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Redakcja współpracuje z portalami: bobowa.pl, 
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Przypominamy o akcji która rozpoczęła się już w maju 2017r. uczniowie Zespołu 

Szkół nr 1 w Bobowej uczestniczyli w artystycznym przedsięwzięciu jakim było 

wspólne nagranie wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa filmu 

konkursowego zrealizowanego w ramach Konkursu pod nazwą „Podwórko Ta-

lentów NIVEA”.

Akcja „Podwórko Talentów NIVEA” ma na celu zwrócenie uwagi na zdolności dzieci, 

które stają się ich inspiracją do twórczych działań w dorosłym życiu. Uczniowie 

Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej w zrealizowanym filmie pokazali zarówno swoje 

talenty rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne, aktorskie jak i gimnastyczne. Wachlarz 

talentów i uśmiechy na twarzach utrwalone w filmie świadczą o świetnej zabawie

i energii jaka gościła na planie zdjęciowym.

Ambasadorami akcji są:  Natalia Kukulska, Mateusz Kusznierewicz oraz dr Alek-

sandra Piotrowska.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa, przyjaciół naszych okolic oraz 

życzliwe nam osoby o głosowanie na film umieszczony w poniższym linku:

https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/354-bobowa

Głosowanie już się rozpoczęło i potrwa do 31 lipca 2017r.!
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NASZA BOBOWA

lipiec 2017

W konkursie zespół „Koronka” konkurował z siedmioma zespołami 

ludowymi (Zespół Regionalny „Echo Jaworza” z Ptaszkowej, Zespół Regio-

nalny Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic, Grupa Regionalna z Gnojnika, Zespół 

Regionalny Przyszowianie z Przyszowej, Zespół Regionalny Rożnowska 

Dolina z Rożnowa, Zespół Regionalny Tylmanowianie z Tylmanowej, 

Zespół Podhale Grupa Spiska z Jurgowa) oraz trzema kołami gospodyń 

23 kwietnia 2017r. Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Koron-

ka” zaprezentował się podczas 9. edycji Małopolskiego Konkursu Ob-

rzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych pod nazwą „Pogórzańskie 

Gody”. 

Zespół „Koronka” wyróżniony podczas

„Pogórzańskich Godów”

(Koło Gospodyń Wiejskich z Krasne-

go-Lasocic, Koło Gospodyń Wiej-

skich z Ptaszkowej, Koło Gospodyń 

Wiejskich z Kąclowej). 

Gra aktorska, tematyka oraz 

wyraz artystyczny zostały doce-

nione przez jury konkursowe, 

które nagrodziło zespół wyróż-

nieniem.

Podczas „Pogórzańskich Go-

dów” Zespół Regionalny „Koronka” 

zaprezentował spektakl pod nazwą 

„Kiszenie Kapusty”. 
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13 maja 2017r. o godzinie 10:38 na bobowskiej 

stacji kolejowej pojawił zabytkowy parowóz!

Przejazd parowozem Doliną Białej zreali-

zowany był w ramach projektu Małopolskie Szlaki 

Turystyki Kolejowej, a organizatorem wydarzenia 

było Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników 

Kolei.

Lokomotywa parowa z 1946 roku wraz z składem 

historycznych wagonów z lat 1920 – 1935 wzbu-

dzała zachwyt zgromadzonych mieszkańców gminy 

jak i przybyłych turystów.

Ogromną furorę zrobiło stoisko Centrum Kultury

i Promocji Gminy Bobowa, które zaprezentowało 

pracę bobowskich koronczarek. Lokalna artystka 

Pani Zofia Król przedstawiła zebranym tłumnie 

gościom rękodzielniczą sztukę wyrabiania koronek 

klockowych.

Unikalne rękodzieło artystyczne z pewnością za-

chęciło przyjezdnych gości do ponownego odwie-

dzenia malowniczej Bobowej.

Zabytkowy parowóz w Bobowej

W dniu 18 maja 2017r. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zorganizowało XVIII Gminny Przegląd 

Teatrów Dzieci i Młodzieży.

W wydarzeniu brało udział pięć szkół i jedno przedszkole, które przedstawiły następujące spektakle:

1. „Historia pierścienia św. Kingi” w wykonaniu grupy teatralnej „Bez Nazwy” ze Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej. Opiekunowie: Pani Grażyna Marszał i Pani Agnieszka Bartoszek

2. „Parodia Królewny Śnieżki” w wykonaniu grupy teatralnej „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej. 

Opiekun: Pani Joanna Rutka

3. „W poszukiwaniu Kopciuszka” w wykonaniu grupy teatralnej „Teatrzyk spod ławki” ze Szkoły Podstawowej 

w Wilczyskach. Opiekun: Pani Barbara Włodarz

4. „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu grupy 

teatralnej „Skrzaty i krasnale” z Przedszkola Samo-

rządowego w Bobowej. Opiekunowie: Pani Bogumiła 

Szczepanek, Pani Lidia Szpila i Pani Bożena Tabiś

5. „Nie ma tego złego” w wykonaniu grupy 

teatralnej „Szpila” ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej. 

Opiekunowie: Pani Wiesława Wiatr i Pan Tomasz 

Tarasek

6. „Nasze pokolenie” w wykonaniu Szkolnego 

Zespołu Teatralnego z Zespołu Szkół w Brzanie. 

Opiekun: Elżbieta Alicja Śliwa

XVIII Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży
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fot. Katarzyna Roman

Celem przeglądu było:

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji te-

atralnych,

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności 

twórczej wśród dzieci i młodzieży,

– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy 

artystycznej i wychowawczej,

– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 

teatrów dziecięcych i młodzieżowych,

– twórcze poszukiwanie rozwiązań inscenizacyjnych

i scenograficznych,

– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

i młodzieży,

– wymiana doświadczeń między pedagogami i instruk-

torami teatralnymi.

Jury w składzie:

Beata Król – p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa

Małgorzata Grygiel – nauczycielka ZSO w Bobowej

Bogdan Krok – instruktor Centrum Kultury i Promocji Gmi-

ny Ciężkowice

po wspólnych naradach postanowiło przyznać nastę-

pujące nagrody:

I miejsce i Złotą Maskę: grupa teatralna „Bez Nazwy” 

z Szkoły Podstawowej w Sędziszowej. Opieku-nowie: Pani 

Grażyna Marszał i Pani Agnieszka Bartoszek

II miejsce i Srebrną Maskę: grupa teatralna „Szpila”

ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej. Opiekunowie: Pani 

Wiesława Wiatr i Pan Tomasz Tarasek

III miejsce i Brązową Maskę: grupa teatralna „Iskier-

ki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej. Opiekun: Pani 

Joanna Rutka

Wyróżnienie dla najlepszej aktorki Magdaleny 

Muchy ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej

Wyróżnienie dla najlepszych narratorów:  Mateusza 

Śliwy i Stanisława Kwarcińskiego ze Szkoły Podstawowej

w Jankowej

Wyróżnienie za aranżację muzyczną dla Jolanty 

Brończyk ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach

Wszystkie zespoły teatralne otrzymały dyplomy oraz 

nagrody za udział w Przeglądzie, natomiast zwycięscy 

otrzymali statuetki: Złotą Maskę, Srebrną Maskę oraz 

Brązową Maskę.

Nagrody ufundowało Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jak i Jury 

serdecznie gratulują Laureatom i życzą dalszych sukce-

sów teatralnych, dziękują także nauczycielom za duży 

wkład pracy w przygotowanie dzieci i młodzieży do 

udziału w przeglądzie.

W niedzielny wieczór 18 czerwca 2017r. sala 

„Koronki” wypełniła się po brzegi ludźmi, pra-

gnącymi wspomnieniami wrócić do osoby ks. Jana 

Czuby, który 19 lat temu zginął męczeńską 

śmiercią w Kongo, a wcześniej był wikarym w na-

szej parafii.

Okazją do spotkania były imieniny Jana,

a przygotowali je byli uczniowie, wychowankowie 

ks. Jana, którzy przed laty chodzili z nim w góry, na 

pielgrzymki, grali w teatrze itp. Imieninowi goście 

usłyszeli, w jaki sposób pamięć o tym kapłanie 

czczona jest w różnych miejscach naszej diecezji, 

zostali także zapoznani z planami przygotowań do 

obchodów 20. rocznicy jego śmierci i obejrzeli film 

„Zostaję na miejscu do końca” przedstawiający 

biografię ks. Jana i okoliczności jego śmierci.

W drugiej muzycznej części spotkania wszyst-

kich porwał radosny nastrój śpiewania piel-

grzymkowych piosenek. Wydarzeniu towarzy-

szyły także opowiadania dotyczące wspomnień 

oraz liczne anegdoty - nastrój spotkania był 

bardzo rodzinny. Piękna oprawa muzyczna oraz 

wystrój wnętrza jak i domowe ciasta przygoto-

wane przez organizatorów - Grupę ks. Jana Czuby 

działającą przy Kościele pw. Wszystkich Świętych 

w Bobowej.

Imieniny ks. Jana Czuby
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W dniu 1 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej 

„Koronka” odbyło się wyjątkowe spotkanie w ramach 

Dnia Dziecka pod hasłem „Kolejowe ABC”. Urząd 

Transportu Kolejowego we współpracy z Centrum 

Kultury zorganizował radosne i zarazem edukacyjne 

zajęcia dotyczące przepisów ruchu kolejowego oraz 

bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza, Prezes Urzędu Transpor-

tu Kolejowego z Warszawy Pan Ignacy Góra, Sekretarz 

Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, p.o. Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, 

uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Bobo-

wej, Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego Straż-

nicy Ochrony Kolei. Podczas spotkania dzieci rozwią-

zywały liczne zagadki, po czym sprawdzały swoją 

wiedzę podczas zabawy korzystając z przestrzennej 

gry planszowej.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza powitał 

przybyłych gości oraz złożył podziękowanie Panu 

Prezesowi oraz pracownikom Urzędu Transportu Kole-

jowego za przybycie do naszego miasta i przedsta-

wienie najmłodszym ważnych aspektów dotyczących 

bezpieczeństwa na torowiskach oraz podróży pocią-

giem. Stwierdził, że dzięki dzisiejszej prelekcji naj-

młodsi uświadomią sobie z jakimi zagrożeniami mogą 

się spotkać podczas podróży za pomocą środka 

komunikacji jakim jest pociąg. Zaprosił Urząd Trans-

„Kolejowe ABC” w Bobowej z okazji Dnia Dziecka

portu Kolejowego do dalszej współpracy z naszym 

miastem, wyrażając nadzieję, że dziś pozyskana tak 

ważna wiedza będzie stosowana przez dzieci w życiu 

codziennym.

Podczas spotkania pod nazwą „Kolejowe ABC” 

dzieci zmagały się z pytaniami dotyczącymi bezpie-

czeństwa na torowiskach, spotkały się z prawdziwymi 

Strażnikami Ochrony Kolei, poznały sprzęt niezbędny 

do pracy strażników, zostały nagrodzone licznymi 

gadżetami od Urzędu Transportu Kolejowego z okazji 

ich święta oraz sfotografowały się z czteronożnym 

Strażnikiem Ochrony Kolei, który stał się największą 

niespodzianką pouczającego spotkania.
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I. Ogólne założenia konkursu:

1. Prace wykonane techniką koronki klockowej oce-

niane będą w 6 kategoriach:

- czterech kategoriach dla dorosłych

- dwóch  kategoriach przeznaczonych dla dzieci 

1.1. Kategorie dla dorosłych:

§ Tradycyjna koronka klockowa małoparkowa 

§ Koronka wieloparkowa i łączona z płótnem  

§ Nowoczesna koronka - autorska

§ Nowoczesna koronka  - nieautorska 

1.2. Kategorie dla dzieci:

§ Dzieci do lat 15

§ Młodzież od 16 do 18 lat 

2. Uczestnik konkursu może złożyć prace tylko w jednej 

kategorii konkursowej, którą sam zadeklaruje. 

3. Uczestnik składa wykonane własnoręcznie od 1 do 3 prac 

(komplet uważany jest za jedną pracę).

4. Złożenie tylko jednej pracy w danej kategorii obniży 

punktację, ponieważ Komisja Konkursowa nie będzie miała 

pełnego obrazu poziomu umiejętności uczestnika.

5. Uczestnik podaje oprócz swoich danych osobowych, imię 

i nazwisko osoby, która zaprojektowała dany wzór (w 

przypadku kategorii I, II, IV) – jeśli praca nie ma charakteru 

autorskiego.

6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezento-

wane w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu 

Koronki Klockowej w Bobowej.

7. Prace należy złożyć do 15 sierpnia 2017 r. w siedzibie 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grun-

waldzka 18.

8. Bez względu na kategorię do jakiej zostanie zdekla-

rowana dana praca Komisja Konkursowa weźmie pod 

uwagę przede wszystkim: nawiązanie do tradycyjnych

i oryginalnych wzorów, estetykę i technikę wykonania, 

walory plastyczne.

9. Prace złożone na konkurs są zwracane ich twórcom. 

Prace można odbierać od dnia 10.09.2017r.

10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody pieniężne

i rzeczowe oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach. 

Ilość nagród oraz ich wysokość należy do kompetencji 

Komisji Konkursowej. 

11. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi w czasie trwania XVIII Międzynarodowego Festi-

walu Koronki Klockowej.

12. Na zakończenie Festiwalu zostanie przyznana nagroda 

gości festiwalu oraz wystawców dla najpiękniejszej koronki. 

Zostanie wybrana jedna praca spośród czterech kategorii 

dla dorosłych.

Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Konkursu

Koronki Klockowej – Bobowa 2017
II. Szczegółowe założenia konkursu:

KATEGORIA DOROŚLI 

I. Tradycyjna koronka klockowa

1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy

z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik składa pracę zgodną z tradycyjnymi bobow-

skimi motywami (np. tulipany, liście kasztanowca, 

dębu, aniołki, główki, kacze łapy, ślimaki itp.) koronki 

klockowej małoparkowej wykonanej z nici lnianych.

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamo-

wych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu Koronki Klockowej. 

8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę.  

9. Prace oceniane będą przez niezależną Komisję Kon-

kursową.

II. Koronka wieloparkowa i łączona z płótnem (wielo-

i małoparkowe) 

1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy

z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik składa pracę wykonaną z nici i tkanin 

lnianych. 

