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W dniu 14 lipca 2017r. na bobowskim cmentarzu 

żydowskim władze miasta: Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 

Stanisław Tabiś, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Bo-

bowej, p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa Pani Beata Król, etnograf Pan Adam Bartosz, 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Proboszcz parafii pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, 

mieszkańcy gminy Bobowa oddali hołd pomordowanym 

Żydom oraz uczcili ich pamięć z okazji 75. rocznicy likwi-

dacji bobowskiego getta.

Wydarzenie to odbyło się po raz pierwszy od okresu 

dramatycznych wydarzeń wojny na bobowskim kirkucie - 

miejscu pochówku społeczności żydowskiej.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Pani Barbary 

Kowalskiej, która zaprezentowała zebranym historię 

dotyczącą społeczeństwa żydowskiego zamieszkującego 

Bobową oraz wydarzeń z roku 1942.

Następnie głos zabrał Burmistrz Bobowej Pan Wacław 

Ligęza, który powitał zebranych   gości oraz podkreślił

w swej wypowiedzi, iż Bobowa jak i okoliczne miejsco-

wości pamiętają o społeczeństwie żydowskim - jego 

kulturze, dziejach i losie. Po przemówieniu Proboszcz 

parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian 

Chełmecki odmówił modlitwę wraz z zebranymi, którą 

poprzedziło odczytanie psalmu 44.

Po modlitwie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś 

złożyli kwiaty oraz znicz przy pomniku znajdującym się na 

zbiorowej mogile upamiętniającej społeczność żydo-

wską.

Wydarzenie zakończył uroczysty apel ku czci po-

ległych braci społeczności żydowskiej, który pozwolił we 

wspólnej modlitwie i ciszy przywołać ich pamięć.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Apel Pamięci

w 75. rocznicę likwidacji getta

W dniu 9 lipca 2017r. w Sali Koncertowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej odbył się koncert 

zespołu MagDus Duo w ramach Ogólnopolskich 

Warsztatów Saksofonowych organizowanych w Bo-

bowej. W realizowanych warsztatach biorą udział 

uczniowie Szkół Muzycznych z całej Polski m.in.

z Gdańska, Białegostoku, Poznania, Katowic, Biel-

sko-Białej, Krakowa, Nowego Sącza oraz okolic Gmi-

ny Bobowa. Natomiast Dyrektorem Artystycznym 

warsztatów jest Pan Dawid Pliskowski – nauczyciel 

saksofonu Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Duet który zaprezentował się w bobowskiej 

Szkole Muzycznej tworzą niezwykle utalentowani 

muzycy: Magdalena Duś (pianistka) oraz Bartek Duś 

(saksofonista), którzy podczas koncertu przekazali 

zebranej licznie publiczności pozytywną energię. 

Artyści dzięki zaprezentowanym aranżacjom in-

strumentalnym wprowadzili zebranych gości w mu-

zyczną krainę marzeń. Zebrana publiczność mogła 

wsłuchiwać się w dźwięki wielkich dzieł tj.: „Suite 

Bergamasque” (Claude Debussy), czy suitę z baletu 

„Romeo i Julia” (Sergiusz Prokofiew).

MagDus Duo to zespół który koncertuje od 

2012r. zarówno w Polsce jak i w Niemczech oraz we 

Włoszech. Duet ten w 2013r. zdobył II Nagrodę 

podczas XVII Międzynarodowego Konkursu Kame-

ralnego w Łodzi. Natomiast w 2014r. muzycy zajęli II 

miejsce oraz otrzymali Nagrodę Publiczności w ra-

mach organizowanego w Weronie we Włoszech 

Międzynarodowego Konkursu Kameralnego 

„Salieri - Zinetti”.

Duet został pozytywnie odebrany przez zgroma-

dzoną publiczność, która dzięki życzliwości muzy-

ków mogła liczyć na dodatkowe utwory wykonane 

poza programem koncertu. 

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Koncert zespołu MagDus Duo

w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Bobowej
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fot. Katarzyna Roman

W dniu 16 lipca 2017 roku w Wilczyskach odbył się 

siódmy już Piknik Historyczny zatytułowany „Z 

Bobowej pod Grunwald”.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bo-

bowej Pan Wacław Ligęza, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z  Bobowej oraz Sołectwo Wilczyska.

