do Bobowej, zostaną 

przekazane urządzenia AGD o warto-

ści 10 tys. zł. Natomiast zwycięzca 

tegorocznej edycji – Zamość, zdobył 

nagrody warte 50 tys. zł.

Oprócz pomocy potrzebującym, 

dzięki akcji, miasta mogły pochwalić 

się świątecznymi iluminacjami, a przy 

okazji wypromować walory i atrakcje 

turystyczne. Była także okazja, aby 

mieszkańcy poczuli ducha rywali-

zacji. Zachęcając do głosowania 

można było wzmacniać społeczne 

więzi i lokalny patriotyzm wśród 

mieszkańców. Podczas trwania 

„Świeć się z Energą” swoje głosy 

oddało ponad 150 tys. osób.

Najjaśniejsze w Polsce

Mieszkańcy i sympatycy Bobowej 

aktywnie włączyli się do akcji oddając 

swoje głosy w dwóch etapach 

plebiscytu. Miasto wygrało rywa-

lizację o miano „najbardziej roz-

świetlonej miejscowości” w regionie 

pokonując m.in. Nowy Sącz, Gorlice, 

Tarnów oraz stolicę regionu – Kraków, 

a w finale zajęło XVI miejsce, rywali-

zując z 15 pozostałymi reprezentan-

tami województw m.in. Zamościem, 

Legnicą, Stalową Wolą, Częstochową 

czy Wejherowem.

We wtorek 21 marca br. przedsta-

wiciele Grupy Energa oficjalnie 

przekazali nagrody na ręce burmi-

strza Bobowej Wacława Ligęzy. 

Podczas uroczystości organizatorzy 

pogratulowali zwycięzcom konkursu 

oraz podziękowali mieszkańcom i 

uczestnikom plebiscytu za zaangażo-

wanie w tę szlachetną akcję.

– Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. 

Dziękuję naszym mieszkańcom i sym-

patykom mieszkającym poza  Bobową 

za docenienie  naszych świątecznych 

dekoracji. W 2016 roku po raz pierwszy 

przystąpiliśmy do  plebiscytu „Świeć  się 

z Energą” zwyciężając w regionie. Jest to 

wielkie wydarzenie dla Bobowej i sa-

tysfakcja z osiągniętego sukcesu. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu  miesz-

kańców zdobyliśmy nagrodę na szczyt-

ny cel. Nagrodę ufundowaną  przez 

Grupę Energa nowoczesny sprzęt AGD 

otrzyma  Koło Gospodyń Wiejskich w 

Sędziszowej – organizacja społeczna  

najchętniej pomagająca potrzebują-

cym w naszej Gminie. Serdecznie 

zapraszam do zwiedzania Bobowej, nie 

tylko w okresie świątecznym, kiedy 

można podziwiać pięknie oświetlony 

Rynek, ale o każdej porze roku –  

mówi Wacław Ligęza Burmistrz 

Bobowej.

Sprzęt AGD dla potrzebujących

Nagrody, które zostały przeka-

Bobowa laureatem Plebiscytu

„Świeć się z Energą” 

jako najpiękniej oświetlone

miasto w województwie!
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zane do Bobowej za zwycięstwo

w etapie regionalnym akcji „Świeć się 

z Energą” trafią do Koła Gospodyń 

Wiejskich w Sędziszowej ,  które

w szczególny sposób działa dla lokal-

nej społeczności. Sprzęt o łącznej 

wartości 10 tys. zł ufundowany przez 

Grupę Energa, w tym energooszczęd-

ne lodówki, kuchenki oraz inne nowo-

czesne urządzenia AGD marki Elec-

trolux, z pewnością ułatwią codzien-

ne funkcjonowanie na długie lata, 

oraz pozwolą na oszczędne zużycie 

energii elektrycznej i obniżenie ra-

chunków.

Energa pomaga od lat

Na przestrzeni 7 lat, dzięki akcji 

„Świeć się z Energą”, podopieczni – 

łącznie ponad 150 placówek w całej 

Polsce m.in. domów dziecka, stowa-

rzyszeń czy ośrodków pomocy spo-

łecznej – zyskali od Grupy Energa 

pomoc, która ułatwia im życie. W tym 

roku, dzięki głosowaniu mieszkań-

ców i sympatyków miast, do obdaro-

wanych dołączą kolejni podopieczni 

instytucji udzielających pomocy.

Grupa Energa od lat prowadzi 

szereg działań dobroczynnych i waż-

nych dla społeczności lokalnych. 

Powoła-na 8 lat temu Fundacja 

Energa na co dzień niesie pomoc 

najbardziej potrzebującym mie-

szkańcom Polski. Przez cały okres 

działalności pomoc została skiero-

wana do tysięcy potrzebujących. 

Odbywająca się już 8. raz akcja „Świeć 

się z Energą” jest jednym z działań w 

którym Grupa Energa realizuje swoją 

społeczną misję.

Zwycięskie miasta VIII edycji 

„Świeć się z Energą” do których trafiły 

nagrody dobroczynne o łącznej war-

tości 200 tys. zł: Zamość (I miejsce), 

Stalowa Wola (II miejsce), Częstocho-

wa (III miejsce), Radom, Łomża, Leg-

nica, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, 

Nysa, Braniewo, Wejherowo, Połczyn-

Zdrój, Inowrocław, Rzgów, Staracho-

wice, Bobowa (XVI). Wyniki akcji 

„Świeć się z Energą” oraz galerie zdjęć 

plebiscytu miast, konkursu fotogra-

ficznego oraz plebiscytu galerii han-

dlowych można znaleźć na stronie 

www.SwiecSie.pl oraz na Facebook. 

com/SwiecSie.

Pro Publico Bono dla Anny Wiejaczki

Organizatorami „Świeć się z Ener-

gą” są Energa SA i Grupa Wirtualna 

Polska. Patronem medialnym jest 

Jedynka Polskie Radio. Partnerami są: 

Energa Oświetlenie, Olympus Polska, 

Electrolux i oficjalny sklep interneto-

wy akcji sklep.energa.pl.

***

Pomysłodawcą i głównym spon-

sorem akcji „Świeć Się” jest Grupa 

Energa – jedna z czterech największych 

krajowych grup energetycznych. Pod-

stawowa działalność Grupy Energa 

obejmuje dystrybucję, wytwarzanie 

oraz obrót energią elektryczną, cieplną

i gazem ziemnym. Energa jest jednym

z trzech największych dostawców ener-

gii elektrycznej w Polsce. Zasila w prąd 

ponad 2,9 mln klientów indywidu-

alnych i biznesowych.

17 marca br. odbyła się gala wręczenia nagród Pro Publico Bono, które od dziewięciu 

lat przyznaje przewodniczący Rady Powiatu.

Każdy mógł zgłosić swojego kandydata, a kapituła pod przewodnictwem Marka Bugno 

wyłoniła społeczników z prawdziwego zdarzenia, którzy zostali nominowani do nagrody.

Statuetkę otrzymała Anna Wiejaczka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi 

Sędziszowa i Okolic, za troskę o dobro i wszechstronny rozwój najmłodszych 

mieszkańców powiatu oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Nieprzerwanie od 22 lat organizuje dla dzieci i młodzieży edukacyjne wycieczki, 

kolonie letnie oraz warsztaty tematyczne. Anna Wiejaczka podejmuje różnorodne 

działania na rzecz promocji swojej wsi i całego powiatu. Opracowuje foldery, informatory, przewodnik. Ideę wprowadza

w życie poprzez poszerzanie horyzontów myślowych, aktywne podejście do edukacji oraz rozwijanie turystyki

i krajoznawstwa.
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mieszkańcy poczuli ducha rywali-

zacji. Zachęcając do głosowania 

można było wzmacniać społeczne 

więzi i lokalny patriotyzm wśród 

mieszkańców. Podczas trwania 

„Świeć się z Energą” swoje głosy 

oddało ponad 150 tys. osób.

Najjaśniejsze w Polsce

Mieszkańcy i sympatycy Bobowej 

aktywnie włączyli się do akcji oddając 

swoje głosy w dwóch etapach 

plebiscytu. Miasto wygrało rywa-

lizację o miano „najbardziej roz-

świetlonej miejscowości” w regionie 

pokonując m.in. Nowy Sącz, Gorlice, 

Tarnów oraz stolicę regionu – Kraków, 

a w finale zajęło XVI miejsce, rywali-

zując z 15 pozostałymi reprezentan-

tami województw m.in. Zamościem, 

Legnicą, Stalową Wolą, Częstochową 

czy Wejherowem.

We wtorek 21 marca br. przedsta-

wiciele Grupy Energa oficjalnie 

przekazali nagrody na ręce burmi-

strza Bobowej Wacława Ligęzy. 

Podczas uroczystości organizatorzy 

pogratulowali zwycięzcom konkursu 

oraz podziękowali mieszkańcom i 

uczestnikom plebiscytu za zaangażo-

wanie w tę szlachetną akcję.

– Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. 