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal.

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu Koronki Klockowej.
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8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę. 

9. Prace oceniane będą przez niezależną Komisję Kon-

kursową.

III. Nowoczesna koronka - autorska

1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy

z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik może zgłosić prace, która nie została jeszcze 

nigdzie opublikowana. Praca ma mieć charakter autor-

ski, niestandardowy. Do pracy należy dołączyć projekt, 

według którego została wykonana (rysunek tech-

niczny, konspekt).

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu koronki Klockowej.

8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę. 

9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Konkursową.

IV.  Nowoczesne koronki – nieautorska

1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy

z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik może zgłosić 3 prace. Sama praca musi być 

zrealizowana według projektu innego autora. W związku

z tym należy koniecznie podać imię i nazwisko projektanta.

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 
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1. Do konkursu może przystąpić każde dziecko w wieku do 
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4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 
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kursową.
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W dniu 24 czerwca 2017r. w Bobowej odbył się VIII 

Ogólnopolski Zlot Samochodów z Minionej Epoki 

„Wehikuł czasu”.

Organizatorami wydarzenia byli: Nieformalny Klub 

Pasjonatów Motoryzacji, Historii i Turystyki, Dom Kul-

tury w Tuchowie, Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa, Dom Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim 

oraz Dom Kultury w Ciężkowicach.

Około godziny 14:00 na bobowskim rynku zaczęły 

pojawiać się oryginalne i niepowtarzalne automobile.

Wydarzenie rozpoczęła p.o. Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, 

która powitała zebranych gości i mieszkańców oraz 

oddała głos Panu Burmistrzowi.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza serdecznie 

pozdrowił zebranych pasjonatów, mieszkańców gminy 

oraz gości, po czym przybliżył zebranym charakte-

rystykę Nieformalnego Klubu Pasjonatów Motoryzacji, 

Historii i Turystyki oraz informacje dotyczące malowni-

czego miasta - Bobowej.

Następnie na scenie pojawili się przedstawiciele 

Nieformalnego Klubu Pasjonatów Motoryzacji, Historii 

i Turystyki: Dyrektor- Pan Mirosław Wojtanowicz oraz 

Prezes- Pani Małgorzata Michalik, którzy podziękowali 

za ciepłe przyjęcie oraz pomoc w organizacji wydarze-

nia Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie 

oraz p.o Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa Pani Beacie Król.

Kolejnym punktem programu była prezentacja 

pojazdów biorących udział w VIII Ogólnopolskim Zlocie 

Samochodów z Minionej Epoki „Wehikuł czasu”. Przed-

stawiciele władzy miasta Bobowa dokonali wyboru 

najciekawszych i najpiękniejszych modeli samo-

VIII Ogólnopolski Zlot Samochodów z Minionej Epoki
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chodów, które nagrodzili pamiątkowymi dyplomami

i statuetkami. Podczas wydarzenia zebrani tłumnie 

goście mogli głosować na najciekawszy według nich 

model samochodu, który został wyróżniony Nagrodą 

Publiczności.

Wśród zwycięzców znaleźli się:

* Nagroda Burmistrza Bobowej - Pan Krzysztof 

Górowski (pojazd- Chevrolet)

* Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pan 

Tomasz Kural (pojazd- Fiat Abarth)

* Nagroda Sekretarz Gminy - Panowie Paweł i 

Mieczysław (pojazd- Fiat 124 Spider)

* Nagroda p.o Dyrektora Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa - Pan Janusz Tulicki  (po-

jazd Garbus UV)

* Nagroda Publiczności - Pan Krzysztof Stępak 

(pojazd T2 VW „Ogórek”)

Podczas imprezy uczestnicy wydarzenia mogli ko-

rzystać ze stoisk promocyjnych: Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa, gdzie można było obserwować 

artystkę-koronczarkę przy twórczej pracy, Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Sędziszowej, gdzie każdy mógł zaspo-

koić swój apetyt pysznymi daniami oraz ciastami.

Sponsorami wydarzenia byli: Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Bomed, Piekarnia Bobowska, Gmin-

na Jednostka Usług Komunalnych z Bobowej.
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8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę. 

9. Prace oceniane będą przez niezależną Komisję Kon-

kursową.

III. Nowoczesna koronka - autorska

1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy

z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik może zgłosić prace, która nie została jeszcze 

nigdzie opublikowana. Praca ma mieć charakter autor-

ski, niestandardowy. Do pracy należy dołączyć projekt, 

według którego została wykonana (rysunek tech-

niczny, konspekt).

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu koronki Klockowej.

8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę. 

9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Konkursową.

IV.  Nowoczesne koronki – nieautorska

1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy

z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik może zgłosić 3 prace. Sama praca musi być 

zrealizowana według projektu innego autora. W związku

z tym należy koniecznie podać imię i nazwisko projektanta.

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu koronki Klockowej.

8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę. 

9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Kon-

kursową.

KATEGORIA DZIECI

I. Dzieci do lat 15

1. Do konkursu może przystąpić każde dziecko w wieku do 

15 lat.

2. Dzieci mogą zgłaszać maksymalnie trzy prace, które 

traktowane będą jako jedna praca konkursowa. 

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu Koronki Klockowej.

8. Pracę na konkurs dostarczyć można w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę. 

9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Kon-

kursową.

II. Młodzież od 16 do 18 lat 

1. Do konkursu może przystąpić młodzież w wieku od 16 do 

18 lat.

2. Uczestnik może zgłaszać maksymalnie trzy prace, które 

traktowane będą jako jedna praca konkursowa. 

3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak 

praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez 

drzwi.

4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją 

było zamieścić na wystawie. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów rekla-

mowych lub tworzenia innych materiałów promujących 

festiwal. 

6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem 

swojej pracy. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zapre-

zentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego 

Festiwalu Koronki Klockowej.

8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. 

Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można 

będzie odesłać pracę.

9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Kon-

kursową.
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W dniu 24 czerwca 2017r. w Bobowej odbył się VIII 

Ogólnopolski Zlot Samochodów z Minionej Epoki 

„Wehikuł czasu”.

Organizatorami wydarzenia byli: Nieformalny Klub 

Pasjonatów Motoryzacji, Historii i Turystyki, Dom Kul-

tury w Tuchowie, Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa, Dom Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim 

oraz Dom Kultury w Ciężkowicach.

Około godziny 14:00 na bobowskim rynku zaczęły 

pojawiać się oryginalne i niepowtarzalne automobile.

Wydarzenie rozpoczęła p.o. Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, 

która powitała zebranych gości i mieszkańców oraz 

oddała głos Panu Burmistrzowi.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza serdecznie 

pozdrowił zebranych pasjonatów, mieszkańców gminy 

oraz gości, po czym przybliżył zebranym charakte-

rystykę Nieformalnego Klubu Pasjonatów Motoryzacji, 

Historii i Turystyki oraz informacje dotyczące malowni-

czego miasta - Bobowej.

Następnie na scenie pojawili się przedstawiciele 

Nieformalnego Klubu Pasjonatów Motoryzacji, Historii 

i Turystyki: Dyrektor- Pan Mirosław Wojtanowicz oraz 

Prezes- Pani Małgorzata Michalik, którzy podziękowali 

za ciepłe przyjęcie oraz pomoc w organizacji wydarze-

nia Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie 

oraz p.o Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa Pani Beacie Król.

Kolejnym punktem programu była prezentacja 

pojazdów biorących udział w VIII Ogólnopolskim Zlocie 

Samochodów z Minionej Epoki „Wehikuł czasu”. Przed-

stawiciele władzy miasta Bobowa dokonali wyboru 

najciekawszych i najpiękniejszych modeli samo-
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chodów, które nagrodzili pamiątkowymi dyplomami

i statuetkami. Podczas wydarzenia zebrani tłumnie 

goście mogli głosować na najciekawszy według nich 

model samochodu, który został wyróżniony Nagrodą 

Publiczności.

Wśród zwycięzców znaleźli się:

* Nagroda Burmistrza Bobowej - Pan Krzysztof 

Górowski (pojazd- Chevrolet)

* Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pan 

Tomasz Kural (pojazd- Fiat Abarth)

* Nagroda Sekretarz Gminy - Panowie Paweł i 

Mieczysław (pojazd- Fiat 124 Spider)

* Nagroda p.o Dyrektora Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa - Pan Janusz Tulicki  (po-

jazd Garbus UV)

* Nagroda Publiczności - Pan Krzysztof Stępak 

(pojazd T2 VW „Ogórek”)

Podczas imprezy uczestnicy wydarzenia mogli ko-

rzystać ze stoisk promocyjnych: Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa, gdzie można było obserwować 

artystkę-koronczarkę przy twórczej pracy, Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Sędziszowej, gdzie każdy mógł zaspo-

koić swój apetyt pysznymi daniami oraz ciastami.

Sponsorami wydarzenia byli: Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Bomed, Piekarnia Bobowska, Gmin-

na Jednostka Usług Komunalnych z Bobowej.
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W dniach 24-25 czerwca 2017r. w Bobowej odbyły 

się Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobo-

wej, Stowarzyszenie Gryf, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Stowarzyszenie Prawy Brzeg z Kra-

kowa.

Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz 

piąty. Tegoroczne spotkanie z kulturą sięgającą sta-

rożytnych dziejów Palestyny tworzyły dwie artystyczne 

atrakcje: koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu 

Zespołu Sholem z Krakowa oraz spektakl „Piosenka

o Złotej Krainie” zaprezentowany przez aktorów i mu-

zyków Teatru Drugi Brzeg z Krakowa.

Dnia 24 czerwca 2017r. wydarzenie rozpoczęła p.o 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Beata Król, która powitała zebranych gości oraz 

zaprezentowała tematykę dotyczącą „Dni Bobowej

z kulturą  żydowską SZALOM” po czym oddała głos 

Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie. 

Burmistrz Bobowej powitał gości: Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Funduszy Europejskich Pana Grzego-

rza Bracha, Senatora Pana Stanisława Koguta, Przewo-

dniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Tabisia, 

Prezesa Stowarzyszenia Gryf Pana Lucjana Brońka, 

p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bo-

bowa Panią Beatę Król, Sekretarz Gminy Panią Zdzi-

sławę Iwaniec, radnych,dyrektorów szkół, zabranych 

mieszkańców miasta, gości, media oraz oficjalnie 

rozpoczął „Dni Bobowej  z kulturą żydowską SZALOM”.

Następnie na scenie pojawiła się p.o Dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król, która zaprosiła na scenę gwiazdę pierwszego wie-

czoru - Zespół Sholem, który zaprezentował własne 

Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM 2017

aranżacje tradycyjnych, klezmerskich pieśni żydow-

skich. Podczas muzycznego wieczoru goście mogli 

degustować tradycyjne potrawy żydowskie tj: ciasto 

marchwiowe, bułeczki żydowskie, czy ciasto z gęsiną.

Dnia 25 czerwca 2017r. wydarzenie rozpoczęła p.o 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Beata Król, która powitała zebranych gości oraz 

przedstawiła Teatr Drugi Brzeg z Krakowa, który wystą-

pił na scenie. Spektakl pod tytułem: „Piosenka o Złotej 

Krainie”  opowiadał o dziejach młodego Żyda - wiecz-

nego tułacza. Reżyserem sztuki był Pan Andrzej Róg, 

który zaprezentował spektakl wraz  z aktorami, którzy 

na co dzień prezentują swoją twórczość na krakow-

skim Podgórzu oraz na scenach teatrów krakowskich, 

jako twórcy kultury wychodzą z założenia, które mówi: 

„Aby dokonać czegokolwiek w przestrzeni społeczno-

kulturowej należy działać tak, by uświadomić społecz-

ności lokalnej istotę niezwykle ważnych potrzeb kultu-

ralnych”.
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Miasto Bobowa posiada bogatą historię. Dla turystów 

zapewne, i słusznie, nasze miasto kojarzy się głównie z ko-

ronką klockową oraz miejscem, gdzie kultura lokalna 

przenikała się z kulturą żydowską. Kirkut - cmentarz żydow-

ski, synagoga, która jest cennym zabytkiem żydowskiej 

architektury sakralnej- głównie te miejsca są docelowymi 

punktami wizyt odwiedzających Bobową gości.

Podobnie jest z koronką klockową - swoje miejsce

w Bobowej znalazła już bardzo dawno temu i tradycja 

unikalnej sztuki ręcznego wyrabiania koronek nie zanikła do 

dzisiaj, a staraniem wielu osób to rzemiosło nie odchodzi

w zapomnienie. Stąd też zajęcia koronki klockowej, które 

odbywają się w szkołach w całej gminie. Tegoroczny, XVIII już 

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej będzie kolej-

nym, który sprawi, że przez kilka dni to koronka klockowa

i koronkarki będą w centrum zainteresowania. Rokrocznie 

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej przyciąga 

tłumy turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości, 

którzy podziwiają misterną pracę artystów z wielu krajów,

a nawet innych kontynentów. Twórcy ci, tworzą jedną wielką 

rodzinę, bowiem w ciągu roku spotykają się w różnych 

miejscach Europy i wspólnie działają, aby ocalić to unikalne 

rzemiosło i zachęcić do kontynuacji dzieła i wyrabiania 

koronek. 

Jednak nie trzeba jechać daleko, aby podziwiać koron-

kowe cuda, wystarczy odwiedzić Galerię Koronki Klockowej. 

Galeria koronki klockowej, która mieści się w budynku 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jest kolejnym, 

jakże istotnym punktem podczas zwiedzania Bobowej. 

Można tam obejrzeć oraz nabyć bobowskie koronki. Do 

księgi pamiątkowej wpisują się nie tylko pojedynczy turyści, 

przybywają tutaj także wieloosobowe grupy zorganizowane 

z różnych miejsc w Polsce, a nawet na świecie. Dbałość o to, 

aby bobowska koronka klockowa była znana, a tradycja

i umiejętność jej wyrabiania nie zaniknęła podejmuje wiele 

osób. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, jako włodarz 

naszej gminy bardzo dba i zabiega o to, aby koronka 

klockowa jeszcze silniej kojarzyła się z Bobową, a artystki ją 

wykonujące mogły przekazywać swoją wiedzę i umiejętności 

młodszym pokoleniom. Warto wspomnieć o pracownikach 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, którzy w wielu 

miejscach prezentują nasz regionalny wyrób: stoisko pod-

czas Targów Agroturystycznych w Krakowie, stoisko podczas 

przejazdu Pociągu Retro, stoisko podczas Międzynaro-

dowych Targów Turystyki Weekendowej w Chorzowie - to 

przykłady tylko z kilku ostatnich tygodni. Pracownicy 

pozyskują również środki finansowe zewnętrzne, które po-

magają sfinansować różne przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej również aktyw-

nie działa na tym polu już ponad 20 lat, współorganizując 

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, organizując 

warsztaty i wyjazdy na zagraniczne festiwale i spotkania

z twórcami.