Wydarzenie które wpisało się w stały program 

atrakcji kulturalnych Gminy Bobowa związane jest

z Bractwem Rycerskim 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity 

z Bobowej. Rycerz którego tytuł nosi bractwo był 

godnym zaufania rycerzem Króla Władysława Jagiełły, 

wobec którego w 1431r. złożył przysięgę, która 

mówiła, że pod nieobecność króla lub w razie jego 

śmierci nie odda on kluczy do wawelskiej warowni 

nikomu - jedynie synom króla  Władysławowi i 

Kazimierzowi lub Królowej Zofii. Ze względu na 

zajmowane stanowisko urzędnicze rodak Bobowej 

mieszkał w swoim domu na wzgórzu wawelskim. 

Dzięki zapiskom Jana Długosza wiemy, że Zygmunt 

Gryfita był zaliczany do grona groźnych, potężnych i 

najsławniejszych rycerzy. Współcześnie działające 

Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z 

Bobowej powstało w 2011r. w celu upamiętnienia tych 

wydarzeń z przeszłości. Członków bractwa łączy 

wspólna pasja i zamiłowanie do rodzimej historii, 

którą szerzą wśród społeczeństwa.

Piknik Historyczny rozpoczęła p.o. Dyrektor Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król, przybliżyła zebranym postać Zygmunta Gryfity 

oraz historię bractwa, po czym oddała głos 

Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza serdecznie 

powitał zebranych gości w osobach:   Senator RP Pan 

Stanisław Kogut, Poseł na Sejm RP Pani Barbara 

Bartuś, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław 

Tabiś, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Brac-

two Rycerskie 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobo-

wej oraz mieszkańcy Gminy Bobowa. W swym 

wystąpieniu Burmistrz podkreślił jak znaczącą rolę 

odgrywa pamięć o przeszłości oraz troska o dzieje 

zamierzchłych czasów, które nie tylko wiążą się z 

historią narodu polskiego, a uczestniczą w niej 

bohaterowie z Bobowej. Poseł Pani Barbara Bartuś 

wspomniała, że Gmina Bobowa pamięta o ważnych 

dla Polski wydarzeniach historycznych, których treści 

udostępnia społeczeństwu dzięki realizowanym 

spotkaniom kulturalnym takich jak tegoroczny, 

siódmy już Piknik Historyczny.

Po oficjalnych wystąpieniach Sekretarz Gminy Pani 

Zdzisława Iwaniec w asyście Rycerzy 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej złożyła wiązankę kwiatów 

pod pamiątkowym obeliskiem przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej.

Kolejnym punktem programu były występy 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy-

skach - dzieci zaprezentowały na scenie swoje mu-

zyczne talenty.

Następnie na terenie boiska szkolnego odbył się 

pokaz rozbijania obozu rycerskiego wraz z przedsta-

wieniem życia w średniowiecznym obozie w wykona-

niu Rycerzy Bractwa 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity

z Bobowej. Komentatorem pokazu był Pan Marek 

Piknik Historyczny „Z Bobowej pod Grunwald” 2017r. Kubicki. Podczas prezentacji zgromadzeni goście 

mogli wykonać fotografie z rycerzami, mogli także 

poznać narzędzia walki jak i sprzęty niezbędne 

podczas wędrówki rycerzy oraz mieli możliwość 

skosztowania żurku, który przyrządzili członkowie 

bractwa. Rycerze oprócz rozbijania obozu informo-

wali jak przygotowują się do walki oraz w jaki 

sposób wykonują rzuty armatnie oraz strzały z 

łuku. Po pokazie rozbijania obozu na scenie 

pojawiło się trio taneczne z Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej, które przygotowanym układem 

tanecznym zachęcało do wspólnej zabawy.

Następnie przed zgromadzoną licznie publi-

cznością zaprezentowała się Orkiestra Dęta z 

Siedlisk, wykonując oryginalne aranżacje muzycz-

ne. Po występie orkiestry na deskach amfiteatru 

pojawiła się Kapela Ludowa Krzysztofa Bulandy, 

która zaprezentowała regionalny repertuar mu-

zyczny.