Dziękuję naszym mieszkańcom i sym-

patykom mieszkającym poza  Bobową 

za docenienie  naszych świątecznych 

dekoracji. W 2016 roku po raz pierwszy 

przystąpiliśmy do  plebiscytu „Świeć  się 

z Energą” zwyciężając w regionie. Jest to 

wielkie wydarzenie dla Bobowej i sa-

tysfakcja z osiągniętego sukcesu. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu  miesz-

kańców zdobyliśmy nagrodę na szczyt-

ny cel. Nagrodę ufundowaną  przez 

Grupę Energa nowoczesny sprzęt AGD 

otrzyma  Koło Gospodyń Wiejskich w 

Sędziszowej – organizacja społeczna  

najchętniej pomagająca potrzebują-

cym w naszej Gminie. Serdecznie 

zapraszam do zwiedzania Bobowej, nie 

tylko w okresie świątecznym, kiedy 

można podziwiać pięknie oświetlony 

Rynek, ale o każdej porze roku –  

mówi Wacław Ligęza Burmistrz 

Bobowej.

Sprzęt AGD dla potrzebujących

Nagrody, które zostały przeka-

Bobowa laureatem Plebiscytu

„Świeć się z Energą” 

jako najpiękniej oświetlone

miasto w województwie!
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zane do Bobowej za zwycięstwo

w etapie regionalnym akcji „Świeć się 

z Energą” trafią do Koła Gospodyń 

Wiejskich w Sędziszowej ,  które

w szczególny sposób działa dla lokal-

nej społeczności. Sprzęt o łącznej 

wartości 10 tys. zł ufundowany przez 

Grupę Energa, w tym energooszczęd-

ne lodówki, kuchenki oraz inne nowo-

czesne urządzenia AGD marki Elec-

trolux, z pewnością ułatwią codzien-

ne funkcjonowanie na długie lata, 

oraz pozwolą na oszczędne zużycie 

energii elektrycznej i obniżenie ra-

chunków.

Energa pomaga od lat

Na przestrzeni 7 lat, dzięki akcji 

„Świeć się z Energą”, podopieczni – 

łącznie ponad 150 placówek w całej 

Polsce m.in. domów dziecka, stowa-

rzyszeń czy ośrodków pomocy spo-

łecznej – zyskali od Grupy Energa 

pomoc, która ułatwia im życie. W tym 

roku, dzięki głosowaniu mieszkań-

ców i sympatyków miast, do obdaro-

wanych dołączą kolejni podopieczni 

instytucji udzielających pomocy.

Grupa Energa od lat prowadzi 

szereg działań dobroczynnych i waż-

nych dla społeczności lokalnych. 

Powoła-na 8 lat temu Fundacja 

Energa na co dzień niesie pomoc 

najbardziej potrzebującym mie-

szkańcom Polski. Przez cały okres 

działalności pomoc została skiero-

wana do tysięcy potrzebujących. 

Odbywająca się już 8. raz akcja „Świeć 

się z Energą” jest jednym z działań w 

którym Grupa Energa realizuje swoją 

społeczną misję.

Zwycięskie miasta VIII edycji 

„Świeć się z Energą” do których trafiły 

nagrody dobroczynne o łącznej war-

tości 200 tys. zł: Zamość (I miejsce), 

Stalowa Wola (II miejsce), Częstocho-

wa (III miejsce), Radom, Łomża, Leg-

nica, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, 

Nysa, Braniewo, Wejherowo, Połczyn-

Zdrój, Inowrocław, Rzgów, Staracho-

wice, Bobowa (XVI). Wyniki akcji 

„Świeć się z Energą” oraz galerie zdjęć 

plebiscytu miast, konkursu fotogra-

ficznego oraz plebiscytu galerii han-

dlowych można znaleźć na stronie 

www.SwiecSie.pl oraz na Facebook. 

com/SwiecSie.

Pro Publico Bono dla Anny Wiejaczki

Organizatorami „Świeć się z Ener-

gą” są Energa SA i Grupa Wirtualna 

Polska. Patronem medialnym jest 

Jedynka Polskie Radio. Partnerami są: 

Energa Oświetlenie, Olympus Polska, 

Electrolux i oficjalny sklep interneto-

wy akcji sklep.energa.pl.

***

Pomysłodawcą i głównym spon-

sorem akcji „Świeć Się” jest Grupa 

Energa – jedna z czterech największych 

krajowych grup energetycznych. Pod-

stawowa działalność Grupy Energa 

obejmuje dystrybucję, wytwarzanie 

oraz obrót energią elektryczną, cieplną

i gazem ziemnym. Energa jest jednym

z trzech największych dostawców ener-

gii elektrycznej w Polsce. Zasila w prąd 

ponad 2,9 mln klientów indywidu-

alnych i biznesowych.

17 marca br. odbyła się gala wręczenia nagród Pro Publico Bono, które od dziewięciu 

lat przyznaje przewodniczący Rady Powiatu.

Każdy mógł zgłosić swojego kandydata, a kapituła pod przewodnictwem Marka Bugno 

wyłoniła społeczników z prawdziwego zdarzenia, którzy zostali nominowani do nagrody.

Statuetkę otrzymała Anna Wiejaczka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi 

Sędziszowa i Okolic, za troskę o dobro i wszechstronny rozwój najmłodszych 

mieszkańców powiatu oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej.

Nieprzerwanie od 22 lat organizuje dla dzieci i młodzieży edukacyjne wycieczki, 

kolonie letnie oraz warsztaty tematyczne. Anna Wiejaczka podejmuje różnorodne 

działania na rzecz promocji swojej wsi i całego powiatu. Opracowuje foldery, informatory, przewodnik. Ideę wprowadza

w życie poprzez poszerzanie horyzontów myślowych, aktywne podejście do edukacji oraz rozwijanie turystyki

i krajoznawstwa.

WIEŚCI GMINNEWIEŚCI GMINNE
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22 stycznia 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” 

młodzi artyści z Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej 

zaprezentowali przybyłym gościom swe muzyczne 

talenty.

Wydarzenie rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Robert 

Gryzik, który powitał serdecznie tak licznie zebranych 

mieszkańców gminy oraz gości.

Jako pierwsi na scenie wystąpili chórzyści, którzy 

wykonali kolędy wprowadzając zebranych w świą-

teczny nastrój.

Następnie deskami sceny zawładnęli młodzi 

muzycy, którzy wykonali liczne utwory, kolędy oraz 

pastorałki prezentując gościom swój niezwykły 

dorobek artystyczny.

W głośnikach rozlegały wówczas dźwięki skrzypiec, 

trąbek, wiolonczeli, akordeonu, gitar i wielu innych 

instrumentów.

Finalnie koncert uzdolnionych artystów został 

doceniony gromkimi brawami.

Muzycy nagrodzeni licznymi owacjami wykonali bis 

dla tłumnie zebranej publiczności.

Koncert kolęd i pastorałek

Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej
Już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Wilczyskach wzięli udział w Gorlickim Konkursie 

Pieśni Patriotycznej, organizowanym przez panią 

Barbarę Bartuś Poseł na Sejm RP.  W tym roku

 I miejsce w kategorii zespoły zajęli uczniowie klasy 

5 z Wilczysk: Jolanta Brończyk, która zaprezento-

wała pieśń pt.” Rozkwitały pąki białych róż”, grając 

na skrzypcach i Michał Serafin z akompaniamen-

tem na akordeonie. II miejsce w tej kategorii zajęły 

również  uczennice z Wilczysk  kl. 4 w składzie: Julia 

Ligęza, Weronika Fyda, Patrycja Święs, Martyna 

Sus. Wykonały one utwór „Polska flaga”.

26 lutego 2017r, podczas uroczystych obcho-

dów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych w Gorlickim Centrum Kultury laureaci otrzy-

mali dyplomy i nagrody książkowe oraz wysłuchali 

koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 

Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą 

kapelmistrza mjr Leszka Mieczkowskiego.

III Gorlicki Konkurs

Pieśni Patriotycznej

OŚWIATA
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W dniu 2 marca 2017r. w Szkole Podstawowej w 

Jankowej odbyło się spotkanie związane z wręczeniem 

kamizelek odblaskowych dla uczniów szkoły. Pomysło-

dawcą i realizatorem tej inicjatywy był Związek Gołębi 

Pocztowych sekcji Bobowa. W wydarzeniu uczestniczył 

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Prezes Związku 

Gołębi Pocztowych sekcji Bobowa Pan Andrzej Nowak 

oraz mł. asp. Krzysztof Mirek policjant z bobowskiego 

Komisariatu Policji. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor 

Szkoły Pani Alicja Rodak, która serdecznie powitała 

zebranych gości oraz zwróciła się do dzieci następują-

cymi słowami:

„Spotkanie ma na celu umocnienie Was w tym, abyście 

bezpiecznie poruszali się po drodze, abyście byli 

bezpiecznymi, pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. 