Koronczarka Zosia wita przybyłych do Bobowej gości i, 

przeplatając klocki z nawleczonymi na nie lnianymi nićmi, 

zaprasza do poznania regionalnego rękodzieła, zagłębienia 

się w naszą historię i kulturę. Latem proponuje, by usiąść na 

bobowskim Rynku, a zimą przypomina, ze czy mróz czy śnieg, 

czy XX czy XXI wiek Bobowa koronką klockową stoi i basta. 

(MP)

Bobowa, miasto otwarte na turystów

Bobowskie stoisko podczas Międzynarodowych Targów
Turystyki Weekendowej w ChorzowieStoisko podczas Targów Agroturystycznych w Krakowie
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W dniach 24-25 czerwca 2017r. w Bobowej odbyły 

się Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobo-

wej, Stowarzyszenie Gryf, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Stowarzyszenie Prawy Brzeg z Kra-

kowa.

Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz 

piąty. Tegoroczne spotkanie z kulturą sięgającą sta-

rożytnych dziejów Palestyny tworzyły dwie artystyczne 

atrakcje: koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu 

Zespołu Sholem z Krakowa oraz spektakl „Piosenka

o Złotej Krainie” zaprezentowany przez aktorów i mu-

zyków Teatru Drugi Brzeg z Krakowa.

Dnia 24 czerwca 2017r. wydarzenie rozpoczęła p.o 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Beata Król, która powitała zebranych gości oraz 

zaprezentowała tematykę dotyczącą „Dni Bobowej

z kulturą  żydowską SZALOM” po czym oddała głos 

Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie. 

Burmistrz Bobowej powitał gości: Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Funduszy Europejskich Pana Grzego-

rza Bracha, Senatora Pana Stanisława Koguta, Przewo-

dniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Tabisia, 

Prezesa Stowarzyszenia Gryf Pana Lucjana Brońka, 

p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bo-

bowa Panią Beatę Król, Sekretarz Gminy Panią Zdzi-

sławę Iwaniec, radnych,dyrektorów szkół, zabranych 

mieszkańców miasta, gości, media oraz oficjalnie 

rozpoczął „Dni Bobowej  z kulturą żydowską SZALOM”.

Następnie na scenie pojawiła się p.o Dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król, która zaprosiła na scenę gwiazdę pierwszego wie-

czoru - Zespół Sholem, który zaprezentował własne 

Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM 2017

aranżacje tradycyjnych, klezmerskich pieśni żydow-

skich. Podczas muzycznego wieczoru goście mogli 

degustować tradycyjne potrawy żydowskie tj: ciasto 

marchwiowe, bułeczki żydowskie, czy ciasto z gęsiną.

Dnia 25 czerwca 2017r. wydarzenie rozpoczęła p.o 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Beata Król, która powitała zebranych gości oraz 

przedstawiła Teatr Drugi Brzeg z Krakowa, który wystą-

pił na scenie. Spektakl pod tytułem: „Piosenka o Złotej 

Krainie”  opowiadał o dziejach młodego Żyda - wiecz-

nego tułacza. Reżyserem sztuki był Pan Andrzej Róg, 

który zaprezentował spektakl wraz  z aktorami, którzy 

na co dzień prezentują swoją twórczość na krakow-

skim Podgórzu oraz na scenach teatrów krakowskich, 

jako twórcy kultury wychodzą z założenia, które mówi: 

„Aby dokonać czegokolwiek w przestrzeni społeczno-

kulturowej należy działać tak, by uświadomić społecz-

ności lokalnej istotę niezwykle ważnych potrzeb kultu-

ralnych”.
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W dniu 3 maja 2017r. z okazji 

226 Rocznicy Uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja oraz przypadającego na 

dzień 4 maja Dzień Strażaka w Bo-

bowej odbyła się uroczystość, która 

rozpoczęła się w Kościele pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej.

Uroczystą Mszę Świętą celebro-

wał proboszcz parafii ks. dr Marian 

Chełmecki  z intencji Burmistrza

i Rady Miejskiej w Bobowej

z prośbą o  opiekę Matki Bożej 

Królowej Polski nad mieszkań-

cami Gminy Bobowa oraz błogo-

sławieństwo św. Floriana – patro-

na strażaków z okazji ich święta .

Podczas uroczystego kazania ks. 

dr Marian Chełmecki przedstawił 

obraz Matki Bożej Królowej Polski 

wszechobecnej w naszym codzien-

nym życiu już od zarania dziejów

i otaczającej nas we współczesnej 

nam rzeczywistości.

Po uroczystej mszy świętej 

nastąpił przemarsz pocztów sztan-

darowych pod pomnik św. Floria-

na znajdujący się na Rynku w Bobo-

wej pod przewodnictwem Orkiestry 

226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz Święto Strażaków w Bobowej

Dętej z Bobowej na czele z kapelmi-

strzem Panem Stefanem Królem. 

Na miejscu przedstawiciele władzy 

złożyli kwiaty pod figurą św. Floria-

na – patrona wszystkich Strażaków.

Kolejna część programu uroczy-

stości odbyła się w sali widowisko-

wej „Koronka”, gdzie rozpoczęła się 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja oraz Święta 

Strażaków. 

Sesję rozpoczął Przewodniczący 

Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, 

który powitał zebranych gości:  

panie i panów radnych Rady Miej-

skiej w Bobowej, Panią Poseł Barba-

rę Bartuś, Pana Senatora Stanisła-

wa Koguta, Burmistrza Bobowej Pa-

na Wacława Ligęzę, Wicestarostę 

Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego 

Nalepkę, Radnych Powiatu Gorlic-

kiego: Pana Adama Urbanka, Pana 

Zygmunta Fryczka, Pana Krzysztofa 

Flądro, Radnego Województwa Ma-

łopolskiego Pana Pawła Śliwę, Se-

kretarz Gminy Bobowa Panią Zdzi-

sławę Iwaniec, kierowników i pra-

cowników jednostek organiza-

cyjnych Gminy, dyrektorów szkół

i przedszkoli z terenu Gminy Bobo-

wa w  szczególności dyrektora ZS

nr 1 w Bobowej Pana Adama 

Urbanka i uczniów szkoły oraz na-

uczycieli, którzy przygotowali oko-

licznościową część artystyczną, Ko-

mendanta Komisariatu Policji w Bo-

bowej pod insp. Artura Siedlarza, 

Proboszcza Parafii Bobowa ks. dr 

Mariana Chełmeckiego, któremu 

złożył wyrazy wdzięczności za od-

prawioną Mszę św. oraz Dyrektora 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobo-

wej Pana Roberta Gryzika, któremu 

podziękował za śpiew psalmu oraz 

Siostrze Ines za oprawę muzyczną 

nabożeństwa, panie i panów sołty-

sów, Orkiestrę Dętą z Bobowej na 

czele z kapelmistrzem Panem Ste-

fanem Królem, Prezesa Zarządu 

Gminnego, Wiceprezesa Zarządu 

Powiatowego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej Pana Tomasza Ta-

raska, Gminnego Komendanta 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-

bowej druha Włodzimierza Muchę, 

naczelników, prezesów i druhów 

Ochotniczych Straży Pożarnych z te-

renu Gminy, wszystkich mieszkań-

ców Gminy Bobowa oraz media.

Po przemówieniach Burmistrza 

Bobowej Wacława Ligęzy, Przewod-

niczącego Rady Miejskiej w Bobo-

wej Stanisława Tabisia, Pani Poseł 
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Barbary Bartuś, Wicestarosty Po-wiatu Gorlickiego 

Jerzego Nalepki, rozpoczęła się część artystyczna w 

wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej. Na 

scenie pojawili się młodzi artyści, którzy zaprezento-

wali swoje aktorskie i muzyczne talenty ukazując  

zebranym historię sięgającą roku 1791. Na deskach 

sceny wystąpili uczniowie: Natalia Szczepanek, Ma-

teusz Pierzga, Dawid Podobiński, Marta Jankowska, 

Arleta Durałek, Mateusz Kopka, Justyna Mucha, Kata-

rzyna Kipiel, Kamil Flądro, Norbert Mucha, Igor Olsza-

necki, Henryk Szambelan, Martyna Popiela, Kacper 

Wojtaczka, Weronika Dulęba oraz członkowie mu-

zycznego zespołu: Aleksandra Gryzło, Patryk Kruczek

i Mateusz Krok, którzy prócz pięknych kompozycji 

muzycznych wykonali piosenkę Czesława Niemena 

„Płonie stodoła”, którą zadedykowali druhom Straża-

kom. Młodych artystów przygotowali nauczyciele: Pani 

Ewa Podobińska, Pan Łukasz Kruczek, Pani Patrycja 

Kuk, Pan Andrzej Połeć, Pani Lidia Łaś, Pani Magdalena 

Stach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej  podzię-

kował nauczycielom oraz uczniom za  przygotowaną 

część artystyczną oraz zakończył Uroczystą Sesję Rady 

Miejskiej z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja oraz Święta Strażaków.

7 czerwca 2017 r. został włączony do ciągłej 

eksploatacji filtr z lampami UV na ujęciu wody

w Bobowej, a woda w gminnym wodociągu zyskała 

drugi dodatkowy stopień dezynfekcji.

Inwestycja montażu lamp UV w ciągu technolo-

gicznym stacji uzdatniania wody w Bobowej to 

koszt blisko 35 tysięcy złotych. Jest to najskutecz-

niejszy sposób sterylizacji wody pitnej – eliminuje 

bakterie i wirusy poprzez uszkodzenie ich DNA

i RNA.

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym 

jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza 

żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku 

i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem 

środka dezynfekcyjnego. Urządzenie wyposażone 

jest także w elektroniczny układ sterowniczy oraz 

alarmowy. Gwarantuje wysoką skuteczność, nieza-

wodność działania oraz długotrwałość przy jedno-

cześnie minimalnej obsłudze. Posiada również: 

licznik całkowitego czasu pracy, licznik liczby 

wyłączeń, optyczny wskaźnik uszkodzenia pro-

miennika UV, dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia 

promiennika UV, elektroniczny miernik promienio-

wania UV, zabezpieczenie temperaturowe, które 

wyłączy promienniki w przypadku zaniku prze-

pływu i wzrostu temperatury. Nie ma możliwości 

przedawkowania promieniowania UV podczas 

dezynfekcji wody w korpusie sterylizatora.

Dzięki powyższym zabiegom mieszkańcy korzy-

stający z sieci wodociągowej, która w naszej gminie 

mierzy już ponad 56 km, zyskali dodatkową gwa-

rancję jakości dostarczanej im wody.

Nowa technologia na stacji

uzdatniania wody w Bobowej

WIEŚCI  GMINNENASZA BOBOWA
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Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego 

Nalepkę, Radnych Powiatu Gorlic-

kiego: Pana Adama Urbanka, Pana 

Zygmunta Fryczka, Pana Krzysztofa 

Flądro, Radnego Województwa Ma-

łopolskiego Pana Pawła Śliwę, Se-

kretarz Gminy Bobowa Panią Zdzi-

sławę Iwaniec, kierowników i pra-

cowników jednostek organiza-

cyjnych Gminy, dyrektorów szkół

i przedszkoli z terenu Gminy Bobo-

wa w  szczególności dyrektora ZS

nr 1 w Bobowej Pana Adama 

Urbanka i uczniów szkoły oraz na-

uczycieli, którzy przygotowali oko-

licznościową część artystyczną, Ko-

mendanta Komisariatu Policji w Bo-

bowej pod insp. Artura Siedlarza, 

Proboszcza Parafii Bobowa ks. dr 

Mariana Chełmeckiego, któremu 

złożył wyrazy wdzięczności za od-

prawioną Mszę św. oraz Dyrektora 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobo-

wej Pana Roberta Gryzika, któremu 

podziękował za śpiew psalmu oraz 

Siostrze Ines za oprawę muzyczną 

nabożeństwa, panie i panów sołty-

sów, Orkiestrę Dętą z Bobowej na 

czele z kapelmistrzem Panem Ste-

fanem Królem, Prezesa Zarządu 

Gminnego, Wiceprezesa Zarządu 

Powiatowego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej Pana Tomasza Ta-

raska, Gminnego Komendanta 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-

bowej druha Włodzimierza Muchę, 

naczelników, prezesów i druhów 

Ochotniczych Straży Pożarnych z te-

renu Gminy, wszystkich mieszkań-

ców Gminy Bobowa oraz media.

Po przemówieniach Burmistrza 

Bobowej Wacława Ligęzy, Przewod-

niczącego Rady Miejskiej w Bobo-

wej Stanisława Tabisia, Pani Poseł 
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Barbary Bartuś, Wicestarosty Po-wiatu Gorlickiego 

Jerzego Nalepki, rozpoczęła się część artystyczna w 

wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej. Na 

scenie pojawili się młodzi artyści, którzy zaprezento-

wali swoje aktorskie i muzyczne talenty ukazując  

zebranym historię sięgającą roku 1791. Na deskach 

sceny wystąpili uczniowie: Natalia Szczepanek, Ma-

teusz Pierzga, Dawid Podobiński, Marta Jankowska, 

Arleta Durałek, Mateusz Kopka, Justyna Mucha, Kata-

rzyna Kipiel, Kamil Flądro, Norbert Mucha, Igor Olsza-

necki, Henryk Szambelan, Martyna Popiela, Kacper 

Wojtaczka, Weronika Dulęba oraz członkowie mu-

zycznego zespołu: Aleksandra Gryzło, Patryk Kruczek

i Mateusz Krok, którzy prócz pięknych kompozycji 

muzycznych wykonali piosenkę Czesława Niemena 

„Płonie stodoła”, którą zadedykowali druhom Straża-

kom. Młodych artystów przygotowali nauczyciele: Pani 

Ewa Podobińska, Pan Łukasz Kruczek, Pani Patrycja 

Kuk, Pan Andrzej Połeć, Pani Lidia Łaś, Pani Magdalena 

Stach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej  podzię-

kował nauczycielom oraz uczniom za  przygotowaną 

część artystyczną oraz zakończył Uroczystą Sesję Rady 

Miejskiej z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja oraz Święta Strażaków.