Podczas wydarzenia Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa organizowało liczne konkursy  oraz 

konkurencje średniowieczne m.in.: rzut podkową, 

wyścigi dwójek na deskach, przeciąganie liny, 

naukę tańca średniowiecznego, konkurs plastycz-

ny pod nazwą: „Ideał Rycerza” oraz malowanie 

twarzy. Uczestnicy wydarzenia mogli także 

skorzystać ze stoisk gastronomicznych przygoto-

wanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich

w Wilczyskach oraz z stoiska z tradycyjnymi lodami 

od Pana Józefa Gucwy jak i z zaplecza rekreacyj-

nego m.in.: atrakcji dla dzieci. Nad Piknikiem 

Historycznym czuwał rycerz, będący dziełem 

lokalnego artysty - Pana Władysława Bembenika - 

rzeźbiarza z zamiłowania. Na zakończenie Pikniku 

wystąpił zespół Jaguar, który zachęcił wszystkich do 

wspólnej tanecznej  zabawy. 

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

W dniu 9 lipca 2017r. na placu szkolnym w Brzanie 

odbył się Piknik Rodzinny, który zgromadził licznie 

zebraną społeczność wsi jak i całej gminy.

Organizatorami wydarzenia byli: Sołtys Wsi Brzana, 

Rada Sołecka Wsi Brzana oraz Zespół Szkół w Brzanie. 

Podczas wydarzenia zebrani mogłi obserwować 

występy muzyczne Zespołu Regionalnego „Bystro 

Kicora” z Łomnicy oraz kapeli Piyrogi Łomnicońskie. Po 

ludowych prezentacjach najmłodsi uczestnicy wyda-

rzenia mogli wziąć udział w animacjach przygoto-

wanych przez grupę Imprateam z Brzeska, która 

zapewniła dobrą zabawę oraz atmosferę podczas 

pikniku. W trakcie wydarzenia dzieci korzystały

z atrakcji przygotowanych przez Myszkoland z Golic. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się strzały do celu - 

Painball oraz konkursy i rozgrywki organizowane przez 

grupę Imprateam. Panie z Rady Sołeckiej zadbały

o stoiska gastronomiczne i przygotowały smakowite 

dania m.in.: grochówkę Jamnejską, pierogi oraz 

smakołyki z grilla. Podczas pikniku odbył się konkurs 

rzutów karnych z udziałem młodzieży. Bramki bronił 

proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej 

ks. dr Marian Chełmecki. Zwycięzca sportowego 

starcia otrzymał piłkę z autografem księdza oraz 

gratulacje złożone od Sołtysa Wsi Pana Piotra Kloc oraz 

księdza proboszcza. Kolejną atrakcją był występ 

Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Koronka”, który 

zaprezentował spektakl pt.: „Znachorka”. Podczas 

pikniku wystąpił także ojciec dominikanin Wojciech 

Gołaski z Jamnej, który grając na skrzypcach zapre-

zentował publiczności swój muzyczny talent. Ostatnim 

punktem programu była zabawa taneczna z Zespołem 

Jaguar. 

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Piknik Rodzinny w Brzanie
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W dniu 16 lipca 2017 roku w Wilczyskach odbył się 

siódmy już Piknik Historyczny zatytułowany „Z 

Bobowej pod Grunwald”.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bo-

bowej Pan Wacław Ligęza, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z  Bobowej oraz Sołectwo Wilczyska.

Wydarzenie które wpisało się w stały program 

atrakcji kulturalnych Gminy Bobowa związane jest

z Bractwem Rycerskim 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity 

z Bobowej. Rycerz którego tytuł nosi bractwo był 

godnym zaufania rycerzem Króla Władysława Jagiełły, 

wobec którego w 1431r. złożył przysięgę, która 

mówiła, że pod nieobecność króla lub w razie jego 

śmierci nie odda on kluczy do wawelskiej warowni 

nikomu - jedynie synom króla  Władysławowi i 

Kazimierzowi lub Królowej Zofii. Ze względu na 

zajmowane stanowisko urzędnicze rodak Bobowej 

mieszkał w swoim domu na wzgórzu wawelskim. 

Dzięki zapiskom Jana Długosza wiemy, że Zygmunt 

Gryfita był zaliczany do grona groźnych, potężnych i 

najsławniejszych rycerzy. Współcześnie działające 

Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z 

Bobowej powstało w 2011r. w celu upamiętnienia tych 

wydarzeń z przeszłości. Członków bractwa łączy 

wspólna pasja i zamiłowanie do rodzimej historii, 

którą szerzą wśród społeczeństwa.