Podczas spotkania otrzymacie prezent sfinansowany 

przez Związek Gołębi Pocztowych przy współpracy z 

Panem Burmistrzem. Dziękuje serdecznie Panu Prezesowi 

za kamizelki oraz gościom za przybycie, jest nam w 

związku z tym bardzo miło” po czym oddała głos Panu 

Burmistrzowi. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

również podziękował Związkowi Gołębi Pocztowych 

sekcji Bobowa za tak ważną inicjatywę, która zapewnia 

bezpieczeństwo dzieciom na drogach już od najmłod-

szych lat. Pan Burmistrz zachęcał najmłodszych do 

korzystania z otrzymanych kamizelek, które nie jedno-

krotnie ratują ludzkie życie. Wypowiedź swą Pan 

Burmistrz podsumował słowami: „Wszyscy bez względu 

na to gdzie jesteśmy musimy podejmować takie działania, 

które będą przyczyniały się do poprawy naszego 

bezpieczeństwa”.  Natomiast Prezes Związku Gołębi 

Pocztowych sekcji Bobowa Pan Andrzej Nowak 

przekonywał dzieci o wartości jaką niesie za sobą

Wręczenie kamizelek odblaskowych uczniom

Szkoły Podstawowej w Jankowej
z pozoru zwyczajna kamizelka, która wielokrotnie staje 

się tarczą obronną wobec zagrożenia życia podczas 

codziennej wędrówki. Następnie policjant z bo-

bowskiego Komisariatu Policji mł. asp. Krzysztof Mirek 

przedstawił dzieciom prelekcję dotyczącą bezpieczne-

go ruchu na drodze. Najmłodsi dowiedzieli się między 

innymi: jak ważne są elementy odblaskowe oraz jaką 

rolę odgrywają kamizelki w obliczu zagrożenia życia. 

Policjant wytłumaczył także dzieciom w jaki sposób 

powinny nosić kamizelki, tak aby były one widoczne dla 

innych uczestników ruchu drogowego, by móc w ten 

sposób zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. 

Wydarzenie zakończyło podziękowanie za otrzymane 

kamizelki oraz wręczenie dyplomów dla Burmistrza 

Bobowej Pana Wacława Ligęzy za zaangażowanie

w życie Szkoły, życzliwość i współpracę oraz dla Prezesa 

Związku Gołębi Pocztowych sekcji Bobowa Pana 

Andrzeja Nowaka, którego mianowano wraz z Panem 

Burmistrzem tytułem przyjaciela szkoły. 
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22 stycznia 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” 

młodzi artyści z Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej 

zaprezentowali przybyłym gościom swe muzyczne 

talenty.

Wydarzenie rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Robert 

Gryzik, który powitał serdecznie tak licznie zebranych 

mieszkańców gminy oraz gości.

Jako pierwsi na scenie wystąpili chórzyści, którzy 

wykonali kolędy wprowadzając zebranych w świą-

teczny nastrój.

Następnie deskami sceny zawładnęli młodzi 

muzycy, którzy wykonali liczne utwory, kolędy oraz 

pastorałki prezentując gościom swój niezwykły 

dorobek artystyczny.

W głośnikach rozlegały wówczas dźwięki skrzypiec, 

trąbek, wiolonczeli, akordeonu, gitar i wielu innych 

instrumentów.

Finalnie koncert uzdolnionych artystów został 

doceniony gromkimi brawami.

Muzycy nagrodzeni licznymi owacjami wykonali bis 

dla tłumnie zebranej publiczności.

Koncert kolęd i pastorałek

Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej
Już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Wilczyskach wzięli udział w Gorlickim Konkursie 

Pieśni Patriotycznej, organizowanym przez panią 

Barbarę Bartuś Poseł na Sejm RP.  W tym roku

 I miejsce w kategorii zespoły zajęli uczniowie klasy 

5 z Wilczysk: Jolanta Brończyk, która zaprezento-

wała pieśń pt.” Rozkwitały pąki białych róż”, grając 

na skrzypcach i Michał Serafin z akompaniamen-

tem na akordeonie. II miejsce w tej kategorii zajęły 

również  uczennice z Wilczysk  kl. 4 w składzie: Julia 

Ligęza, Weronika Fyda, Patrycja Święs, Martyna 

Sus. Wykonały one utwór „Polska flaga”.

26 lutego 2017r, podczas uroczystych obcho-

dów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych w Gorlickim Centrum Kultury laureaci otrzy-

mali dyplomy i nagrody książkowe oraz wysłuchali 

koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 

Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą 

kapelmistrza mjr Leszka Mieczkowskiego.

III Gorlicki Konkurs

Pieśni Patriotycznej

OŚWIATA

19

NASZA BOBOWA

kwiecień 2017

W dniu 2 marca 2017r. w Szkole Podstawowej w 

Jankowej odbyło się spotkanie związane z wręczeniem 

kamizelek odblaskowych dla uczniów szkoły. Pomysło-

dawcą i realizatorem tej inicjatywy był Związek Gołębi 

Pocztowych sekcji Bobowa. W wydarzeniu uczestniczył 

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Prezes Związku 

Gołębi Pocztowych sekcji Bobowa Pan Andrzej Nowak 

oraz mł. asp. Krzysztof Mirek policjant z bobowskiego 

Komisariatu Policji. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor 

Szkoły Pani Alicja Rodak, która serdecznie powitała 

zebranych gości oraz zwróciła się do dzieci następują-

cymi słowami:

„Spotkanie ma na celu umocnienie Was w tym, abyście 

bezpiecznie poruszali się po drodze, abyście byli 

bezpiecznymi, pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. 

Podczas spotkania otrzymacie prezent sfinansowany 

przez Związek Gołębi Pocztowych przy współpracy z 

Panem Burmistrzem. Dziękuje serdecznie Panu Prezesowi 

za kamizelki oraz gościom za przybycie, jest nam w 

związku z tym bardzo miło” po czym oddała głos Panu 

Burmistrzowi. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

również podziękował Związkowi Gołębi Pocztowych 

sekcji Bobowa za tak ważną inicjatywę, która zapewnia 

bezpieczeństwo dzieciom na drogach już od najmłod-

szych lat. Pan Burmistrz zachęcał najmłodszych do 

korzystania z otrzymanych kamizelek, które nie jedno-

krotnie ratują ludzkie życie. Wypowiedź swą Pan 

Burmistrz podsumował słowami: „Wszyscy bez względu 

na to gdzie jesteśmy musimy podejmować takie działania, 

które będą przyczyniały się do poprawy naszego 

bezpieczeństwa”.  Natomiast Prezes Związku Gołębi 

Pocztowych sekcji Bobowa Pan Andrzej Nowak 

przekonywał dzieci o wartości jaką niesie za sobą

Wręczenie kamizelek odblaskowych uczniom

Szkoły Podstawowej w Jankowej
z pozoru zwyczajna kamizelka, która wielokrotnie staje 

się tarczą obronną wobec zagrożenia życia podczas 

codziennej wędrówki. Następnie policjant z bo-

bowskiego Komisariatu Policji mł. asp. Krzysztof Mirek 

przedstawił dzieciom prelekcję dotyczącą bezpieczne-

go ruchu na drodze. Najmłodsi dowiedzieli się między 

innymi: jak ważne są elementy odblaskowe oraz jaką 

rolę odgrywają kamizelki w obliczu zagrożenia życia. 

Policjant wytłumaczył także dzieciom w jaki sposób 

powinny nosić kamizelki, tak aby były one widoczne dla 

innych uczestników ruchu drogowego, by móc w ten 

sposób zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. 

Wydarzenie zakończyło podziękowanie za otrzymane 

kamizelki oraz wręczenie dyplomów dla Burmistrza 

Bobowej Pana Wacława Ligęzy za zaangażowanie

w życie Szkoły, życzliwość i współpracę oraz dla Prezesa 

Związku Gołębi Pocztowych sekcji Bobowa Pana 

Andrzeja Nowaka, którego mianowano wraz z Panem 

Burmistrzem tytułem przyjaciela szkoły. 
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25 stycznia w Nowym Sączu odbyła się uroczystość 

wręczenia dyplomów uczniom, którzy otrzymali 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wrę-

czała Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświa-

ty w Krakowie. W każdej szkole stypendium to 

otrzymuje uczeń, który osiągnął najlepsze wyniki. W 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej byli to: 

Piotr Gucwa – klasa II Liceum i Katarzyna Gryzło – klasa 

IVb Technikum. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych w ZSO

W dniach 8-10 lutego w Poznaniu odbył się central-

ny finał ogólnopolskiego 46 Turnieju Budowlanego 

„Złota Kielnia” 2017, który patronatem objął Minister 

Edukacji Narodowej.

„Złota kielnia” to jedyny konkurs, który od przeszło 

40 lat daje uczniom możliwość odniesienia sukcesu 

edukacyjnego. Formuła konkursu zbliżona jest do 

zewnętrznych egzaminów zawodowych, dzięki temu 

pozwala uczniom sprawdzić swoje przygotowanie do 

podjęcia pracy w zawodzie. 

A dobry fach w ręku to gwarancja pracy. Zapewne 

wie o tym dobrze Kamil Kożuch, który uczy się w II kla-

sie bobowskiego Zespołu Szkół Zawodowych o kie-

runku dekarz. Zanim wraz ze swoim nauczycielem 

Panem Januszem Średniawą pojechali do Poznania na 

finał turnieju odbyły się eliminacje okręgowe, podczas 

których do finału zakwalifikowało się 42 uczniów

z całego kraju, a Kamil znalazł się wśród sześciu 

najlepszych dekarzy.

Podczas turnieju młodzi rzemieślnicy rywalizowali 

w kilku kategoriach budowlanych, m.in. dekarz, 

monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz.