7 czerwca 2017 r. został włączony do ciągłej 

eksploatacji filtr z lampami UV na ujęciu wody

w Bobowej, a woda w gminnym wodociągu zyskała 

drugi dodatkowy stopień dezynfekcji.

Inwestycja montażu lamp UV w ciągu technolo-

gicznym stacji uzdatniania wody w Bobowej to 

koszt blisko 35 tysięcy złotych. Jest to najskutecz-

niejszy sposób sterylizacji wody pitnej – eliminuje 

bakterie i wirusy poprzez uszkodzenie ich DNA

i RNA.

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym 

jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza 

żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku 

i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem 

środka dezynfekcyjnego. Urządzenie wyposażone 

jest także w elektroniczny układ sterowniczy oraz 

alarmowy. Gwarantuje wysoką skuteczność, nieza-

wodność działania oraz długotrwałość przy jedno-

cześnie minimalnej obsłudze. Posiada również: 

licznik całkowitego czasu pracy, licznik liczby 

wyłączeń, optyczny wskaźnik uszkodzenia pro-

miennika UV, dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia 

promiennika UV, elektroniczny miernik promienio-

wania UV, zabezpieczenie temperaturowe, które 

wyłączy promienniki w przypadku zaniku prze-

pływu i wzrostu temperatury. Nie ma możliwości 

przedawkowania promieniowania UV podczas 

dezynfekcji wody w korpusie sterylizatora.

Dzięki powyższym zabiegom mieszkańcy korzy-

stający z sieci wodociągowej, która w naszej gminie 

mierzy już ponad 56 km, zyskali dodatkową gwa-

rancję jakości dostarczanej im wody.

Nowa technologia na stacji

uzdatniania wody w Bobowej

WIEŚCI  GMINNENASZA BOBOWA
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W dniu 23 czerwca 2017r. kościele pw. Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa w Jankowej odbył się Jubileusz 

50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Pyrka - Rezydenta Parafii 

w Jankowej.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył jubilat -

ks. Józef Pyrek. Natomiast homilię wygłosił ks. dr Piotr 

Drewniak - Diecezjalny Konserwator Zabytków w Tar-

nowie. Zebrani tłumnie kapłani, duchowni-jubilaci, 

przedstawiciele władzy, rodzina księdza Józefa Pyrka, 

goście oraz wierni podczas nabożeństwa modlili się

w intencji księdza Józefa Pyrka- dobrego duszpasterza, 

serdecznego przyjaciela całej wspólnoty oraz prze-

wodnika wiernych w drodze do zbawienia.

Podczas mszy zarówno proboszcz Parafii pw. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej ks. Piotr 

Pośliński jak i ks. dr Piotr Drewniak, czy przedstawiciele 

władzy i przedstawiciele służby liturgicznej oraz grupy 

młodzieżowej podkreślali w swych słowach jak wiele 

dla Jankowej uczynił ksiądz Józef Pyrek dla którego 

niezwykle ważny jest Bóg, który swoim sercem darzy 

miłością każdego człowieka.

Mszę zakończyły podziękowania i gratulacje skie-

rowane do księdza Józefa Pyrka, które złożyli: Senator 

Pan Stanisław Kogut, Burmistrz Bobowej Pan Wacław 

Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław 

Tabiś, Mieszkańcy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej.

Po nabożeństwie któremu towarzyszył także Para-

fialny Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni w której 

uczestniczyli wierni oraz przybyli duszpasterze.

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa

księdza Józefa Pyrka
Mamy dobre wiadomości dla kierowców i miesz-

kańców gminy Bobowa. Właśnie ruszają kolejne 

przebudowy i zmiany nawierzchni dróg na terenie 

gminy Bobowa. Place budów zostały już przeka-

zane. Przebudowie ulegną:

1. ul. Św. Wawrzyńca w miejscowości Bobowa – 

1180 m – (od cmentarza do skrzyżowania z ul. Bo-

haterów Bobowej) wraz z budową chodnika na 

odcinku od drogi wojewódzkiej nr 981 do bloków,

2. ul. Sportowa w miejscowości Bobowa – 255 m – 

wraz z budową ciągu pieszo – jezdnego,

3. ul. Ks. Jana Czuby w miejscowości Bobowa w km – 

689 m – wraz z budową chodnika,

4. ul. Bohaterów Bobowej w miejscowości Bobowa 

– 502 m (od skrzyżowania z ul. Widok do końca),

5. ul. Gryfitów w miejscowości Bobowa – 600 m.,

6. Brzana – Piekło – Jankowa /Dół/ w miejscowości 

Brzana – 850 m.,

7. Siedliska – Tłoki w miejscowości Siedliska–1080 m.

W związku z powyższym na wymienionych 

drogach w chwili obecnej nie będzie wykonywana 

bieżąca naprawa uszkodzeń nawierzchni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-

ców bobowski samorząd co roku przeznacza znaczne 

środki finansowe na remont i modernizację dróg na 

terenie całej gminy Bobowa. Tym razem dzięki otrzy-

manemu dofinansowaniu możemy wykonać inwesty-

cje drogowe o wartości 2 370 000 zł. To duża kwota, 

jednakże w ramach PROW 2014-2020 – działanie: 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-

skich” – operacje typu ,,Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” uzyskaliśmy na ten cel  1 440 000,00 

zł  środków pozabudżetowych – powiedział Burmistrz 

Wacław Ligęza.

Ponad dwa miliony

na remont dróg w gminie Bobowa

WIEŚCI GMINNE NASZA BOBOWA
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Inwestycja pn. Budowa sześciu siłowni zewnętrz-

nych oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego 

w Jankowej – zakończona.

Całkowita wartość zadania po wyłonieniu wy-

konawcy w trybie przetargu nieograniczonego stanowi 

732 128,17zł. Na realizację zadania otrzymano dofi-

nansowanie w kwocie 366 064,00zł w  ramach pro-

gramu Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Rozwój 

szkolnej infrastruktury sportowej 2016”.

Każda z siłowni zawiera cztery urządzenia fitness:

* wyciąg górny i krzesło do wyciskania,

* jeździec i wioślarz,

* narciarz i rower,

* orbitrek i wioślarz.

Każde z urządzeń posiada strefę bezpieczeństwa, 

czyli obszar którego teren w trakcie ćwiczeń jest 

bezpieczny dla ćwiczącego i osób postronnych. Przy 

urządzeniach zamontowano ławkę oraz kosz na 

śmieci. Przy siłowniach umiejscowione są stojaki 

rowerowe. Obiekty są monitorowane.

Dodatkowo przy Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej, przy 

wjeździe do szkoły została zamontowana brama 

rozsuwana, mająca na celu zapewnienie bezpieczeń-

stwa osobom korzystającym z obiektów sportowych. 

Został również odnowiony mur przy Orliku oraz 

wykonane segmentowe stalowe ogrodzenie terenu 

szkoły w miejsce starego ogrodzenia. Przy obiekcie 

postawiono stojaki dla 40 rowerów.

Siłownie zewnętrzne w Gminie Bobowa

Przy Zespole Szkół w Brzanie w niecce starego 

zniszczonego, zdegradowanego i od dawna nie 

nadającego się do użytku basenu została posado-

wiona siłownia zewnętrzna o kształcie wieloboku. 

Zostało również wykonane ogrodzenie dopasowane 

do już istniejącego wraz z bramą wejściową.

Inwestycją dodatkową przy Szkole Podstawowej

w Jankowej była przebudowa boiska sportowego na 

boisko wielofunkcyjne.

Na boisku zostały wydzielone:

* boisko do piłki ręcznej,

* boisko do piłki koszykowej,

* boisko do piłki siatkowej,

* boisko do tenisa ziemnego.

Wzdłuż dłuższego boku boiska został także wyty-

czony rozbieg do skoku w dal ze skocznią posiadającą 

piaskochwyty.

W ramach realizacji zadania pn. „Ukwiecenie drogi 

wojewódzkiej w miejscowości Bobowa” sfinansowa-

nego przez Województwo Małopolskie w kwocie 54 tys. 

zł w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, na 

terenie Bobowej zostało posadowionych 35 betono-

wych donic z kwiatami. Ponadto w ramach realizacji 

niniejszego zadania na terenie Bobowej w najbliższym 

czasie zostanie usytuowanych 5 figur kwiatowych.

Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców 

Bobowej o zachowanie szczególnej troski o postawione 

donice z kwiatami, a w przyszłości także o figury kwiatowe, 

gdyż stanowią dobro wspólne mieszkańców całej gminy

i podnoszą estetykę naszego miasta.

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza

Ukwiecenie Bobowej – donice i figury kwiatowe przy drodze wojewódzkiej
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W dniu 26 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu 

Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXIV Sesja Rady 

Miejskiej, podczas której Rada Miejska jednogłośnie 

udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bobowej z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2016.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Bobowa zapla-

nowane na 2016 rok zostały zrealizowane na wysokim 

poziomie.

Dochody budżetu zostały osiągnięte w kwocie 

44.351.645,28 zł. co stanowi 100,26% planu. Wykona-

nie dochodów za 2016 rok było wyższe o kwotę 

7.879.170,68 zł. w porównaniu do roku 2015.

Wydatki zrealizowano w kwocie 40.498.318,01 zł

a więc na poziomie 90,6% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2016 roku

w kwocie 3.392.132,66 zł. zostały wykonane na 

poziomie 96,9%.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy 

za 2016 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego 

realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał 

uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów 

budżetowych.

Burmistrz Pan Wacław Ligęza w swoim wystąpieniu 

podziękował za dobrą współpracę przy realizacji 

budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom 

Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał 

bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych na 

sesji.

Obecny na sesji Wicestarosta Powiatu Gorlickiego 

Pan Jerzy Nalepka złożył burmistrzowi gratulacje 

jednomyślnego absolutorium oraz podziękował za 

dobrą współpracę z Powiatem Gorlickim w 2016 roku.

Absolutorium dla Burmistrza Bobowej

Na sesji podjęte zostały również uchwały w sprawach:

1. Dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy 

Bobowa,

2. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem 

pod drogę gminną „Sędziszowa wzdłuż rzeki Biała”,

3. Nieodpłatnego nabycia gruntu zabudowanego 

pompownią wody w Jankowej,

4. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem 

pod drogę gminną „Jankowa – Kurzawa-Myśliwiec”,

5. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

6. Zamiany działki nr 442/2 o pow. 0.0164 ha 

położonej w Jankowej stanowiącej własność Gminy 

Bobowa na działkę 451/2 o pow. 0.0162 ha położoną 

w Jankowej stanowiącą własność osoby fizycznej,

7. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

8. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej 

w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bobowa.
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„Perły Samorządu 2017” to już piąta edycja ogólno-

polskiego rankingu. Uroczysta gala wręczenia nagród 

Dziennika Gazety Prawnej odbyła się 25 maja 2017 r. 

w Gdyni, w wyjątkowym miejscu  –  w  Muzeum Emigracji.

Gala była podsumowaniem pierwszego dnia kon-

gresu, w trakcie którego samorządowcy z całej Polski brali 

udział w sesjach tematycznych, panelach dyskusyjnych 

oraz tzw. case studies. W tym dniu dyskutowano na 

różnorodne tematy – począwszy od nowoczesnej polityki 

informacyjnej w samorządach, poprzez skuteczną 

politykę energetyczną w gminach, aż po rządowe i gminne 

programy mogące pomóc w aktywizacji sportowej dzieci

i młodzieży.

Ideą samego rankingu było wybranie najlepszych 

prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz gmin, wyróżnia-

jących się szczególną działalnością w zakresie inwestycji, 

ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. 

Sprawdzano nie tylko działania promocyjno – kulturalne, 

ale też wzięto pod lupę działania gmin oraz tego jak 

potrafiły sobie poradzić z pozyskaniem środków unijnych 

w poprzednich latach.

Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, 

zamożności, czy położenia geograficznego realizują te 

same, wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki 

względem społeczności lokalnych. Miano Perły Samo-

rządu wędrują do tych, które wyróżniają się w sposób 

szczególny poprzez realizację tych zadań na poziomie 

wyższym, bardziej zaawansowanym i kompleksowym niż 

pozostali. W rankingu Perły Samorządu 2017 największe 

znaczenie mała JAKOŚĆ realizacji obowiązków gmin. 

Celem organizatorów rankingu nie było wskazanie gmin, 

w których żyje się najlepiej w Polsce, tylko tych, w których 

żyje się lepiej, niż  żyło  się dotychczas. Kapituła konkursu 

opracowała dwa rankingi:  najlepszy włodarz i najlepsza 

gmina w podziale na kategorie: gmina wiejska, gmina 

miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, 

gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak czytamy w relacji Gazety Prawnej:

Dobry włodarz zasługujący na miano Perły Samorządu 

musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności 

lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych dla rozwoju 

gminy. W tegorocznym rankingu chcielibyśmy ocenić osią-

gnięcia włodarzy skupione wokół czterech różnych obszarów 

jego aktywności: włodarz jako menedżer, włodarz jako 

koordynator, włodarz jako wizjoner oraz włodarz jako 

reprezentant.

W gronie wyróżnionych dziesięciu włodarzy z gmin 

wiejsko-miejskich z całej Polski znalazł się Burmistrz 

Bobowej Wacława Ligęza.

W tegorocznym rankingu najlepszych wybierała 

kapituła w składzie: Mariola Wytrykus – przedstawiciel 

Bobowa podwójnie nagrodzona na gdyńskim kongresie

biznesu, menedżer w Deloitte Consulting S.A., Kuba 

Wygnański – przedstawiciel środowiska organizacji 

społecznych, Zofia Jóźwiak – dziennikarz, prowadząca 

dodatek „Samorząd i administracja” Dziennika Gazety 

Prawnej, prof. Hanna Godlewska-Majkowska – nauko-

wiec, nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie oraz Marta Gadomska- Byrska – szef Działu 

Dodatki Poradnicze i Wydawnictwa Specjalne Dziennika 

Gazeta Prawna.