Piknik Historyczny rozpoczęła p.o. Dyrektor Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król, przybliżyła zebranym postać Zygmunta Gryfity 

oraz historię bractwa, po czym oddała głos 

Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza serdecznie 

powitał zebranych gości w osobach:   Senator RP Pan 

Stanisław Kogut, Poseł na Sejm RP Pani Barbara 

Bartuś, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław 

Tabiś, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Brac-

two Rycerskie 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobo-

wej oraz mieszkańcy Gminy Bobowa. W swym 

wystąpieniu Burmistrz podkreślił jak znaczącą rolę 

odgrywa pamięć o przeszłości oraz troska o dzieje 

zamierzchłych czasów, które nie tylko wiążą się z 

historią narodu polskiego, a uczestniczą w niej 

bohaterowie z Bobowej. Poseł Pani Barbara Bartuś 

wspomniała, że Gmina Bobowa pamięta o ważnych 

dla Polski wydarzeniach historycznych, których treści 

udostępnia społeczeństwu dzięki realizowanym 

spotkaniom kulturalnym takich jak tegoroczny, 

siódmy już Piknik Historyczny.

Po oficjalnych wystąpieniach Sekretarz Gminy Pani 

Zdzisława Iwaniec w asyście Rycerzy 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej złożyła wiązankę kwiatów 

pod pamiątkowym obeliskiem przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej.

Kolejnym punktem programu były występy 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy-

skach - dzieci zaprezentowały na scenie swoje mu-

zyczne talenty.

Następnie na terenie boiska szkolnego odbył się 

pokaz rozbijania obozu rycerskiego wraz z przedsta-

wieniem życia w średniowiecznym obozie w wykona-

niu Rycerzy Bractwa 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity

z Bobowej. Komentatorem pokazu był Pan Marek 

Piknik Historyczny „Z Bobowej pod Grunwald” 2017r. Kubicki. Podczas prezentacji zgromadzeni goście 

mogli wykonać fotografie z rycerzami, mogli także 

poznać narzędzia walki jak i sprzęty niezbędne 

podczas wędrówki rycerzy oraz mieli możliwość 

skosztowania żurku, który przyrządzili członkowie 

bractwa. Rycerze oprócz rozbijania obozu informo-

wali jak przygotowują się do walki oraz w jaki 

sposób wykonują rzuty armatnie oraz strzały z 

łuku. Po pokazie rozbijania obozu na scenie 

pojawiło się trio taneczne z Szkoły Podstawowej

w Sędziszowej, które przygotowanym układem 

tanecznym zachęcało do wspólnej zabawy.

Następnie przed zgromadzoną licznie publi-

cznością zaprezentowała się Orkiestra Dęta z 

Siedlisk, wykonując oryginalne aranżacje muzycz-

ne. Po występie orkiestry na deskach amfiteatru 

pojawiła się Kapela Ludowa Krzysztofa Bulandy, 

która zaprezentowała regionalny repertuar mu-

zyczny.

Podczas wydarzenia Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa organizowało liczne konkursy  oraz 

konkurencje średniowieczne m.in.: rzut podkową, 

wyścigi dwójek na deskach, przeciąganie liny, 

naukę tańca średniowiecznego, konkurs plastycz-

ny pod nazwą: „Ideał Rycerza” oraz malowanie 

twarzy. Uczestnicy wydarzenia mogli także 

skorzystać ze stoisk gastronomicznych przygoto-

wanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich

w Wilczyskach oraz z stoiska z tradycyjnymi lodami 

od Pana Józefa Gucwy jak i z zaplecza rekreacyj-

nego m.in.: atrakcji dla dzieci. Nad Piknikiem 

Historycznym czuwał rycerz, będący dziełem 

lokalnego artysty - Pana Władysława Bembenika - 

rzeźbiarza z zamiłowania. Na zakończenie Pikniku 

wystąpił zespół Jaguar, który zachęcił wszystkich do 

wspólnej tanecznej  zabawy. 

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

W dniu 9 lipca 2017r. na placu szkolnym w Brzanie 

odbył się Piknik Rodzinny, który zgromadził licznie 

zebraną społeczność wsi jak i całej gminy.