Finaliści oprócz rozwiązania testu wiedzy mieli do 

wykonania zadanie praktyczne, w przypadku Kamila, 

który walczył w kategorii „dekarz” był to prawidłowy 

montaż okna dachowego. Rywalizacja była zacięta, 

jednak szczęśliwie udało się Kamilowi zająć w swojej 

kategorii II miejsce  w Polsce. Dodatkowo, jako finalista 

został zwolniony z egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. Całość zakończyła się 

uroczystą galą, na której podsumowano turniej oraz 

wręczono cenne nagrody. Serdecznie gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces Kamila Kożucha w Poznaniu

OŚWIATANASZA BOBOWA
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Po raz szósty nasz Szkolny Teatr Profilaktyczny odniósł 

zwycięstwo w XVII Powiatowym Konkursie Recytatorsko – 

Teatralnym im. Jana Pawła II (kategoria: teatr) o nagrodę 

Zarządu Powiatu. Konkurs odbył się 2 marca na deskach 

Gorlickiego Centrum Kultury. Tym razem zaprezentowaliśmy 

fragmenty noweli „Szkice węglem” Henryka Sienkiewicza 

(reżyseria i sceno-grafia: Małgorzata Grygiel i Anna Kamień), 

ponieważ rok kalendarzowy 2016 był rokiem Sienkiewicza. 

Jury w składzie Stanisław Bystrowicz, Jerzy Nalepka, Teresa 

Klimek zdecydowało, że nasz spektakl zrobił na nich 

największe wrażenie, był po prostu kompletny.

Za zajęcie I miejsca otrzymaliśmy wielofunkcyjny 

odtwarzacz. Nagrody wręczył wicestarosta powiatu 

gorlickiego, Jerzy Nalepka. Nagroda indywidualna dla 

najlepszej aktorki trafiła również do Bobowej, otrzymała ją 

Aneta Magiera z kl. II a T, odgrywająca rolę Maryśki Rzepowej. 

To ona jako kochająca żona próbowała ratować męża przed 

pójściem do wojska, mąż, nie rozumiejąc jej wielkiego 

poświęcenia w imię miłości do niego, morduje ją. 

Wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Nika z kl. II a T, który 

fantastycznie oddał portret psychologiczny Wawrzona Rzepy 

– silnego, ale ciemne-go chłopa (na domiar złego 

pogrążonego w nałogu pijaństwa), którego wykorzystuje 

przebiegły pisarz gminny Zołzikiewicz. Na pochwałę 

zasługuje Grzegorz Baran (jego nienaganna dykcja 

oczarowała jury) wcielający się w postać sprytnego 

Zołzikiewicza (mającego bardzo wysokie mniemanie o swojej 

edukacji), który, pragnąc uwieść Rzepową, wpada na pomysł 

wpisania na listę poborową Wawrzona Rzepy zamiast syna 

wójta Buraka. Alina Maciaszek ( II LO), Anna Babicz ( I a T) i 

Katarzyna Beduch ( I b T) wspaniale odegrały role wiejskich 

dziewek, ciężko pracujących, ale umiejących też zaśpiewać i 

Sukces Teatru Profilaktycznego ZSO w Bobowej

1 stycznia 2017r. w sali widowiskowej MDK w Krakowie przy ul Grunwaldzkiej 

odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego „Piórem Malowane 2016”.  Wśród wyróżnionych znalazła się Julia 

Ligęza, uczennica klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Wilczyskach. Nagrody

i wyróżnienia wręczał między innymi Bolesław Brzozowski, aktor Teatru Starego

w Krakowie, a magiczny nastrój wprowadził fortepianowy koncert.

W swym utworze  pt. „Po drugiej stronie telefonu”  Julka próbuje przelewać na 

papier swoje myśli, uczucia i marzenia. Tworząc fikcyjny świat, zdradza czytelnikowi 

jakże proste i szczególnie ważne w obecnych czasach przesłanie, które odnajdujemy 

w zakończeniu opowiadania: „Ale moja wyprawa w odległe czasy uświadomiła mi, że 

muszę zmienić swoje postępowanie. Postanowiłam, że więcej czasu będę 

poświęcała rodzinie. Będę teraz więcej rozmawiać z rodzicami, po szkolę spotkam 

się z przyjaciółmi, żeby wspólnie spędzić czas, zamiast grać na telefonie czy 

komputerze.”

Do konkursu przygotowała Julię nauczycielka języka polskiego p. Mirosława 

Kwarcińska.

zatańczyć. To one najlepiej potrafiły ocenić i wójta, i pisarza. 

Rolę Buraka, wójta gminy Barania Głowa, który z trudem 

radzi sobie z pisaniem urzędowych pism, zagrał Dariusz 

Serafin z kl. I a T. W rolę ławnika Gomuły, który pomaga upić 

Rzepę, realizując w ten sposób niecny plan wójta Buraka i 

Zołzikiewicza, i dziedzica Skorabiewskiego, który nie chce się 

mieszać w sprawy wsi, wcielił się Przemysław Zych z kl. II LO. 

Łukasz Muszyński z kl. I b T dał się poznać z bardzo dobrej 

strony w roli Żyda Szmula (doskonałego obserwatora, który 

jako jedyny zdaje sobie sprawę z tego, kto i w jaki sposób 

wykorzystał ciemnotę Rzepów) i naczelnika powiatu (który 

wyrzuca Rzepową z urzędu, podejrzewając ją o pijaństwo).

W rolę księdza Czyżyka (pouczającego Rzepową, że powinna 

się cieszyć, że kara za pijaństwo spotyka jej męża już na ziemi) 

wcielił się Dominik Żarnowski z kl. II b T. Hubert Pawlak z kl. I a 

T wystąpił jako narrator oraz ławnik w sądzie gminnym, 

ponadto wspólnie z Dominikiem stworzył kapelę, która 

przygrywała w karczmie. Nad oświetleniem czuwała Ewelina 

Szura z kl. II LO. Gratulacje i pochwały dla wszystkich 

członków zespołu.  Anna Kamień

Wyróżnienie dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach
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stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wrę-
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ty w Krakowie. W każdej szkole stypendium to 
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Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych w ZSO
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Dnia 8 marca 2017 roku w Krakowie w Woje-

wódzkiej Bibliotece Publicznej odbyła się 10 edy-

cja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania.

Zakwalifikowani w etapie szkolnym uczniowie: 

Bartosz Bogusz z klasy II SP, Karolina Orłowska

z klasy III a SP, Daria Ligęza z klasy VI SP, Gabriela 

Rymek z klasy Ia Gimnazjum, Wiktoria Fryczek

z klasy Ia Gimnazjum pod opieką bibliotekarek: 

Wiesławy Tarasek oraz Magdaleny Przetacznik 

wzięli udział w kolejnym etapie konkursu.

Uczestniczyło w nim 296 uczniów reprezentu-

jących 241 szkół, głównie z Krakowa. W ocenie 

komisji konkurencja była duża, a poziom 

konkursu bardzo wysoki.

Uczennica klasy VI Daria Ligęza pod kierun-

kiem pani Krystyny Karp przygotowała fragment 

„Historii żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej. Jej 

interpretacja zdobyła uznanie Komisji Konkurso-

wej, która stwierdziła w uzasadnieniu, że Daria 

„Zaczarowała nas dawną opowieścią, która w Jej 

ustach ożyła i nabrała świeżych barw” i przyznała 

jej tytuł Wicemistrza Pięknego Czytania.

Był to nasz debiut w konkursie, zresztą bardzo 

udany. Byliśmy mile zaskoczeni jego sprawnym 

przebiegiem, a także składem komisji ocenia-

jących. Obok pracowników biblioteki, członków 

Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich, znaleźli się w nich studenci aktorstwa 

PWST, autorka książek dla dzieci Beata Kołodziej 

oraz znany z seriali telewizyjnych aktor Bartosz 

Waga.

Daria Ligęza 
– uczennica Zespołu Szkół w Siedliskach 

Wicemistrzem Małopolskiego

Konkursu Pięknego Czytania W kościele parafialnym w Siedliskach w kaplicy 

Miłosierdzia Bożego zabrzmiały 19 marca 2017 r. sło-

wa św. Brata Alberta – „Ten jest dobry, kto chce być dobry. 

Nikt nie idzie do nieba sam”. Na scenie wystąpili 

uczniowie, absolwenci i nauczyciele Zespołu Szkół im. 

ks. Jana Reca w Siedliskach. Przez przeszło dwa 

miesiące przygotowywali sztukę o św. Bracie Albercie, 

aby biorąc udział w konkursie „Mój szkolny kolega

z misji” zebrać pieniądze na fundusz misyjny Ad Gentes.

Jak powiedział przed przedstawieniem dyrektor 

szkoły Wiesław Job „w powstanie tego spektaklu 

zaangażowali się nie tylko nauczyciele, uczniowie

i absolwenci naszej szkoły, ale także parafialna Grupa 

Apostolska. Dzięki życzliwości proboszcza parafii ks. 