W czasie drugiego dnia sesji plenarnej, która odbyła 

się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

w Gdyni pod hasłem „Czy rządowe programy mogą 

pomóc w aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży?” 

wręczono wyróżnienia w rankingu „Aktywizacja sportowa 

dzieci i młodzieży Dziennika Gazety Prawnej”. Jak pod-

kreślano podczas uroczystej gali, kultura fizyczna i sport 

stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę 

kultury życia każdego człowieka. Dziennik Gazeta Prawna 

postanowił zorganizować ranking, którego celem jest 

wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających 

się przeznaczaniem części budżetów na dofinansowanie 

zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społecz-

ności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych 

oraz urządzeń sportowych.

Ogólnopolskie wyróżnienie w rankingu Aktywizacja 

sportowa dzieci i młodzieży otrzymała gmina Bobowa.

Radości z przyznanych ogólnopolskich wyróżnień nie 

krył Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza – W tegorocznej 

edycji konkursu otrzymaliśmy aż dwie nagrody i tym 

samym zostaliśmy docenieni w różnych obszarach. Te 

sukcesy to oczywiście nie tylko moja zasługa. To ogromne 

zaangażowanie wielu osób, którym leży na sercu dobro 

Gminy jej mieszkańców. Wszystkie wyróżnienia bardzo 

mnie cieszą, ale i motywują do pracy. Nie mam zamiaru 

osiadać na laurach.  Lada dzień, ruszają kolejne duże 

inwestycje, które sprawią, że nasza gmina  będzie rozwijać 

się jeszcze bardziej.
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28 maja 2017r. w Sędziszowej odbył się Festyn 

Rodzinny. Organizatorem wydarzenia był: Rektorat 

przy kościele pw. Św. Mikołaja w Siedliskach, 

Organizacje działające na terenie Sołectwa Sędziszowa 

oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Wydarzenie rozpoczęła konferansjerka imprezy 

Instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Celina Job, która serdecznie powitała zebranych 

tłumnie gości i przedstawiła atrakcyjny program 

festynu. Pierwszym punktem programu była akcja 

druhów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej

z Sędziszowej pod hasłem: „Strażacy Dzieciom”. 

Strażacy przygotowali interesujące pokazy ratownicze- 

dotyczące zagrożeń, które mogą spotkać człowieka

w codziennym życiu. Największą atrakcją okazała się 

praca z wężem pożarniczym za pomocą którego dzieci 

celując w wybrany punkt sprawdzały swoją celność.

Następnie na scenie pojawił się ksiądz Jacek Kupiec, 

który podziękował gościom za liczne przybycie. Głos 

zabrał także senator Stanisław Kogut.

Na scenie pojawili się uczniowie oraz nauczyciele 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, zespół  

taneczny „We’re crazy” z Szkoły Podstawowej w Sę-

dziszowej, najmłodsze dzieciaki z oddziału przedszkol-

nego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Sędziszowej.

Kolejnym punktem programu był występ taneczny 

dzieci z  Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, które 

podczas tegorocznego Gminnego Przeglądu Teatrów 

Dzieci i Młodzieży zdobyły Złotą Maskę. Uczniowie ci, 

rozwijają swoje zdolności i umiejętności artystyczne 

także podczas pozalekcyjnych zajęć pod czujnym 

okiem Pani Grażyny Marszał. Rytmiczna prezentacja 

była dedykowana ukochanym rodzicom.

Następnie na scenie pojawili się… nie „Pogórzanie”, 

ale… „Krakowiacy”- uczniowie klas IV- VI, którzy przy-

gotowani przez Panią Agnieszkę Bartoszek zatańczyli 

dla rodziców „Krakowiaka”.

Część artystyczna uczniów Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej zakończyła się wspólnym odśpiewa-

niem „Sto lat!” oraz składaniem życzeń i wręczeniem 

upominków ukochanym rodzicom.

W trakcie festynu występowali także młodzi b-boye 

z Nowego Sącza, którzy zaprezentowali przed zgro-

madzoną publicznością taniec breakdance. Kolejną 

atrakcją wydarzenia był pokaz rycerzy Konfraterni 

Miecza i Topora z Sędziszowej, którzy przedstawili 

średniowieczny taniec oraz zorganizowali konkurs 

Festyn Rodzinny w Sędziszowej dotyczący wiedzy historycznej. Rycerze w trakcie 

festynu uczyli chętne osoby strzelania z łuku, często-

wali bigosem z którego dochód był w całości przezna-

czony na odbudowę muru wokół świątyni oraz organi-

zowali liczne gry i zabawy.

Około godziny 18:00 na wszystkich czekała dobra 

dawka sportu - na murawie pojawili się uczniowie 

Szkoły Podstawowej z Sędziszowej oraz ich Rodzice, 

którzy w wyrównanym starciu walczyli ramie w ramię

w sportowej zabawie. Mecz zakończył się wygraną dla 

drużyny Rodziców, którzy wygrali z wynikiem 3:2.

Na scenie pojawili się muzycy Orkiestry Dętej z 

Siedlisk, którzy zaprezentowali zebranym swój 

dorobek artystyczny. Następnie odbyło się ostatnie 

losowanie nagród-zwycięzcy z uśmiechem na ustach 

odbierali upragnione nagrody.

Około godziny 19:00 rozpoczął się ostatni, wycze-

kiwany punkt programu- zabawa z zespołem Jaguar, 

przy których muzyce goście bawili się do późnych 

godzin nocnych.

W trakcie wydarzenia uczestnicy imprezy mogli 

zakupić symboliczny kamyczek na odbudowę muru 

wokół Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Siedliskach. 

Natomiast całkowity dochód z Festynu Rodzinnego 

został przeznaczony na renowację muru wokół XV-

wiecznej świątyni.
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W dniu  5 czerwca 2017r.– w Światowy Dzień Ochro-

ny Środowiska w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył 

się X Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów 

szkół gimnazjalnych powiatu gorlickiego.

Organizatorami konkursu był: Oddział Ligi Ochrony 

Przyrody w Gorlicach, Zespół Szkół nr 1 w Bobowej oraz 

działające przy szkołach Szkolne Koła Ligi Ochrony 

Przyrody.

Patronat nad konkursami ekologicznymi przygoto-

wywanymi przez Oddział LOP w Gorlicach tradycyjnie 

objął Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski.  Natomiast 

tegoroczne konkursy ekologiczne odbywają się pod 

hasłem „Bliżej ekologii”.

Otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Zespołu Szkół 

nr 1 w Bobowej Pan Adam Urbanek. Słowo wstępne 

wygłosili: Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej 

Stanisław Tabiś wspominając o inwestycjach podejmo-

wanych na rzecz ochrony przyrody w środowisku lokal-

nym i  przedstawiciel Zarządu Oddziału LOP w Gorli-

cach Pani Teresa Pres, reprezentująca Prezesa Zarządu 

Panią Grażynę Kurzawa.

Pani Grażyna Kurzawa  tego samego dnia uczestni-

czyła wraz z uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Bobowej, Anną Babicz – laureatką I miejsca

w uroczystości podsumowania ogólnopolskiego kon-

kursu „Mój las” w Warszawie.

W X Powiatowym Konkursie Ekologicznym w Bobo-

wej wzięło udział 26 gimnazjalistów – laureatów etapu 

gminnego, którzy rozwiązywali test opracowany przez 

niezależną komisję konkursową w składzie: przedsta-

wiciel Starostwa Powiatowego w Gorlicach – Pan 

X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Ekologiczny w Bobowej

„Bliżej ekologii”

Marcin Janik, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – 

Pani Jadwiga Kuzak i Pani Małgorzata Winiarska.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami odbyli 

spacer po Bobowej zapoznając się z atrakcjami na-

szego miasta. Rolę przewodnika pełniła była nauczy-

cielka Zespołu Szkól nr 1 w Bobowej Pani Barbara 

Kowalska. Goście zapoznali się z techniką tworzenia 

bobowskiej koronki klockowej, zwiedzili synagogę, 

zabytkowe kościoły, zatrzymali się na moment przy 

dworze Długoszowskich, aby posłuchać historii o Bo-

bowej, obejrzeli także zabytkowe pojazdy konesera 

motoryzacji i miłośnika historii Pana Józefa Gucwy.

Po zakończeniu zwiedzania Bobowej dokonano 

podsumowania konkursu oraz wręczenia dyplomów

i nagród laureatom i wszystkim uczestnikom. Nagrody 

książkowe ufundowane zostały przez Starostę Gorlic-

kiego. Starostwo Powiatowe reprezentował Wice-

starosta Pan Jerzy Nalepka.

Tekst: ZS nr 1 w Bobowej, fot. CKiPGB
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28 maja 2017r. w Sędziszowej odbył się Festyn 

Rodzinny. Organizatorem wydarzenia był: Rektorat 

przy kościele pw. Św. Mikołaja w Siedliskach, 

Organizacje działające na terenie Sołectwa Sędziszowa 

oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Wydarzenie rozpoczęła konferansjerka imprezy 

Instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Celina Job, która serdecznie powitała zebranych 

tłumnie gości i przedstawiła atrakcyjny program 

festynu. Pierwszym punktem programu była akcja 

druhów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej

z Sędziszowej pod hasłem: „Strażacy Dzieciom”. 

Strażacy przygotowali interesujące pokazy ratownicze- 

dotyczące zagrożeń, które mogą spotkać człowieka

w codziennym życiu. Największą atrakcją okazała się 

praca z wężem pożarniczym za pomocą którego dzieci 

celując w wybrany punkt sprawdzały swoją celność.

Następnie na scenie pojawił się ksiądz Jacek Kupiec, 

który podziękował gościom za liczne przybycie. Głos 

zabrał także senator Stanisław Kogut.

Na scenie pojawili się uczniowie oraz nauczyciele 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, zespół  

taneczny „We’re crazy” z Szkoły Podstawowej w Sę-

dziszowej, najmłodsze dzieciaki z oddziału przedszkol-

nego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Sędziszowej.

Kolejnym punktem programu był występ taneczny 

dzieci z  Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, które 

podczas tegorocznego Gminnego Przeglądu Teatrów 

Dzieci i Młodzieży zdobyły Złotą Maskę. Uczniowie ci, 

rozwijają swoje zdolności i umiejętności artystyczne 

także podczas pozalekcyjnych zajęć pod czujnym 

okiem Pani Grażyny Marszał. Rytmiczna prezentacja 

była dedykowana ukochanym rodzicom.

Następnie na scenie pojawili się… nie „Pogórzanie”, 

ale… „Krakowiacy”- uczniowie klas IV- VI, którzy przy-

gotowani przez Panią Agnieszkę Bartoszek zatańczyli 

dla rodziców „Krakowiaka”.

Część artystyczna uczniów Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej zakończyła się wspólnym odśpiewa-

niem „Sto lat!” oraz składaniem życzeń i wręczeniem 

upominków ukochanym rodzicom.

W trakcie festynu występowali także młodzi b-boye 

z Nowego Sącza, którzy zaprezentowali przed zgro-

madzoną publicznością taniec breakdance. Kolejną 

atrakcją wydarzenia był pokaz rycerzy Konfraterni 

Miecza i Topora z Sędziszowej, którzy przedstawili 

średniowieczny taniec oraz zorganizowali konkurs 

Festyn Rodzinny w Sędziszowej dotyczący wiedzy historycznej. Rycerze w trakcie 

festynu uczyli chętne osoby strzelania z łuku, często-

wali bigosem z którego dochód był w całości przezna-

czony na odbudowę muru wokół świątyni oraz organi-

zowali liczne gry i zabawy.

Około godziny 18:00 na wszystkich czekała dobra 

dawka sportu - na murawie pojawili się uczniowie 

Szkoły Podstawowej z Sędziszowej oraz ich Rodzice, 

którzy w wyrównanym starciu walczyli ramie w ramię

w sportowej zabawie. Mecz zakończył się wygraną dla 

drużyny Rodziców, którzy wygrali z wynikiem 3:2.

Na scenie pojawili się muzycy Orkiestry Dętej z 

Siedlisk, którzy zaprezentowali zebranym swój 

dorobek artystyczny. Następnie odbyło się ostatnie 

losowanie nagród-zwycięzcy z uśmiechem na ustach 

odbierali upragnione nagrody.

Około godziny 19:00 rozpoczął się ostatni, wycze-

kiwany punkt programu- zabawa z zespołem Jaguar, 

przy których muzyce goście bawili się do późnych 

godzin nocnych.

W trakcie wydarzenia uczestnicy imprezy mogli 

zakupić symboliczny kamyczek na odbudowę muru 

wokół Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Siedliskach. 

Natomiast całkowity dochód z Festynu Rodzinnego 

został przeznaczony na renowację muru wokół XV-

wiecznej świątyni.
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W dniu  5 czerwca 2017r.– w Światowy Dzień Ochro-

ny Środowiska w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył 

się X Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów 

szkół gimnazjalnych powiatu gorlickiego.

Organizatorami konkursu był: Oddział Ligi Ochrony 

Przyrody w Gorlicach, Zespół Szkół nr 1 w Bobowej oraz 

działające przy szkołach Szkolne Koła Ligi Ochrony 

Przyrody.

Patronat nad konkursami ekologicznymi przygoto-

wywanymi przez Oddział LOP w Gorlicach tradycyjnie 

objął Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski.  Natomiast 

tegoroczne konkursy ekologiczne odbywają się pod 

hasłem „Bliżej ekologii”.

Otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Zespołu Szkół 

nr 1 w Bobowej Pan Adam Urbanek. Słowo wstępne 

wygłosili: Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej 

Stanisław Tabiś wspominając o inwestycjach podejmo-

wanych na rzecz ochrony przyrody w środowisku lokal-

nym i  przedstawiciel Zarządu Oddziału LOP w Gorli-

cach Pani Teresa Pres, reprezentująca Prezesa Zarządu 

Panią Grażynę Kurzawa.

Pani Grażyna Kurzawa  tego samego dnia uczestni-

czyła wraz z uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Bobowej, Anną Babicz – laureatką I miejsca

w uroczystości podsumowania ogólnopolskiego kon-

kursu „Mój las” w Warszawie.