Organizatorami wydarzenia byli: Sołtys Wsi Brzana, 

Rada Sołecka Wsi Brzana oraz Zespół Szkół w Brzanie. 
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występy muzyczne Zespołu Regionalnego „Bystro 

Kicora” z Łomnicy oraz kapeli Piyrogi Łomnicońskie. Po 

ludowych prezentacjach najmłodsi uczestnicy wyda-

rzenia mogli wziąć udział w animacjach przygoto-

wanych przez grupę Imprateam z Brzeska, która 

zapewniła dobrą zabawę oraz atmosferę podczas 

pikniku. W trakcie wydarzenia dzieci korzystały
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ks. dr Marian Chełmecki. Zwycięzca sportowego 

starcia otrzymał piłkę z autografem księdza oraz 

gratulacje złożone od Sołtysa Wsi Pana Piotra Kloc oraz 

księdza proboszcza. Kolejną atrakcją był występ 

Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Koronka”, który 

zaprezentował spektakl pt.: „Znachorka”. Podczas 

pikniku wystąpił także ojciec dominikanin Wojciech 

Gołaski z Jamnej, który grając na skrzypcach zapre-

zentował publiczności swój muzyczny talent. Ostatnim 

punktem programu była zabawa taneczna z Zespołem 

Jaguar. 

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Piknik Rodzinny w Brzanie
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Uczestnicy koloni  zrealizowanej w dniach  1-15 

sierpnia 2017 pochodzili z Siedlisk, Sędziszowej, Bo-

bowej, Biesnej i Czermina. Natomiast na kolonii jako 

wolontariusze pracowali: Pani Anna Wiejaczka - kie-

rownik kolonii, organizator i koordynator, wychowawcy: 

Pani Agnieszka Bajorska, Pani Marta Klich, Pani Małgorzata Laskowska, Pan Paweł Szura oraz Pani Jolanta Dobek - 

pielęgniarka.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic 

zorganizowało już po raz piąty kolonię edukacyjno-re-

kreacyjną do Władysławowa w której uczestniczyło

48 dzieci.

Celem podróży było polskie morze, które wiele dzieci zobaczyło pierwszy raz w swoim życiu. Nowością dla 

wielu uczestników wakacyjnej podróży było życie kolonijne, które pełne nauki i zabawy umożliwiło kolonistom 

upragniony wypoczynek oraz integrującą rozrywkę. Licznie organizowane wycieczki, kąpiele w morzu, rejsy 

statkiem, konkursy, tańce, gry i zabawy pozwoliły dzieciom na aktywne i zarazem kreatywne spędzenie wolnego, 

letniego czasu.  opracowanie: Anna Wiejaczka

Kolonia edukacyjno-rekreacyjna
zorganizowana przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic

„Aktywnie i twórczo” – półkolonia w Jankowej
11 sierpnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Jankowej 

odbyło się uroczyste zakończenie półkolonii letniej dla dzieci

i młodzieży rolników z terenu Gminy Bobowa zorganizowa-

nej przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie i Urząd 

Miejski w Bobowej. Swoją obecnością wypoczywających 

zaszczycił Burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza, Sekretarz 

Gminy pani Zdzisława Iwaniec, pani Lucyna Chęcińska – 

przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie i pan 

Józef Magiera Przewodniczący Rady Powiatowej Małopol-

skiej Izby Rolniczej w Gorlicach.

Półkolonia trwała od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r.,

a uczestniczyło w niej ogółem 50 dzieci z terenu gminy 

Bobowa. Ten 10-dniowy, letni wypoczynek dla dzieci, których 

rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, to niepowtarzalna 

szansa, żeby oderwać się od codzienności i przeżyć prawdzi-

wą przygodę w gronie rówieśników. 

Celem głównym półkolonii było zapewnienie bezpie-

czeństwa i opieki dzieciom pozostającym w miejscu za-

mieszkania, a nie mającym możliwości skorzystania z innych 

form letniego wypoczynku. 10-dniowy program wypoczynku, 

wypełniał dzieciom czas w godz. 8.00 – 15.00. W tym czasie 

zapewniono dzieciom 2 posiłki (II śniadanie i obiad oraz 

wodę mineralną).  Realizowany był program kulturalno-

oświatowy mający na celu promocję zdrowia i profilaktykę 

zdrowotną, w ramach którego dzieci uczestniczyły w zaję-

ciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, 

wyjściach na biwak. Ponadto, zorganizowano wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze do Krosna, Jasła, Szymbarku, Siar, 

Nowego Sącza i Gorlic. Ogromną radość sprawiały dzieciom 

wyjazdy do kina, na basen i do parku linowego, a także udział 

w warsztatach twórczych .