Władysława Skoczenia mogliśmy wystawić to tu,

w kaplicy. Sceny użyczyło Sołectwo Sędziszowa, 

nagłośnienia Orkiestra Dęta przy OSP w Siedliskach, 

mikrofonów i strojów ludowych – Gminne Centrum 

Kultury w Bobowej. Nad przygotowaniem przedsta-

wienia czuwały opiekunki Szkolnego Koła Wolontaria-

tu panie: Barbara Sowa i Elżbieta Ligęza”.

Ks. Paweł Zawiślan przypomniał widzom czym jest 

fundusz Ad Gentes. Powiedział również kilka słów

o pracy misjonarzy i o sylwetce św. Brata Alberta.

Teatr nazwał się Amatorskim, jednak w niecałą 

godzinę w profesjonalny i bardzo wzruszający sposób 

przedstawił, na czym polega sens niesienia pomocy 

drugiemu człowiekowi. „Trzeba być dobrym, dobrym 

jak chleb…” – śpiewał zespół młodzieżowy, który 

prostymi i pięknymi piosenkami oazowymi wprowa-

dzał w nastrój kolejnych scen. Razem ze zgromadzoną 

licznie publicznością mogliśmy obserwować spotkanie 

malarza Adama Chmielowskiego z bezdomnymi

w krakowskiej ogrzewalni, oglądać jego przemianę

i dojrzewanie do zakonnego życia, podsłuchiwać 

rozmów krakowskich przekupek o jego bezintere-

sownej pomocy nędzarzom. 

Nikt nie idzie do nieba sam 

– spektakl w Siedliskach
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W dniu 31 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1

w Bobowej odbył się uroczysty Dzień Patrona Szkoły- 

Stanisława Staszica.

Wydarzenie rozpoczęło się w Kościele Parafialnym 

pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Proboszcz parafii 

ks. dr Marian Chełmecki wraz z ks. Prałatem Stanisła-

wem Chrzanem koncelebrowali Msze Świętą w intencji 

nauczycieli, uczniów oraz absolwentów Szkoły. Pod-

czas nabożeństwa młoda społeczność uczestnicząca

w liturgii usłyszała z ołtarza krzepiące słowa o nauce

i owocach jakie może ona dawać w codziennym życiu.

Po uroczystej mszy uczniowie oraz nauczyciele 

podążając za sztandarem udali się na część artystyczną 

do budynku szkoły. Uroczystość rozpoczęli konferan-

sjerzy (uczniowie Szkoły), którzy przybliżyli obecnym 

nieco historię placówki, przypomnieli, że od 10 lutego 

1974 roku po dzień dzisiejszy są dumni, że ich patro-

nem jest wybitna postać - Stanisław Staszic. Następnie 

Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek wprowadził poczet 

sztandarowy szkoły oraz zaprosił na scenę ucznia Pa-

tryka Kruczka, który odśpiewał wraz z obecnymi na sali 

gości i uczniami Hymn Narodowy, po czym dyrektor 

serdecznie powitał zebranych gości: Burmistrza Bobo-

wej Pana Wacława Ligęzę, Senatora Pana Stanisława 

Koguta, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Je-

rzego Nalepkę, Gościa Specjalnego i zarazem absol-

wenta szkoły - dr nauk medycznych Pana Damiana 

Presa, Radnych Gminy Bobowa, Proboszcza ks. dr 

Mariana Chełmeckiego, Przewodniczącego Rady Ro-

dziców Pana Rafała Dąga oraz obecnych i emerytowa-

nych nauczycieli - w tym byłych dyrektorów szkoły Pana 

Jana Potoczka oraz Pana Kazimierza Szczepanka, p.o. 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Panią Beatę Król, Dyrektorów Szkół, uczniów, 

rodziców i absolwentów szkoły oraz media.

Następnie uczniowie Szkoły zapre-

zentowali na scenie swe aktorskie talenty

w części artystycznej za pomocą której 

„przedstawili krótko życie Stanisława Sta-

szica - wielkiego Polaka, Patriotę, księdza, 

badacza, wybitnego uczonego oświecenia.” 

Kolejnym punktem programu była prezenta-

cja multimedialna przedstawiająca osią-

gnięcia, pasje, zainteresowania, działania 

oraz ważne wydarzenia i uroczystości szkoły.

Po czym na scenie pojawili się goście, 

którzy zabrali głos: Senator Pan Stanisław 

Kogut, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego 

Pan Jerzy Nalepka, Burmistrz Bobowej Pan 

Dzień Patrona w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej

Wacław Ligęza oraz Pan Kazimierz Szczepanek - 

emerytowany Dyrektor szkoły w Bobowej.

Kolejnym punktem bogatego programu był wywiad 

z absolwentem szkoły dr n. med. Damianem Presem, 

który opowiadał między innymi o swej ścieżce 

edukacyjnej, którą rozpoczął w bobowskiej szkole, czy 

o umiejętnościach zdobytych w latach szkolnych, które 

okazały się najbardziej przydatne w pracy zawodowej. 

Po wywiadzie Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek

w towarzystwie Burmistrza Bobowej Pana Wacława 

Ligęzy, Senatora Pana Stanisława Koguta, Wicestarosty 

Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepki oraz absol-

wenta dr n. med. Damiana Presa wręczył najwybitniej-

szym uczniom i olimpijczykom statuetki. Nagrodzeni 

zostali także zaproszeni goście: Senator Pan Stanisław 

Kogut, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz dr 

n. med. Damian Pres.

Wydarzenie zakończył koncert szkolnego zespołu 

muzycznego „Basement”, który zademonstrował swe 

muzyczne talenty wykonując piękne, polskich utwory 

tj.: „Miejcie nadzieję”, „Taki kraj”, czy „Może to przezna-

czenie”. Niespodzianką było debiutanckie wykonanie 

przez zespół pieśni dotyczącej szkoły.

Po muzycznej atrakcji honorowy gość dr n. med. 

Damian Pres złożył pamiątkowy wpis w Szkolnej Kro-

nice, natomiast Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek 

podziękował wszystkim gościom za przybycie,

a uczniom i nauczycielom pogratulował kreatywnej 

części artystycznej przygotowanej z okazji Dnia 

Patrona. Zaproszeni goście otrzymali z rąk nauczycieli 

w imieniu całej społeczności szkolnej świąteczne 

życzenia oraz wielkanocne upominki.
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Dnia 8 marca 2017 roku w Krakowie w Woje-

wódzkiej Bibliotece Publicznej odbyła się 10 edy-

cja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania.

Zakwalifikowani w etapie szkolnym uczniowie: 

Bartosz Bogusz z klasy II SP, Karolina Orłowska

z klasy III a SP, Daria Ligęza z klasy VI SP, Gabriela 

Rymek z klasy Ia Gimnazjum, Wiktoria Fryczek

z klasy Ia Gimnazjum pod opieką bibliotekarek: 

Wiesławy Tarasek oraz Magdaleny Przetacznik 

wzięli udział w kolejnym etapie konkursu.

Uczestniczyło w nim 296 uczniów reprezentu-

jących 241 szkół, głównie z Krakowa. W ocenie 

komisji konkurencja była duża, a poziom 

konkursu bardzo wysoki.

Uczennica klasy VI Daria Ligęza pod kierun-

kiem pani Krystyny Karp przygotowała fragment 

„Historii żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej. Jej 

interpretacja zdobyła uznanie Komisji Konkurso-

wej, która stwierdziła w uzasadnieniu, że Daria 

„Zaczarowała nas dawną opowieścią, która w Jej 

ustach ożyła i nabrała świeżych barw” i przyznała 

jej tytuł Wicemistrza Pięknego Czytania.

Był to nasz debiut w konkursie, zresztą bardzo 

udany. Byliśmy mile zaskoczeni jego sprawnym 

przebiegiem, a także składem komisji ocenia-

jących. Obok pracowników biblioteki, członków 

Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich, znaleźli się w nich studenci aktorstwa 

PWST, autorka książek dla dzieci Beata Kołodziej 

oraz znany z seriali telewizyjnych aktor Bartosz 

Waga.

Daria Ligęza 
– uczennica Zespołu Szkół w Siedliskach 

Wicemistrzem Małopolskiego

Konkursu Pięknego Czytania W kościele parafialnym w Siedliskach w kaplicy 

Miłosierdzia Bożego zabrzmiały 19 marca 2017 r. sło-

wa św. Brata Alberta – „Ten jest dobry, kto chce być dobry. 

Nikt nie idzie do nieba sam”. Na scenie wystąpili 

uczniowie, absolwenci i nauczyciele Zespołu Szkół im. 

ks. Jana Reca w Siedliskach. Przez przeszło dwa 

miesiące przygotowywali sztukę o św. Bracie Albercie, 

aby biorąc udział w konkursie „Mój szkolny kolega

z misji” zebrać pieniądze na fundusz misyjny Ad Gentes.

Jak powiedział przed przedstawieniem dyrektor 

szkoły Wiesław Job „w powstanie tego spektaklu 

zaangażowali się nie tylko nauczyciele, uczniowie

i absolwenci naszej szkoły, ale także parafialna Grupa 

Apostolska. Dzięki życzliwości proboszcza parafii ks. 

Władysława Skoczenia mogliśmy wystawić to tu,

w kaplicy. Sceny użyczyło Sołectwo Sędziszowa, 

nagłośnienia Orkiestra Dęta przy OSP w Siedliskach, 

mikrofonów i strojów ludowych – Gminne Centrum 

Kultury w Bobowej. Nad przygotowaniem przedsta-

wienia czuwały opiekunki Szkolnego Koła Wolontaria-

tu panie: Barbara Sowa i Elżbieta Ligęza”.