W X Powiatowym Konkursie Ekologicznym w Bobo-

wej wzięło udział 26 gimnazjalistów – laureatów etapu 

gminnego, którzy rozwiązywali test opracowany przez 

niezależną komisję konkursową w składzie: przedsta-

wiciel Starostwa Powiatowego w Gorlicach – Pan 

X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Ekologiczny w Bobowej

„Bliżej ekologii”

Marcin Janik, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – 

Pani Jadwiga Kuzak i Pani Małgorzata Winiarska.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami odbyli 

spacer po Bobowej zapoznając się z atrakcjami na-

szego miasta. Rolę przewodnika pełniła była nauczy-

cielka Zespołu Szkól nr 1 w Bobowej Pani Barbara 

Kowalska. Goście zapoznali się z techniką tworzenia 

bobowskiej koronki klockowej, zwiedzili synagogę, 

zabytkowe kościoły, zatrzymali się na moment przy 

dworze Długoszowskich, aby posłuchać historii o Bo-

bowej, obejrzeli także zabytkowe pojazdy konesera 

motoryzacji i miłośnika historii Pana Józefa Gucwy.

Po zakończeniu zwiedzania Bobowej dokonano 

podsumowania konkursu oraz wręczenia dyplomów

i nagród laureatom i wszystkim uczestnikom. Nagrody 

książkowe ufundowane zostały przez Starostę Gorlic-

kiego. Starostwo Powiatowe reprezentował Wice-

starosta Pan Jerzy Nalepka.

Tekst: ZS nr 1 w Bobowej, fot. CKiPGB
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W dniu 25 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Zawo-

dowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej 

odbył się koncert laureatów I Powiatowego Kon-

kursu Wokalno- Muzycznego Popularyzującego 

Twórczość Zespołu „PECTUS” pod nazwą „Maszeruj 

do własnej muzyki, odnajdź ją i idź w jej rytm”. 

Koncertowi towarzyszyły liczne atrakcje, wśród nich 

najważniejszym punktem programu było  spotkanie

z liderem zespołu „Pectus” Panem Tomaszem 

Szczepanikiem.

Wydarzenie rozpoczęła Pani Barbara Wołkowicz- 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej, która 

powitała gościa specjalnego Pana Tomasza Szczepa-

nika oraz zebranych licznie gości, nauczycieli, uczniów

i młodych muzyków. Następnie konferansjerzy uro-

czystości - uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Bo-

bowej przybliżyli zebranym historię dotyczącą po-

czątków i kariery zespołu „Pectus”. Kolejnym punktem 

programu była przemowa Pana Tomasza Szczepanika 

skierowana do zebranych gości. Lider zespołu w wystą-

pieniu przedstawił działalność zespołu „Pectus”, 

powspominał szkolne lata oraz powiedział, co dla 

niego w życiu jest najważniejsze, jak należy dążyć do 

celów i o czym należy pamiętać pokonując trudy co-

dziennej wędrówki:

„Stawiamy na rodzinę! Rodzina jest rzeczą najważ-

niejszą! My drodzy Państwo występujmy w składzie 

braterskim - jest to jedyny taki zespół w Europie - to duże 

wyzwanie- łączyć rodzinę i pasję do muzyki…

Mam nadzieję, że to nasze prowadzenie zespołu 

muzycznego… naszej powiedzmy w cudzysłowie „kariery”, 

jakoś wtapia się również w myślenie tej szkoły i w rozwój.

Finał I Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego

Popularyzującego Twórczość Zespołu „PECTUS”

Pomimo tego, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat 

szkoła musiała się zmieniać i nie ma już pewnych 

kierunków, które kiedyś były… to ludzie, których spotykam 

dzisiaj… patrząc na Panią profesor od języka polskiego 

Panią Ewę, moją Panią Dyrektor… naprawdę życzliwych 

mi ludzi: Pana Janusza… Pana Piotra…którzy od samego 

początku nas wspierali… nas jako zespół… i nas jako 

rodzinę, bo to jest naprawdę duży projekt.

Ciszę się ogromnie z tego spotkania i życzę Państwu… 

przede wszystkim Wam - uczniom wielu sukcesów! 

Chciałbym powiedzieć, że mimo pochodzenia z małej 

miejscowości można spełniać swoje marzenia… można 

dojść tam gdzie się naprawdę chce. Oczywiście trzeba 

włożyć w to dużo ciężkiej pracy i otaczać się pozytywnymi 

ludźmi, trzeba być otwartym na świat, uśmiechniętym, 

radosnym… jak mówi nasza nazwa „Pectus” z języka 

łacińskiego: trzeba mieć siłę woli, hart ducha i upór

w dążeniu do celu - tego życzę naszym wszystkim wyko-

nawcom! Bo przecież to jest szkoła artystyczna! Bardzo 

dziękuję!”

Po przemówieniu Pana Tomasza Szczepanika na 

scenie pojawił się Pan Janusz Średniawa - nauczyciel 

wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych

w Bobowej, który przeprowadził wywiad z liderem 

zespołu „Pectus”:

Pan Janusz Średniawa: Wracasz tutaj Tomek po szesna-

stu latach od momentu ukończenia szkoły jako człowiek 

sukcesu. Jeden z niewielu naszych absolwentów, który 

osiągnął w życiu tak wiele. Mam nadzieję, że w Twoje ślady 

pójdą też nasi inni uczniowie… czego im życzę. Pragnę Ci 

zadać pytanie: Co się czuje wchodząc w mury tej szkoły 

wiedząc jaką ma się w tej chwili pozycję…jak się jest 

znanym?

Pan Tomasz Szczepanik:  Ja mam ciągle świadomość, 

że jeszcze wiele przed nami. To jest dopiero jedenaście lat 

istnienia zespołu… istnienia marki zespołu „Pectus”. 

Natomiast z takim wsparciem jak dzisiaj na przykład od 

Państwa mam nadzieję, że zajdziemy jeszcze daleko. Ale 

pytanie brzmi gdzie jest cel… prawda? O co w tym sukcesie 

chodzi? Dla mnie sukcesem jest uczciwe połączenie 

właśnie tej wartości rodzinnej i zespołu muzycznego- czyli 

mojej pasji do muzyki, do pisania piosenek, dawania 

radości ludziom- napisanie piosenki, która odmieniła 

życie jednej osoby to już jest sukces! I w tym sensie czuje się 

człowiekiem sukcesu. Natomiast nigdy nie wiemy, co

z naszą muzyką się wydarzy i gdzie ona zawędruje
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Pan Janusz Średniawa: Potrafisz sobie przypomnieć 

jakieś wydarzenie z lat szkolnych? Już upłynęło trochę 

czasu… ale jakieś jedno zdarzenie. Myślę, że naszych gości 

zainteresuje taka zwykła sprawa z normalnego życia 

szkolnego.

Pan Tomasz Szczepanik: Właściwie do głowy przycho-

dzą mi dwa wspomnienia - pierwsze dotyczy Pani Janiny 

Abram - nauczycielki matematyki, którą serdecznie po-

zdrawiam, to Pani profesor wszczepiła we mnie potrzebę 

dyscypliny. Natomiast drugim wspomnieniem, zdarze-

niem bardzo sympatycznym jest fakt, że tutaj w Bobowej 

poznałem pierwszą dziewczynę… tutaj odbywały się 

pierwsze dyskoteki w szkole.. więc działo się.

Pan Janusz Średniawa: Moi Drodzy… Tomek jest 

absolwentem Technikum Technologii Drewna - takie 

wówczas w naszej szkole funkcjonowało. Czy kiedykolwiek 

wykorzystałeś umiejętności nabyte na tym kierunku?

Pan Tomasz Szczepanik: Muszę z przykrością Państwa 

przeprosić… wszystkich profesorów, którzy chociaż przez 

mo-ment wierzyli, że będzie ze mnie dobry stolarz- 

niestety. Mimo to z drewnem mam dużo wspólnego, gdyż 

pracuję i tworzę trzymając w rękach instrumenty 

wykonane z drewna: gitarę i skrzypce. Natomiast nie 

udało mi się być dobrym stolarzem, cóż zostawiłem to 

lepszym.

Pan Janusz Średniawa: Tomku jeszcze jedno pytanie

z życia zespołu - nad czym aktualnie pracujecie? I na co 

możemy liczyć niebawem? Wierzę że jak zawsze zasko-

czycie swoją publiczność.

Pan Tomasz Szczepanik: Mogę Państwu zdradzić jak 

już wcześniej kolega wspomniał o wydanych przez zespół 

płytach. Jestem bardzo zadowolony z płyty świątecznej, 

ponieważ my Polacy kochamy śpiewać kolędy i uważam, 

że mamy najpiękniejsze kolędy na całym świecie- te piękne 

melodie, które skomponowano wiele lat temu. Płyta 

powstała w naszym rodzinnym domu, niedaleko w Bogo-

niowicach, przysporzyła nam wiele radości i wspomnień

z dzieciństwa, które nie było łatwe… mimo napotykanych 

trudności zapragnęliśmy w życiu zrobić coś dobrego! (…) 

Wśród wielu planów i projektów, które będziemy nieba-

wem realizować znajduje się współpraca z Panią Marylą 

Rodowicz, która zaprosiła nas do wspólnego, muzycznego 

tworzenia z okazji 50-lecia artystycznej pracy na scenie 

Pani Maryli…

Po rozmowie przeprowadzonej z muzykiem zebrani 

goście wraz Panem Tomaszem Szczepanikiem obejrze-

li film przedstawiający w skrócie wszystkie występy 

uczniów uczestniczących w Konkursie. Następnie Pan 

Tomasz Szczepanik - lider zespołu „Pectus”, Pan Adam 

Urbanek- Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego oraz 

Pan Piotr Ptaszkowski- nauczyciel Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej wręczyli dyplomy oraz nagro-

dy uczestnikom oraz laureatom zorganizowanego 

konkursu wokalno- muzycznego. 

Kolejnym punktem programu był quiz wiedzy

o zespole „Pectus” w którym dzięki aplikacji mobilnej 

mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy wydarzenia. 

Konkurs wyłonił trójkę zwycięzców, którzy zostali 

nagrodzeni upominkami wręczonymi przez lidera 

zespołu „Pectus”.

Następnie na scenie pojawili się młodzi laureaci 

Powiatowego Konkursu Wokalno- Muzycznego Popu-

laryzującego Twórczość Zespołu „PECTUS”, którzy 

zaprezentowali przed Panem Tomaszem Szczepani-

kiem i zgromadzonymi gośćmi swoje niepowtarzalne 

muzyczne talenty. Lider zespołu bacznie obserwował 

muzyczne prezentacje, by móc nagrodzić jedną z nich 

wyróżnieniem. W starciu zwyciężył zespół muzyczny 

Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej w składzie: Aleksandra 

Gryzło- pianino, wokal, Mateusz Krok- perkusja, Franci-

szek Gromniak- gitara, Patryk Kruczek Gitara, którego 

NASZA BOBOWA OŚWIATA



20 lipiec 2017

W dniu 25 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Zawo-

dowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej 

odbył się koncert laureatów I Powiatowego Kon-

kursu Wokalno- Muzycznego Popularyzującego 

Twórczość Zespołu „PECTUS” pod nazwą „Maszeruj 

do własnej muzyki, odnajdź ją i idź w jej rytm”. 

Koncertowi towarzyszyły liczne atrakcje, wśród nich 

najważniejszym punktem programu było  spotkanie

z liderem zespołu „Pectus” Panem Tomaszem 

Szczepanikiem.

Wydarzenie rozpoczęła Pani Barbara Wołkowicz- 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej, która 

powitała gościa specjalnego Pana Tomasza Szczepa-

nika oraz zebranych licznie gości, nauczycieli, uczniów

i młodych muzyków. Następnie konferansjerzy uro-

czystości - uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Bo-

bowej przybliżyli zebranym historię dotyczącą po-

czątków i kariery zespołu „Pectus”. Kolejnym punktem 

programu była przemowa Pana Tomasza Szczepanika 

skierowana do zebranych gości. Lider zespołu w wystą-

pieniu przedstawił działalność zespołu „Pectus”, 

powspominał szkolne lata oraz powiedział, co dla 

niego w życiu jest najważniejsze, jak należy dążyć do 

celów i o czym należy pamiętać pokonując trudy co-

dziennej wędrówki:

„Stawiamy na rodzinę! Rodzina jest rzeczą najważ-

niejszą! My drodzy Państwo występujmy w składzie 

braterskim - jest to jedyny taki zespół w Europie - to duże 

wyzwanie- łączyć rodzinę i pasję do muzyki…

Mam nadzieję, że to nasze prowadzenie zespołu 

muzycznego… naszej powiedzmy w cudzysłowie „kariery”, 

jakoś wtapia się również w myślenie tej szkoły i w rozwój.

Finał I Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego

Popularyzującego Twórczość Zespołu „PECTUS”

Pomimo tego, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat 

szkoła musiała się zmieniać i nie ma już pewnych 

kierunków, które kiedyś były… to ludzie, których spotykam 

dzisiaj… patrząc na Panią profesor od języka polskiego 

Panią Ewę, moją Panią Dyrektor… naprawdę życzliwych 

mi ludzi: Pana Janusza… Pana Piotra…którzy od samego 

początku nas wspierali… nas jako zespół… i nas jako 

rodzinę, bo to jest naprawdę duży projekt.

Ciszę się ogromnie z tego spotkania i życzę Państwu… 

przede wszystkim Wam - uczniom wielu sukcesów! 

Chciałbym powiedzieć, że mimo pochodzenia z małej 

miejscowości można spełniać swoje marzenia… można 

dojść tam gdzie się naprawdę chce. Oczywiście trzeba 

włożyć w to dużo ciężkiej pracy i otaczać się pozytywnymi 

ludźmi, trzeba być otwartym na świat, uśmiechniętym, 

radosnym… jak mówi nasza nazwa „Pectus” z języka 

łacińskiego: trzeba mieć siłę woli, hart ducha i upór

w dążeniu do celu - tego życzę naszym wszystkim wyko-

nawcom! Bo przecież to jest szkoła artystyczna! Bardzo 

dziękuję!”