Ks. Paweł Zawiślan przypomniał widzom czym jest 

fundusz Ad Gentes. Powiedział również kilka słów

o pracy misjonarzy i o sylwetce św. Brata Alberta.

Teatr nazwał się Amatorskim, jednak w niecałą 

godzinę w profesjonalny i bardzo wzruszający sposób 

przedstawił, na czym polega sens niesienia pomocy 

drugiemu człowiekowi. „Trzeba być dobrym, dobrym 

jak chleb…” – śpiewał zespół młodzieżowy, który 

prostymi i pięknymi piosenkami oazowymi wprowa-

dzał w nastrój kolejnych scen. Razem ze zgromadzoną 

licznie publicznością mogliśmy obserwować spotkanie 

malarza Adama Chmielowskiego z bezdomnymi

w krakowskiej ogrzewalni, oglądać jego przemianę

i dojrzewanie do zakonnego życia, podsłuchiwać 

rozmów krakowskich przekupek o jego bezintere-

sownej pomocy nędzarzom. 

Nikt nie idzie do nieba sam 

– spektakl w Siedliskach
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W dniu 31 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1

w Bobowej odbył się uroczysty Dzień Patrona Szkoły- 

Stanisława Staszica.

Wydarzenie rozpoczęło się w Kościele Parafialnym 

pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Proboszcz parafii 

ks. dr Marian Chełmecki wraz z ks. Prałatem Stanisła-

wem Chrzanem koncelebrowali Msze Świętą w intencji 

nauczycieli, uczniów oraz absolwentów Szkoły. Pod-

czas nabożeństwa młoda społeczność uczestnicząca

w liturgii usłyszała z ołtarza krzepiące słowa o nauce

i owocach jakie może ona dawać w codziennym życiu.

Po uroczystej mszy uczniowie oraz nauczyciele 

podążając za sztandarem udali się na część artystyczną 

do budynku szkoły. Uroczystość rozpoczęli konferan-

sjerzy (uczniowie Szkoły), którzy przybliżyli obecnym 

nieco historię placówki, przypomnieli, że od 10 lutego 

1974 roku po dzień dzisiejszy są dumni, że ich patro-

nem jest wybitna postać - Stanisław Staszic. Następnie 

Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek wprowadził poczet 

sztandarowy szkoły oraz zaprosił na scenę ucznia Pa-

tryka Kruczka, który odśpiewał wraz z obecnymi na sali 

gości i uczniami Hymn Narodowy, po czym dyrektor 

serdecznie powitał zebranych gości: Burmistrza Bobo-

wej Pana Wacława Ligęzę, Senatora Pana Stanisława 

Koguta, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Je-

rzego Nalepkę, Gościa Specjalnego i zarazem absol-

wenta szkoły - dr nauk medycznych Pana Damiana 

Presa, Radnych Gminy Bobowa, Proboszcza ks. dr 

Mariana Chełmeckiego, Przewodniczącego Rady Ro-

dziców Pana Rafała Dąga oraz obecnych i emerytowa-

nych nauczycieli - w tym byłych dyrektorów szkoły Pana 

Jana Potoczka oraz Pana Kazimierza Szczepanka, p.o. 
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Panią Beatę Król, Dyrektorów Szkół, uczniów, 
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Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepki oraz absol-

wenta dr n. med. Damiana Presa wręczył najwybitniej-

szym uczniom i olimpijczykom statuetki. Nagrodzeni 
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Kogut, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz dr 

n. med. Damian Pres.
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muzycznego „Basement”, który zademonstrował swe 

muzyczne talenty wykonując piękne, polskich utwory 
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czenie”. Niespodzianką było debiutanckie wykonanie 

przez zespół pieśni dotyczącej szkoły.

Po muzycznej atrakcji honorowy gość dr n. med. 

Damian Pres złożył pamiątkowy wpis w Szkolnej Kro-

nice, natomiast Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek 

podziękował wszystkim gościom za przybycie,

a uczniom i nauczycielom pogratulował kreatywnej 

części artystycznej przygotowanej z okazji Dnia 

Patrona. Zaproszeni goście otrzymali z rąk nauczycieli 

w imieniu całej społeczności szkolnej świąteczne 

życzenia oraz wielkanocne upominki.
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22 lutego w hali ZS nr 1 w Bobowej odbyła się Powiatowa 

Gimnazjada w Piłce Siatkowej chłopców. W turnieju wzięło 

udział 5 zespołów. Reprezentanci naszej szkoły pokonali 

przeciwników z Gorlic, Biecza, Szymbarku i Moszczenicy 

(wszystkie mecze wygrali 2:0). Zajęli I miejsce w turnieju 

uzyskując tytuł Mistrza Powiatu i awansując na zawody 

rejonowe, które odbędą się w marcu w Nowym Sączu.

Reprezentacja Gimnazjum w Bobowej wystąpiła

w składzie: Eryk Wojtaczka, Miłosz Krupa, Michał Smoszna, 

Przemysław Warzecha, Bartłomiej Sobol, Wojciech Sobol, 

Filip Gryzło, Dawid Podobiński, Sebastian Myśliwiec, Damian 

Myśliwiec, Maksymilian  Ziomek,  trener Paweł Popardowski.

Gimnazjaliści z Bobowej

Mistrzami Powiatu!
Kinga Janik to absolwentka Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Wilczyskach, a obecnie za-

wodniczka klubu sportowego OLIMPIA Nowy Sącz 

znalazła się w gronie stypendystów sportowych Po-

wiatu Gorlickiego. Kinga Janik wraz z pozostałą trój-

ką laureatów: Szymonem Kulką - biegaczem z Ropy, 

Krystianem Szymczykiem - zapaśnikiem z Moszcze-

nicy i Wiktorem Apola, mieszkańcem Sękowej, który 

uprawia narciarstwo alpejskie zostali wyróżnieni za 

wyniki osiągnięte w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym.

Z inicjatywą przyznawania stypendiów dla 

wybitnych młodych sportowców z terenu naszego 

powiatu wystąpił Pan Krzysztof Flądro, pochodzący 

z Bobowej radny Powiatu Gorlickiego. Do interpe-

lacji Pana Krzysztofa Flądro przychyliła się Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, następnie Zarząd i Rada 

Powiatu, która na XXI sesji podjęła uchwałę w spra-

wie przyjęcia „Regulaminu stypendiów sportowych 

przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte 

wyniki sportowe”.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 

podczas XXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego, 

gratulacje składali przewodniczący Rady Pan Marek 

Bugno i starosta gorlicki Pan Karol Górski.

Kindze gratulujemy sukcesów a młodszym kole-

żankom i kolegom z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Wilczyskach życzymy, aby wierzyli i pracowali 

na swój sukces, rozwijali się obranym przez siebie 

kierunku i, kto wie, może niedługo w ślad za Kingą 

zostali stypendystami sportowymi Powiatu Gorlic-

kiego. MP

Stypendia dla sportowców

- Kinga Janik doceniona

SP Bobowa najlepsza
w powiecie

w mini piłce siatkowej

Dnia 14 marca 2017 na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 

w Bobowej odbyły się powiatowe zawody w mini piłce 

siatkowej dziewcząt. Dziewczęta ze SP w Bobowej zdobyły 

pierwsze miejsce i awans do etapu rejonowego zawodów, 

które odbędą się 7 kwietnia 2017 w Nowym Sączu.
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Przez dwa dni 8 i 9 lutego br. na bobowskiej hali 

widowiskowo-sportowej rozgrywany był XVIII Turniej 

Halowy Piłki Nożnej o Puchary Samorządowców – 

Burmistrza Bobowej oraz Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Bobowej.

Turniej organizowany jest co roku przez Klub 

Sportowy KS „Bobowa”, głównie w okresie ferii 

zimowych, by promować dyscyplinę sportową piłka 

nożna. Jest to także okazja do zorganizowanego 

zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku rozegrana została już XVIII edycja 

turnieju w dwóch kategoriach: szkół podstawowych 

oraz gimnazjów. Łącznie do rywalizacji zgłosiło się 13 

zespołów, czasami nawet trzy z jednej miejscowości co 

świadczy o wysokim zainteresowaniu turniejem.

Dzięki Klubowi Sportowemu udało się ten turniej 

uczynić cyklicznym. Na pewno chcemy zachęcić 

młodzież oraz dzieci do gry w piłkę nożną. Przy okazji 

może uda się wyłapać talenty, które mogłyby dołączyć 

do klubu KS Bobowa i trenować piłkę nożną oraz 

reprezentować klub w rozgrywkach ligowych. 

Dodatkowo turniej jest też dobrą alternatywą na 

spędzenie ferii nie przed komputerem czy telewizorem 

lecz w ruchu.

W pierwszy dniu turnieju czyli w środę 08 lutego 

2017r. chłopcy w kategorii: szkół podstawowych 

walczyli o Puchar Burmistrza Bobowej Pana Wacława 

Ligęzy. Końcowy ranking w tej kategorii wiekowej 

przedstawiał się następująco:

Miejsce I  – Jankowa II

Miejsce II  – Siedliska I

Miejsce III – Brzana I

Miejsce IV – Brzana II

Miejsce V – Bobowa I

Miejsce VI – Jankowa

Dodatkowo wręczono ufundowane przez KS „Bobo-

wa” nagrody statuetki dla: 

najlepszego zawodnika – Julii Fryczek (jedyna dziew-

czyna grająca w drużynie z chłopcami) – Siedliska I,

najlepszego bramkarza – równorzędne wyróżnie-

nie otrzymał – Ćwiklik Piotr  i Gryzło Szymon – Brzana I

i Brzana II.

Tytuł Króla Strzelców zdobył – Mateusz Śliwa – 

Jankowa II

W drugim dniu (tj. czwartek 09 lutego) w szranki

o puchar wystartowały drużyny męskie w kategorii: 

XVIII Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Bobowej

oraz o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej

gimnazjów. Tym razem był to turniej o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej Pana 

Stanisława Tabisia. W zawodach udział wzięło 7 zespo-

łów. Ranking  rywalizacji przedstawia się następująco:

Miejsce I –  Brzana III

Miejsce II – Siedliska II

Miejsce III – Siedliska I

Miejsce IV – Brzana I

Miejsce V – Bobowa I

Miejsce VI – Siedliska III

Miejsce VII – Brzana II

Statuetki otrzymali także: 

Najlepszy Zawodnik –Dawid  Śliwa – Brzana III,

Król Strzelców – Bartłomiej Sobol  – Bobowa I

Najlepszy bramkarz – Jakub Korzeń  – Siedliska II

Nagrody dla najlepszych wręczyli: Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Bobowej – Stanisław Tabiś oraz

w zastępstwie Pana Burmistrza Wacława Ligęzy Sekre-

tarz Gminy Bobowa – Zdzisława Iwaniec.

Tekst: Andrzej Sagan

Fot. Monika Podobińska
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z Bobowej radny Powiatu Gorlickiego. Do interpe-

lacji Pana Krzysztofa Flądro przychyliła się Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, następnie Zarząd i Rada 

Powiatu, która na XXI sesji podjęła uchwałę w spra-

wie przyjęcia „Regulaminu stypendiów sportowych 

przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte 

wyniki sportowe”.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 

podczas XXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego, 

gratulacje składali przewodniczący Rady Pan Marek 

Bugno i starosta gorlicki Pan Karol Górski.

Kindze gratulujemy sukcesów a młodszym kole-

żankom i kolegom z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Wilczyskach życzymy, aby wierzyli i pracowali 

na swój sukces, rozwijali się obranym przez siebie 

kierunku i, kto wie, może niedługo w ślad za Kingą 

zostali stypendystami sportowymi Powiatu Gorlic-

kiego. MP

Stypendia dla sportowców

- Kinga Janik doceniona

SP Bobowa najlepsza
w powiecie

w mini piłce siatkowej

Dnia 14 marca 2017 na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 

w Bobowej odbyły się powiatowe zawody w mini piłce 

siatkowej dziewcząt. Dziewczęta ze SP w Bobowej zdobyły 

pierwsze miejsce i awans do etapu rejonowego zawodów, 

które odbędą się 7 kwietnia 2017 w Nowym Sączu.
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Przez dwa dni 8 i 9 lutego br. na bobowskiej hali 

widowiskowo-sportowej rozgrywany był XVIII Turniej 

Halowy Piłki Nożnej o Puchary Samorządowców – 

Burmistrza Bobowej oraz Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Bobowej.

Turniej organizowany jest co roku przez Klub 

Sportowy KS „Bobowa”, głównie w okresie ferii 

zimowych, by promować dyscyplinę sportową piłka 

nożna. Jest to także okazja do zorganizowanego 

zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku rozegrana została już XVIII edycja 

turnieju w dwóch kategoriach: szkół podstawowych 

oraz gimnazjów. Łącznie do rywalizacji zgłosiło się 13 

zespołów, czasami nawet trzy z jednej miejscowości co 

świadczy o wysokim zainteresowaniu turniejem.

Dzięki Klubowi Sportowemu udało się ten turniej 

uczynić cyklicznym. Na pewno chcemy zachęcić 

młodzież oraz dzieci do gry w piłkę nożną. Przy okazji 

może uda się wyłapać talenty, które mogłyby dołączyć 

do klubu KS Bobowa i trenować piłkę nożną oraz 

reprezentować klub w rozgrywkach ligowych. 

Dodatkowo turniej jest też dobrą alternatywą na 

spędzenie ferii nie przed komputerem czy telewizorem 

lecz w ruchu.

W pierwszy dniu turnieju czyli w środę 08 lutego 

2017r. chłopcy w kategorii: szkół podstawowych 

walczyli o Puchar Burmistrza Bobowej Pana Wacława 

Ligęzy. Końcowy ranking w tej kategorii wiekowej 

przedstawiał się następująco:

Miejsce I  – Jankowa II

Miejsce II  – Siedliska I

Miejsce III – Brzana I

Miejsce IV – Brzana II

Miejsce V – Bobowa I

Miejsce VI – Jankowa

Dodatkowo wręczono ufundowane przez KS „Bobo-

wa” nagrody statuetki dla: 

najlepszego zawodnika – Julii Fryczek (jedyna dziew-

czyna grająca w drużynie z chłopcami) – Siedliska I,

najlepszego bramkarza – równorzędne wyróżnie-

nie otrzymał – Ćwiklik Piotr  i Gryzło Szymon – Brzana I

i Brzana II.

Tytuł Króla Strzelców zdobył – Mateusz Śliwa – 

Jankowa II

W drugim dniu (tj. czwartek 09 lutego) w szranki

o puchar wystartowały drużyny męskie w kategorii: 

XVIII Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Bobowej

oraz o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej

gimnazjów. Tym razem był to turniej o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej Pana 

Stanisława Tabisia. W zawodach udział wzięło 7 zespo-

łów. Ranking  rywalizacji przedstawia się następująco:

Miejsce I –  Brzana III

Miejsce II – Siedliska II

Miejsce III – Siedliska I

Miejsce IV – Brzana I

Miejsce V – Bobowa I

Miejsce VI – Siedliska III

Miejsce VII – Brzana II

Statuetki otrzymali także: 

Najlepszy Zawodnik –Dawid  Śliwa – Brzana III,

Król Strzelców – Bartłomiej Sobol  – Bobowa I

Najlepszy bramkarz – Jakub Korzeń  – Siedliska II

Nagrody dla najlepszych wręczyli: Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Bobowej – Stanisław Tabiś oraz

w zastępstwie Pana Burmistrza Wacława Ligęzy Sekre-

tarz Gminy Bobowa – Zdzisława Iwaniec.

Tekst: Andrzej Sagan

Fot. Monika Podobińska
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Pod honorowym patronatem Prezydenta Nowego 

Sącza Ryszarda Nowaka, w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Nowym Sączu, odbyła się uroczysta gala Plebiscytu 

na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny, 

Ziemi Limanowskiej i Gorlickiej w 2016 roku. Galę 

otworzył wiceprezydent Wojciech Piech, który pod-

kreślił, że sportowcy dają nam na co dzień okazję do 

radości i wielkich emocji, za co należy im się docenienie 

i uhonorowanie.

W kategorii Najlepsza Drużyna III miejsce zajęły 

szczypiornistki z Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Sęp Wilczyska, puchar szczypiornistkom z Wilczysk 

wręczył Marek Podraza, dziennikarz sportowy z Gazety 

Gorlickiej.

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach od dawna jest 

wylęgarnią sportowych talentów. Od kilku lat wśród 

dyscyplin sportowych prym wiedzie piłka ręczna. 

Szczypiornistki z Wilczysk zdobywają kolejne nagrody, 

statuetki, wyróżnienia. Ciężka praca popłaca i wie o 

tym Pan Zbigniew Ligęza, trener szczypiornistek UKS 

Sęp Wilczyska. W ubiegłym, 2016 roku jego 

podopieczne zdobyły tytuł mistrzyń województwa 

małopolskiego w piłce ręcznej. Plebiscyt na „Najlep-

szego sportowca 2016 roku z terenu powiatów: 

Szczypiornistki z Wilczysk

docenione przez

Gazetę Krakowską

gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego” jest 

inicjatywą, która na celu ma docenienie i wyróżnienie 

osiągnięć w dziedzinie sportu, a wiemy, że SP Wilczyska 

od lat piłką ręczną stoi. Toteż naturalnym było, że 

szczypiornistki z Wilczysk zostały docenione przez 

czytelników Gazety Krakowskiej i zdobyły III miejsce. 

2016 rok był dla zawodniczek z Wilczysk szczęśliwy: 

Drużyna z Wilczysk zdobyła:

* Trzykrotnie mistrzostwo województwa, jako klub, 

szkoła i UKS.