Po przemówieniu Pana Tomasza Szczepanika na 

scenie pojawił się Pan Janusz Średniawa - nauczyciel 

wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych

w Bobowej, który przeprowadził wywiad z liderem 

zespołu „Pectus”:

Pan Janusz Średniawa: Wracasz tutaj Tomek po szesna-

stu latach od momentu ukończenia szkoły jako człowiek 

sukcesu. Jeden z niewielu naszych absolwentów, który 

osiągnął w życiu tak wiele. Mam nadzieję, że w Twoje ślady 

pójdą też nasi inni uczniowie… czego im życzę. Pragnę Ci 

zadać pytanie: Co się czuje wchodząc w mury tej szkoły 

wiedząc jaką ma się w tej chwili pozycję…jak się jest 

znanym?

Pan Tomasz Szczepanik:  Ja mam ciągle świadomość, 

że jeszcze wiele przed nami. To jest dopiero jedenaście lat 

istnienia zespołu… istnienia marki zespołu „Pectus”. 

Natomiast z takim wsparciem jak dzisiaj na przykład od 

Państwa mam nadzieję, że zajdziemy jeszcze daleko. Ale 

pytanie brzmi gdzie jest cel… prawda? O co w tym sukcesie 

chodzi? Dla mnie sukcesem jest uczciwe połączenie 

właśnie tej wartości rodzinnej i zespołu muzycznego- czyli 

mojej pasji do muzyki, do pisania piosenek, dawania 

radości ludziom- napisanie piosenki, która odmieniła 

życie jednej osoby to już jest sukces! I w tym sensie czuje się 

człowiekiem sukcesu. Natomiast nigdy nie wiemy, co

z naszą muzyką się wydarzy i gdzie ona zawędruje
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Pan Janusz Średniawa: Potrafisz sobie przypomnieć 

jakieś wydarzenie z lat szkolnych? Już upłynęło trochę 

czasu… ale jakieś jedno zdarzenie. Myślę, że naszych gości 

zainteresuje taka zwykła sprawa z normalnego życia 

szkolnego.

Pan Tomasz Szczepanik: Właściwie do głowy przycho-

dzą mi dwa wspomnienia - pierwsze dotyczy Pani Janiny 

Abram - nauczycielki matematyki, którą serdecznie po-

zdrawiam, to Pani profesor wszczepiła we mnie potrzebę 

dyscypliny. Natomiast drugim wspomnieniem, zdarze-

niem bardzo sympatycznym jest fakt, że tutaj w Bobowej 

poznałem pierwszą dziewczynę… tutaj odbywały się 

pierwsze dyskoteki w szkole.. więc działo się.

Pan Janusz Średniawa: Moi Drodzy… Tomek jest 

absolwentem Technikum Technologii Drewna - takie 

wówczas w naszej szkole funkcjonowało. Czy kiedykolwiek 

wykorzystałeś umiejętności nabyte na tym kierunku?

Pan Tomasz Szczepanik: Muszę z przykrością Państwa 

przeprosić… wszystkich profesorów, którzy chociaż przez 

mo-ment wierzyli, że będzie ze mnie dobry stolarz- 

niestety. Mimo to z drewnem mam dużo wspólnego, gdyż 

pracuję i tworzę trzymając w rękach instrumenty 

wykonane z drewna: gitarę i skrzypce. Natomiast nie 

udało mi się być dobrym stolarzem, cóż zostawiłem to 

lepszym.

Pan Janusz Średniawa: Tomku jeszcze jedno pytanie

z życia zespołu - nad czym aktualnie pracujecie? I na co 

możemy liczyć niebawem? Wierzę że jak zawsze zasko-

czycie swoją publiczność.

Pan Tomasz Szczepanik: Mogę Państwu zdradzić jak 

już wcześniej kolega wspomniał o wydanych przez zespół 

płytach. Jestem bardzo zadowolony z płyty świątecznej, 

ponieważ my Polacy kochamy śpiewać kolędy i uważam, 

że mamy najpiękniejsze kolędy na całym świecie- te piękne 

melodie, które skomponowano wiele lat temu. Płyta 

powstała w naszym rodzinnym domu, niedaleko w Bogo-

niowicach, przysporzyła nam wiele radości i wspomnień

z dzieciństwa, które nie było łatwe… mimo napotykanych 

trudności zapragnęliśmy w życiu zrobić coś dobrego! (…) 

Wśród wielu planów i projektów, które będziemy nieba-

wem realizować znajduje się współpraca z Panią Marylą 

Rodowicz, która zaprosiła nas do wspólnego, muzycznego 

tworzenia z okazji 50-lecia artystycznej pracy na scenie 

Pani Maryli…

Po rozmowie przeprowadzonej z muzykiem zebrani 

goście wraz Panem Tomaszem Szczepanikiem obejrze-

li film przedstawiający w skrócie wszystkie występy 

uczniów uczestniczących w Konkursie. Następnie Pan 

Tomasz Szczepanik - lider zespołu „Pectus”, Pan Adam 

Urbanek- Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego oraz 

Pan Piotr Ptaszkowski- nauczyciel Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej wręczyli dyplomy oraz nagro-

dy uczestnikom oraz laureatom zorganizowanego 

konkursu wokalno- muzycznego. 

Kolejnym punktem programu był quiz wiedzy

o zespole „Pectus” w którym dzięki aplikacji mobilnej 

mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy wydarzenia. 

Konkurs wyłonił trójkę zwycięzców, którzy zostali 

nagrodzeni upominkami wręczonymi przez lidera 

zespołu „Pectus”.

Następnie na scenie pojawili się młodzi laureaci 

Powiatowego Konkursu Wokalno- Muzycznego Popu-

laryzującego Twórczość Zespołu „PECTUS”, którzy 

zaprezentowali przed Panem Tomaszem Szczepani-

kiem i zgromadzonymi gośćmi swoje niepowtarzalne 

muzyczne talenty. Lider zespołu bacznie obserwował 

muzyczne prezentacje, by móc nagrodzić jedną z nich 

wyróżnieniem. W starciu zwyciężył zespół muzyczny 

Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej w składzie: Aleksandra 

Gryzło- pianino, wokal, Mateusz Krok- perkusja, Franci-

szek Gromniak- gitara, Patryk Kruczek Gitara, którego 
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opiekunem był Pan Łukasz Kruczek. Zespół mu-

zyczny przyjął z rąk artysty gratulacje oraz nagrodę 

w postaci płyty zespołu „Pectus”oraz powtórnej 

prezentacji muzycznej swych zdolności na scenie.

Kolejnym punktem programu był koncert wyko-

naniu Julii Szczepanek - uczennicy Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej oraz muzyków Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej, którzy zaprezento-

wali dwie muzyczne aranżacje utworów zespołu 

„Pectus”. Następnie Pan Janusz Średniawa oddał 

głos Członkowi Zarządu Powiatu Gorlickiego Panu 

Adamowi Urbankowi, który pogratulował Zespoło-

wi Szkół Zawodowych w Bobowej organizacji 

konkursu oraz inicjatywy tak bardzo rozwijającej 

młode talenty.

Po wypowiedzi Pana Adama Urbanka nagro-

dzony zespół muzyczny z Bobowej wystąpił na 

scenie w towarzystwie Pana Tomasza Szczepanika- 

muzyczna „Barcelona” rozbudziła całą widownię, 

która wraz z bobowskim zespołem i liderem zespo-

łu „Pectus” radowała się wspólną zabawą.

Następnie Dyrektor Szkoły Pani Pani Barbara 

Wołkowicz w towarzystwie nauczyciela Pana Piotra 

Ptaszkowskiego nagrodziła absolwenta szkoły Pa-

na Tomasza Szczepanika pamiątkową statuetką 

oraz kwiatami.

Uroczysta część wydarzenia zakończyła się 

wspólną, pamiątkową fotografią nauczycieli oraz 

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej z li-

derem zespołu „Pectus”.

Zaproszeni goście udali się do sali widowisko-

wej „Koronka” na wspólne spotkanie, któremu 

towarzyszyła muzyka uzdolnionych młodych arty-

stów z Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Wy-

darzenie zakończyły wspólne rozmowy i fotografie 

z liderem zespołu „Pecus” Panem Tomaszem 

Szczepanikiem.

W dniu 23 czerwca w Szkole Muzycznej I Stopnia

w Bobowej odbyło się uroczyste zakończenie Roku 

Szkolnego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Bobowej 

Pan Wacław Ligęza, Dyrektor Szkoły Muzycznej Pan 

Robert Gryzik, nauczyciele oraz uczniowie wraz z ro-

dzicami.

Podczas uroczystego wydarzenia najzdolniejsi 

uczniowie zostali wyróżnieni. Natomiast nauczyciele 

oraz młodzi artyści otrzymali gratulacje z rąk Burmi-

strza Bobowej Pana Wacława Ligęzy oraz Dyrektora 

Szkoły Pana Roberta Gryzika.

Uroczyste zakończenie
Roku Szkolnego

w Szkole Muzycznej I Stopnia
w Bobowej
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Pani Celina Job - Starszy Instruktor Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Bobowa (Gmina Bobowa)

Pani Aleksandra Radziak - Dyrektor Samorządowego 

Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście (Urząd Miejski 

Krynica Zdrój)

Pani Urszula Palka-Ranosz - Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury (Urząd Gminy Dobra)

Komisja konkursowa obserwując przedstawione na 

deskach sceny spektakle kierowała się w swej ocenie: 

zgodnością przedstawionej problematyki z tematem, 

jasnością przekazu, przesłaniem oraz oryginalnością.

Atrakcją Przeglądu były liczne konkursy tematyczne 

przygotowane przez studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz pokazy taneczne 

zademonstrowane przez uczniów Szkoły Tańca Wirdance 

z Nowego Sącza.

Podczas przeglądu zaprezentowały się następujące grupy:

* Miasto Nowy Sącz - Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów 

Sądecczyzny

W dniu 7 czerwca 2017r. Zespół Szkół w Brza-

nie zaprezentował się na Przeglądzie Małych Form 

Teatralnych „Przebudzenie 2017”, który po raz siedem-

nasty odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym 

Sączu.

Organizatorem wydarzenia był Sądecki Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Współorganizatorami 

wydarzenia byli: Urząd Miasta Nowy Sącz, Urząd Miasta 

Krynica Zdrój, Urząd Gminy Łukowica, Urząd Gminy Trzy-

ciąż, Urząd Gminy Dobra, Gmina Bobowa, Urząd Miejski 

Grybów. Honorowy Patronat nad wydarzeniem pełnił 

Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak. 

Natomiast Patronat objęli: Wiceminister Pan Wiesław 

Janczyk, Senator Pan Stanisław Kogut, Poseł Pani Barbara 

Bartuś, Poseł Pan Andrzej Czerwiński, Poseł Pan Arka-

diusz Mularczyk, Poseł Pan Piotr Naimski, Poseł Pani Elż-

bieta Zielińska, Poseł Pan Jan Duda, Poseł Pan Józef 

Leśniak, Przewodnicząca Rady Miasta Nowy Sącz Pani 

Bożena Jawor.

Skład osobowy Jury Przeglądu Małych Form Teatral-

nych:

Pani Agata Łukacz - Nauczyciel Gimnazjum nr 9 w No-

wym Sączu (Urząd Miasta Nowy Sącz)

Pani Małgorzata Pogwizd - Dyrektor Gminnego Zespo-

łu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Łukowicy 

(Urząd Gminy Łukowica)

Pani Agnieszka Sołtysiak- Pełnomocnik ds. profi-

laktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (Urząd 

Gminy Trzyciąż)

Zespół Szkół w Brzanie na Przeglądzie Małych Form Teatralnych

„Przebudzenie 2017”

* Miasto Grybów - Gimnazjum im. Ks. Stanisława 

Konarskiego

*  Gmina Dobra

*  Gmina Krynica Zdrój - Szkoła Podstawowa w Bereście

*  Gmina Bobowa - Zespół Szkół w Brzanie:

Aktorzy: Edyta Bielewicz, Mateusz Dębosz, Kamil 

Gnutek, Katarzyna Kloc, Martyna Maciaszek, Anna Nosal, 

Paulina Sarkowicz, Paulina Stawiarska, Janusz Wojtaczka. 

Opiekun grupy: Pani Elżbieta Alicja Śliwa

*  Gmina Łukowica - Gimnazjum im. T. Czyżewskiego w 

Przyszowej

*  Gmina Trzyciąż

Podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych „Przebu-

dzenie 2017” przyznano następujące nagrody:

Nagroda za Osobowość Sceniczną dla Gabrieli Motyka 

(Miasto Grybów, Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konar-

skiego)

Nagroda za najlepszą scenografię dla Gminy Bobowa 

(Gmina Bobowa, Zespół Szkół w Brzanie)

Nagroda dla Najlepszej Aktorki - Emilii Świechowskiej 

(Gmina Trzyciąż)

Nagroda dla Najlepszego Aktora- Piotra Kossowskiego 

(Miasto Nowy Sącz, Gimnazjum nr 9  im. Bohaterów 

Sądecczyzny)

Nagroda dla najlepszych Kibiców - Gmina Łukowica- 

Gimnazjum im. T. Czyżewskiego w Przyszowej

I miejsce - (85 punktów) Gmina Łukowica- Gimnazjum 

im. T. Czyżewskiego w Przyszowej

II miejsce - (84 punkty) Gmina Krynica Zdrój - Szkoła 

Podstawowa w Bereście

III miejsce - (83 punkty) Miasto Nowy Sącz - Gimna-

zjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny

Pozostałe zespoły otrzymały nagrody uczestnictwa

w Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Przebudzenie 

2017”.
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scenie w towarzystwie Pana Tomasza Szczepanika- 
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łu „Pectus” radowała się wspólną zabawą.
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stów z Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Wy-
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w Bobowej odbyło się uroczyste zakończenie Roku 
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Pan Wacław Ligęza, Dyrektor Szkoły Muzycznej Pan 

Robert Gryzik, nauczyciele oraz uczniowie wraz z ro-

dzicami.