* I miejsce w klubowych ćwierćfinałach Mistrzostw 

Polski

* IV miejsce w klubowych półfinałach Mistrzostw Polski

* I miejsce w województwie w turnieju „Szczypiorniak 

na Orlikach 2016”

* III miejsce w Mistrzostwach Polski „Szczypiorniak na 

Orlikach 2016”.
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W dniu 3 kwietnia 2017r. na 

terenie Siedlisk odbyły się Gminne 

Drużynowe Biegi Przełajowe, 

których organizatorem była Szkoła 

Podstawowa w Sędziszowej. Szkoła 

podczas realizacji sportowego 

wydarzenia nawiązała współpracę 

z Panem Markiem Olszaneckim 

(Szkoła Podstawowa w Jankowej), 

Panią Agnieszką Wiatr (Zespół Szkół 

w Brzanie) oraz Panem Jackiem 

Taraskiem (Szkoła Podstawowa

w Stróżnej). Udostępnienie terenu 

dzięki życzliwości właściciela grun-

tu Pana Marka Borka pozwoliło na 

Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe
organizację zawodów. Opiekę me-

dyczną sprawowała pielęgniarka 

NZOZ Langmed Pani Renata Dulę-

ba, natomiast pomoc techniczną 

zapewnili niezawodni druhowie 

OSP Sędziszowa z Panem Prezesem 

Romanem Tabisiem. 

Gminne Drużynowe Biegi Prze-

łajowe rozpoczęła dyrektor Szkoły 

podstawowej w Sedziszowej Pani 

Maria Bartoszek, która powitała 

wszystkich zebranych uczestników 

oraz ich opiekunów.

Następnie głos zabrał Pan Rafał 

Rybowicz - nauczyciel wychowania 

fizycznego Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej, który wyjaśnił 

uczestnikom zasady oraz przebieg 

trasy gminnych zawodów. Sporto-

we starcie zakończyło się owocnie 

dla młodych zawodników, którzy 

osiągnęli wysokie wyniki w Gmin-

nych Drużynowych Biegach Przeła-

jowych. 

W zawodach wzięły udział nastę-

pujące szkoły: Szkoła Podstawowa 

Sędziszowej, Szkoła Podstawowa

w Jankowej, Zespół Szkół w Brzanie, 

Zespół Szkół nr 1 w Bobowej, Szkoła 

Podstawowa w Stróżnej, Zespół 

Szkół w Siedliskach. Rywalizacja 

odbywała się na następujących dy-

stansach: Dziewczęta: klasy III- IV- 800m, klasy V-VI- 

800m, klasy I-III Gimnazjum - 1000m, Chłopcy: klasy III- 

IV- 800m, klasy V-VI- 1000m, klasy I-III Gimnazjum- 

1500m.

Pan Andrzej Sagan pogratulował uczestnikom 

zawodów oraz wręczył dyplomy następującym druży-

nom oraz osobom indywidualnym w poszczególnych 

kategoriach: 

Kategoria drużynowa:  (dziewczęta klasa III-IV)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Zespół Szkół w Brzanie

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sedziszowej

Kategoria drużynowa: (dziewczęta klasa V-VI)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Jankowej

III miejsce- Zespół Szkół w Siedliskach

Kategoria drużynowa: (chłopcy klasa III-IV)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Zespół Szkół w Brzanie

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Stróżnej

Kategoria drużynowa: (chłopcy klasa V-VI)

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Jankowej

II miejsce - Zespół Szkół w Siedliskach

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

Kategoria drużynowa: (dziewczęta- Gimnazjum)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Zespół Szkół w Siedliskach

III miejsce -Zespół Szkół w Brzanie

Kategoria drużynowa: (chłopcy- Gimnazjum)

I miejsce - Zespół Szkół w Siedliskach

II miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej
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Pod honorowym patronatem Prezydenta Nowego 

Sącza Ryszarda Nowaka, w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Nowym Sączu, odbyła się uroczysta gala Plebiscytu 

na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny, 

Ziemi Limanowskiej i Gorlickiej w 2016 roku. Galę 

otworzył wiceprezydent Wojciech Piech, który pod-

kreślił, że sportowcy dają nam na co dzień okazję do 

radości i wielkich emocji, za co należy im się docenienie 

i uhonorowanie.

W kategorii Najlepsza Drużyna III miejsce zajęły 

szczypiornistki z Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Sęp Wilczyska, puchar szczypiornistkom z Wilczysk 

wręczył Marek Podraza, dziennikarz sportowy z Gazety 

Gorlickiej.

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach od dawna jest 

wylęgarnią sportowych talentów. Od kilku lat wśród 

dyscyplin sportowych prym wiedzie piłka ręczna. 

Szczypiornistki z Wilczysk zdobywają kolejne nagrody, 

statuetki, wyróżnienia. Ciężka praca popłaca i wie o 

tym Pan Zbigniew Ligęza, trener szczypiornistek UKS 

Sęp Wilczyska. W ubiegłym, 2016 roku jego 

podopieczne zdobyły tytuł mistrzyń województwa 

małopolskiego w piłce ręcznej. Plebiscyt na „Najlep-

szego sportowca 2016 roku z terenu powiatów: 

Szczypiornistki z Wilczysk

docenione przez

Gazetę Krakowską

gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego” jest 

inicjatywą, która na celu ma docenienie i wyróżnienie 

osiągnięć w dziedzinie sportu, a wiemy, że SP Wilczyska 

od lat piłką ręczną stoi. Toteż naturalnym było, że 

szczypiornistki z Wilczysk zostały docenione przez 

czytelników Gazety Krakowskiej i zdobyły III miejsce. 

2016 rok był dla zawodniczek z Wilczysk szczęśliwy: 

Drużyna z Wilczysk zdobyła:

* Trzykrotnie mistrzostwo województwa, jako klub, 

szkoła i UKS.

* I miejsce w klubowych ćwierćfinałach Mistrzostw 

Polski

* IV miejsce w klubowych półfinałach Mistrzostw Polski

* I miejsce w województwie w turnieju „Szczypiorniak 

na Orlikach 2016”

* III miejsce w Mistrzostwach Polski „Szczypiorniak na 

Orlikach 2016”.
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W dniu 3 kwietnia 2017r. na 

terenie Siedlisk odbyły się Gminne 

Drużynowe Biegi Przełajowe, 

których organizatorem była Szkoła 

Podstawowa w Sędziszowej. Szkoła 

podczas realizacji sportowego 

wydarzenia nawiązała współpracę 

z Panem Markiem Olszaneckim 

(Szkoła Podstawowa w Jankowej), 

Panią Agnieszką Wiatr (Zespół Szkół 

w Brzanie) oraz Panem Jackiem 

Taraskiem (Szkoła Podstawowa

w Stróżnej). Udostępnienie terenu 

dzięki życzliwości właściciela grun-

tu Pana Marka Borka pozwoliło na 

Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe
organizację zawodów. Opiekę me-

dyczną sprawowała pielęgniarka 

NZOZ Langmed Pani Renata Dulę-

ba, natomiast pomoc techniczną 

zapewnili niezawodni druhowie 

OSP Sędziszowa z Panem Prezesem 

Romanem Tabisiem. 

Gminne Drużynowe Biegi Prze-

łajowe rozpoczęła dyrektor Szkoły 

podstawowej w Sedziszowej Pani 

Maria Bartoszek, która powitała 

wszystkich zebranych uczestników 

oraz ich opiekunów.

Następnie głos zabrał Pan Rafał 

Rybowicz - nauczyciel wychowania 

fizycznego Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej, który wyjaśnił 

uczestnikom zasady oraz przebieg 

trasy gminnych zawodów. Sporto-

we starcie zakończyło się owocnie 

dla młodych zawodników, którzy 

osiągnęli wysokie wyniki w Gmin-

nych Drużynowych Biegach Przeła-

jowych. 

W zawodach wzięły udział nastę-

pujące szkoły: Szkoła Podstawowa 

Sędziszowej, Szkoła Podstawowa

w Jankowej, Zespół Szkół w Brzanie, 

Zespół Szkół nr 1 w Bobowej, Szkoła 

Podstawowa w Stróżnej, Zespół 

Szkół w Siedliskach. Rywalizacja 

odbywała się na następujących dy-

stansach: Dziewczęta: klasy III- IV- 800m, klasy V-VI- 

800m, klasy I-III Gimnazjum - 1000m, Chłopcy: klasy III- 

IV- 800m, klasy V-VI- 1000m, klasy I-III Gimnazjum- 

1500m.

Pan Andrzej Sagan pogratulował uczestnikom 

zawodów oraz wręczył dyplomy następującym druży-

nom oraz osobom indywidualnym w poszczególnych 

kategoriach: 

Kategoria drużynowa:  (dziewczęta klasa III-IV)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Zespół Szkół w Brzanie

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sedziszowej

Kategoria drużynowa: (dziewczęta klasa V-VI)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Jankowej

III miejsce- Zespół Szkół w Siedliskach

Kategoria drużynowa: (chłopcy klasa III-IV)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Zespół Szkół w Brzanie

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Stróżnej

Kategoria drużynowa: (chłopcy klasa V-VI)

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Jankowej

II miejsce - Zespół Szkół w Siedliskach

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

Kategoria drużynowa: (dziewczęta- Gimnazjum)

I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej

II miejsce - Zespół Szkół w Siedliskach

III miejsce -Zespół Szkół w Brzanie

Kategoria drużynowa: (chłopcy- Gimnazjum)

I miejsce - Zespół Szkół w Siedliskach

II miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Bobowej