Podczas uroczystego wydarzenia najzdolniejsi 

uczniowie zostali wyróżnieni. Natomiast nauczyciele 

oraz młodzi artyści otrzymali gratulacje z rąk Burmi-

strza Bobowej Pana Wacława Ligęzy oraz Dyrektora 

Szkoły Pana Roberta Gryzika.
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Krynica Zdrój, Urząd Gminy Łukowica, Urząd Gminy Trzy-

ciąż, Urząd Gminy Dobra, Gmina Bobowa, Urząd Miejski 
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Zespół Szkół w Brzanie na Przeglądzie Małych Form Teatralnych
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* Miasto Grybów - Gimnazjum im. Ks. Stanisława 
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*  Gmina Dobra

*  Gmina Krynica Zdrój - Szkoła Podstawowa w Bereście

*  Gmina Bobowa - Zespół Szkół w Brzanie:

Aktorzy: Edyta Bielewicz, Mateusz Dębosz, Kamil 
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Opiekun grupy: Pani Elżbieta Alicja Śliwa
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Sądecczyzny)
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III miejsce - (83 punkty) Miasto Nowy Sącz - Gimna-
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Pozostałe zespoły otrzymały nagrody uczestnictwa
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W niedzielę, 11 czerwca, po dwuletniej przerwie przy 

Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył się festyn szkolny 

z okazji Dnia Dziecka zatytułowany „Witajcie w naszej 

bajce”. Organizatorami festynu byli: Dyrekcja, Rada 

Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski 

Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej.

Uroczystego otwarcia festynu dokonali: Dyrekcja 

Szkoły Adam Urbanek i Danuta Tarasek  oraz  Przewod-

niczący Rady Rodziców Rafał Dąga. Konferansjerką zajęli 

się nauczyciele: Agnieszka Zagórska-Walicka i Dariusz 

Włodarz. Tego dnia cieszyliśmy się piękną pogodą. 

Publiczność dopisała, było wielu gości z Bobowej i okolic. 

Festyn odwiedzili Starosta Gorlicki Karol Górski, Bur-

mistrz Bobowej Wacław Ligęza i Przewodniczący Rady 

Miejskiej Stanisław Tabiś.

Festyn miał charakter bajkowy. Przez scenę przewi-

nęło się mnóstwo postaci z bajek: krasnoludków, księżni-

czek, wróżek, Kopciuszków, Czerwonych Kapturków

i innych. W ich role wcielili się aktorzy w różnym 

przedziale wiekowym: dzieci z grupy czterolatków, dzieci 

starsze, a nawet dorośli.

Jedną z głównych atrakcji wieczoru był kabaret  „Się 

podziało”, w którym wystąpili nauczyciele i rodzice

w roli współczesnych postaci bajkowych. Ksiądz pro-

boszcz Marian Chełmecki zagrał główną rolę Wielkiego 

Baja i nawoływał do porządku w bajkowym świecie. 

Nauczyciele i rodzice dedykowali swój kabaretowy 

występ dzieciom z okazji Dnia Dziecka.

Wiele się działo nie tylko na scenie. Na „Orliku” 

oglądaliśmy mecz piłki nożnej, a zagrali w nim księża, 

nauczyciele i uczniowie kontra policjanci z Policji Powia-

towej. Mecz przyciągnął uwagę wielu widzów i zakończył 

się wynikiem 5:2 dla policjantów. Gratulujemy! Rów-

nocześnie na sali gimnastycznej odbywał się turniej 

siatkarski dla klas młodszych w kategorii „2”. Do turnieju 

zgłosiło się 9 drużyn: 7 z Bobowej i 2 z Siedlisk. Rozgrywki 

prowadzone były w dwóch grupach systemem pucha-

rowym. 1 miejsce zajęła drużyna „Bobowa 4” w składzie 

Weronika Śliwa, Kinga Zelek

Podczas festynu, na scenie wręczono statuetki 

uczniom naszej szkoły wyróżniającym się w konkursach 

naukowych, artystycznych i sportowych. Gratulujemy!

W programie festynu znalazły się też: prezentacje 

klasowe (wiersze, piosenki), koncert Szkoły Muzycznej, 

koncert zespołu „THE BASEMENT”, pokazy strażackie 

połączone z pokazem pierwszej pomocy przedme-

dycznej, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami.

Atrakcje dodatkowe to: kiermasz ciast, lody, wata 

cukrowa, zamki dmuchane, zjeżdżalnie i samochodziki.

Wiele osób zaangażowało się w przygotowanie 

festynu. Dziękujemy im wszystkim za wszelkie prace 

wykonane na rzecz tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród do 

loterii fantowej.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy opuścili swoje 

domy i przyszli na festyn, aby uczestniczyć we wspólnej 

zabawie.

Festyn szkolny „Witajcie w naszej bajce”
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W dniu 22 czerwca 2017r. w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbyła się gala wręczenia 

nagród dla najlepszych uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Bo-

bowej w ramach Konkursu „Najlepsi z Najlepszych”.

Głównym celem wydarzenia jest wyróżnienie 

wybitnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Bobo-

wa zarówno z dziedziny: nauki, sztuki (muzyki, lite-

ratury) jak i sportu. Laureatami gali są uczniowie, 

którzy w swych osiągnięciach wykazują się nieprze-

ciętnymi wynikami, które zdobywają podczas udziału 

w różnorodnych konkursach, przeglądach oraz zawo-

dach.

Podczas tegorocznego wydarzenia wyróżniono 

około 40 osób. Nagrody wręczali  Burmistrz Bobowej 

Pan Wacław Ligęza i Przewodniczący Rady Miejskiej

w Bobowej Pan Stanisław Tabiś. W wydarzeniu brali 

udział: p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gmi-

ny Bobowa Pani Beata Król, nauczyciele, uczniowie 

oraz  rodzice najzdolniejszych uczniów.

Wśród laureatów tegorocznej gali pod nazwą 

„Najlepsi z Najlepszych” znaleźli się:

* Mateusz Łaś (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Grzegorz Libront (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Natalia Dulęba (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Tomasz Ryzner (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Weronika Dulęba (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Maciej Bogusz (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Jakub Kuk (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

* Krzysztof Szpila (Szkoła Podstawowa w Bobowej)

Najlepsi z Najlepszych

2016/2017

* Natalia Michalik (Szkoła Podstawowa w Sędziszowej)

* Szymon Wacławik (Szkoła Podstawowa w Sędzi-

szowej)

* Sebastian Kurzawa (Szkoła Podstawowa w Jankowej)

* Adrian Zieliński  (Gimnazjum w Siedliskach)

* Daria Ligęza  (Szkoła Podstawowa w Siedliskach)

* Wiktoria Kołodziej (Szkoła Muzyczna I stopnia w Bo-

bowej)

* Michał Serafin (Szkoła Muzyczna I stopnia w Bo-

bowej)

* Jakub Soczek (Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej)

* Dominik Żarnowski (Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Bobowej)

* Magdalena Jurek (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Patrycja Święs (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Natalia Tokarz (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Gabriela Steinhoff (Szkoła Podstawowa w Wilczy-

skach)

* Aleksandra Zabielny (Szkoła Podstawowa w Wilczy-

skach)

* Izabela Skrzypek (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Lura Skrzypek (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Justyna Gryzło (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Magdalena Serafin (Szkoła Podstawowa w Wilczy-

skach)

* Monika Gruca (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Tomasz Brończyk (Szkoła Podstawowa w Wilczy-

skach)

* Tomasz Szczepanek (Szkoła Podstawowa w Wilczy-

skach)

* Weronika Pękala (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Jolanta Brończyk (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Natalia Święs (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Julia Ligęza (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)

* Ilona Sus (Szkoła Podstawowa w Wilczyskach)
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Dziewczęta ze SP w Wilczyskach w Głuchołazach

w dniach 10-12 czerwca 2017 rywalizowały w Finale 

Ogólnopolskim Szkół Podstawowych w mini Piłce 

Ręcznej.  Turniej rozegrano systemem każdy z każdym 

z podziałem na dwie grupy. Dziewczęta z Wilczysk 

pewnie przeszły eliminacje i do półfinału awansowały

z II miejsca. 

Półfinał niestety nie zakończył się zbyt dobrze dla 

drużyny z Wilczysk dziewczęta   przegrały tylko jedną 

bramką z drużyną ze SP nr 9  w Legnicy. Przegrana

w półfinale nie „podcieła”  skrzydeł szczypiornistkom

 z Wilczysk i zawodniczki z dużą determinacją i wolą 

walki podeszły do meczu o 3 miejsce. 

Mecz o brązowy medal był bardzo emocjonujący 

„Wilczyce” z Wilczysk jednak  nie dały sobie wyrwać 

zwycięstwa – ostateczny wynik 16:14 dla SP Wilczyska.

Zdobycie 3 miejsca w kraju przez dziewczęta z Wil-

czysk odebrano jako niespodziankę turnieju – nikt nie 

dawał żadnej szansy szkole w której jest raptem 

niecałe 90 osób. W turnieju udział brały szkoły

w których uczy się 600, 800 a nawet 1200 uczniów!!! 

„Sukces jest naprawdę historyczny dla tak małej szkoły, 

cieszy i jest nagrodą dla trenera i zawodniczek za 

naprawdę ciężką pracę. Miłe jest również to, że do 

Głuchołaz kibicować drużynie przyjechali: rodzice, Pan 

dyrektor Wiesław Tarasek, ks. Proboszcz Sławomir Gulik

i w najważniejszym  meczu o 3 miejsce - burmistrz 

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach trzecią szkołą w Polsce

W hali ZS nr 1 w Bobowej rozegrano Ogólnopolski 

Turniej Minisiatkówki dziewcząt i chłopców w kategorii 

trójek. W turnieju wzięło udział 14 zespołów podzielo-

nych na dwie grupy. W grupie I najlepszy okazał się LKS 

Bobowa I w składzie: Szymon Wacławik, Maciej Bogusz, 

Krzysztof Szpila, Jakub Kuk. Drugie miejsce zajął UKS 22 

Kraków, a trzecie MKS Będzin. Wszystkie te zespoły 

przygotowują się do  Ogólnopolskiego Finału minisiat-

kówki w Zabrzu. Pozostałe miejsca zajęli: 4. LKS Bo-

bowa 3, 5. UKS Leżajsk, 6. LKS Bobowa II, 7. MKS Pod-

karpacie.

W grupie II wszystkie mecze wygrał UKS Kraków, 

drugie miejsce zdobył LKS Bobowa I w składzie: 

Sylwester Paczuła, Kamil Połeć, Hubert Gryzło. Trzecie 

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki

Bobowej Pan Wacław Ligęza z Panem  Stanisławem 

Tabisiem – przewodniczącym rady w Bobowej.  Wszystkim 

za wsparcie i obecność serdecznie dziękuję” – powiedział 

trener/nauczyciel Zbigniewa Ligęza.

Wyjazd na Finał Ogólnopolski dzięki staraniom dy-

rektora Wiesława Taraska został sfinansowany przez 

Marszałka Małopolski.

Indywidualne wyróżnienie radą trenerów jako 

najlepsza bramkarka turnieju została zawodniczka SP 

w Wilczyskach Laura Skrzypek. 

Skład drużyny: Monika Gruca, Aleksandra Za-

bielny, Magdalena Serafin, Laura Skrzypek, Izabela 

Skrzypek, Julia Ligęza, Magdalena Jurek, Jolanta Broń-

czyk, Natalia Tokarz, Justyna Gryzło, Gabriela Steinhoff, 

Weronika Pękala, Patrycja Święs.

miejsce zdobyła drużyna MKS Podkarpacie I w skła-

dzie: Karolina Kuropatwa, Julita Niepsuj, Magdalena 

Jurek.

SPORTNASZA BOBOWA

27lipiec 2017

W dniu 18 czerwca 2017r. na bobowskim Orliku odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o Puchar 

Burmistrza Bobowej. W sportowych rozgrywkach brali udział druhowie strażacy działający na terenie Gminy 

Bobowa. W zawodach wzięło udział sześć drużyn z: Bobowej, Brzany, Jankowej, Siedlisk, Stróżnej i Wilczysk.

Wyniki sportowego spotkania wyglądały następująco:

Miejsce I - Ochotnicza Straż Pożarna z Jankowej

Miejsce II - Ochotnicza Straż Pożarna z Wilczysk

Miejsce III - Ochotnicza Straż Pożarna z Stróżnej

Miejsce IV - Ochotnicza Straż Pożarna z Bobowej

Miejsce V - Ochotnicza Straż Pożarna z Brzany

Miejsce VI - Ochotnicza Straż Pożarna z Siedlisk

Zwycięska drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej

z Jankowej reprezentowała gminę podczas  II Powia-

towego Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Lipinek, 

który odbył się dnia 25 czerwca 2017r. w Krygu. 

Drużyna z Jankowej zajęła III miejsce.

Turniej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o Puchar Burmistrza Bobowej

W X edycji Ogólnopolskiego Finału o Puchar Kinder+ Sport rozgrywanego w hali MOSiR w Zabrzu w dniach

27-29.06.2017 r. zawodnicy LKS-u po 3 dniach wyczerpujących rozgrywek zajęli 3 miejsce.

W I etapie rozgrywek wygrali mecze z: UKS Volley Wałcz 2:0, SP 11 Kędzierzyn – Koźle 2:0, UKS Remis Świdnik 

2:0. W drugiej rundzie pokonali przeciwników z IKS Atak Elbląg 2:1, Stahlberg KaEmKa Starogard Gdański 2:0, UKS 

22 Kraków 2:1. W 3 fazie rozgrywek pokonali LKPS Borowno SP Stary Broniszew 2:0, SP 12 KS Lechia Tomaszów 

Mazowiecki 2:0, DMKS Plas Kielce 2:0.

W meczu półfinałowym po zaciętym meczu ulegli drużynie Witamy Łódź 0:2, i w emocjonującym i pełnym 

zwrotów akcji  meczu o 3 miejsce pokonali drużynę UMKS MOS Wola Warszawa 2:1 zdobywając brązowe medale!

Trójka LKS-u 3 drużyną w Polsce

Skład drużyny: Szymon Wacławik, 

Maciej Bogusz, Krzysztof Szpila, Jakub 

Kuk. Do turnieju chłopców przygo-

towywali trenerzy Paweł Popardowski 

i Iwona Ćwikła.

Oprócz sportowej rywalizacji w cza-

sie tego święta siatkówki była okazja 

spotkać się ze znanymi siatkarzami 

oraz lekkoatletami. Imprezę zaszczy-

cili swoją obecnością m.in. Piotr 

Gruszka, Sebastian Świderski, Woj-

ciech Grzyb, Paweł Woicki, Piotr Ga-

cek, Paweł Zagumny, Bartosz Bednorz, 

Szymon Majewski, Monika Pyrek, 

Oktawia Nowacka. Można było z nimi 

porozmawiać, zebrać autografy i zro-

bić pamiątkowe zdjęcia.



SPORT NASZA BOBOWA

26 lipiec 2017
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