Podczas uroczystego zakończenia i podsumowania 

półkolonii  uczestnicy dzieląc się swoimi wrażeniami nie kryli 

radości i zadowolenia z wypoczynku stwierdzając, że miło i 

przyjemnie spędzili czas. Podziękowali gościom i organiza-

torom oraz wychowawcom za niezapomniane wakacje oraz 

wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku po raz kolejny wezmą 

udział w podobnej formie wypoczynku.

Zaproszeni goście obdarowali dzieci słodkościami, 

upominkami i dyplomami. Po ostatnim wspólnym półko-

lonijnym obiedzie i przepysznym lodowym deserze, rozśpie-

wane dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich 

domów. Zapewne długo będą wspominać wakacyjną przygo-

dę w gronie rówieśników.       opracowanie: ck - Monika Podobińska

W dniu 15 sierpnia 2017r. w Sędziszowej odbyły się 

Dożynki Gminne. Organizatorami wydarzenia byli: 

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Sołtys i Rada 

Sołecka Sędziszowej, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Sędzi-

szowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Sędziszowej.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta 

Dziękczynna  Kościele pw. Św. Mikołaja w Siedliskach

w intencji rolników z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej z podziękowaniem za tegoroczne 

zbiory (od Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej) 

koncelebrowana przez Księdza Jacka Kupca, Księdza 

Piotra Poślińskiego oraz Księdza Tomasza Gołąbka. W 

nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz 

państwowych, samorządowych, sołtysi, gospodarze, 

rolnicy. Homilię wygłosił Rektor Kościoła pw. Św. Miko-

łaja w Siedliskach Ksiądz Jacek Kupiec, który podkreślił 

ważną rolę owoców ziemi będących wyrazem błogo-

sławieństwa Boga. Po uroczystej Mszy Świętej barwne 

Korowody Dożynkowe wyruszyły na plac przy Szkole 

Podstawowej w Sędziszowej. Następnie starostowie 

Dożynek Gminnych: Pani Maria Bartoszek - Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Sędziszowej oraz Pan Stanisław 

Tabiś - Przewodniczący Rady Miejskiej, Sołtys Sędzi-

szowej powitali zebranych gości. Drużba dożynkowy 

Pan Marcin Wąs w towarzystwie Pani Anity Lesiak 

powitali zebranych gości: Burmistrza Bobowej Pana 

Wacława Ligęzę, Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Pana Stanisława Tabisia, Posła na Sejm RP Pana Jana 

Dudę, Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Mularczyka, 

Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Wójta 

Gminy Korzenna Pana Leszka Skowrona, Księży, 

Radnych Powiatowych: Pana Adama Urbanka i 

Zygmunta Fryczka, Dyrektorów Szkół, Przedstawicieli 

Rady Miejskiej w Bobowej, Rolników, Komendanta 

Policji w Bobowej Pana Artura Siedlarza oraz media. 

Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

serdecznie powitał zebranych gości, podziękował 

rolnikom za ich trud i pracę, oraz uroczyście rozpoczął 

Dożynki Gminne 2017.

Po czym nastąpiła prezentacja wieńców dożynko-

wych podczas której sołectwa z Sędziszowej, Wilczysk, 

Stróżnej, Siedlisk, Bobowej, Jankowej i Brzany 

zaprezentowały własnoręcznie wykonane dzieła. 

Tradycyjnie jak, co roku odbył się Gminny Konkurs 

Wieńca Dożynkowego. Jury, w składzie: Pani Agnieszka 

Śliwa-Klara, Pani Aleksandra Sokołowska oraz Pani 

Urszula Iwańska nagrodziło następujące Sołectwa: 

I miejsce - Kategoria Wieniec Tradycyjny - Sołectwo 

Jankowa 

I miejsce - Kategoria Wieniec Współczesny – 

Sołectwo Brzana (Wieniec ten zostanie przekazany do 

Muzeum w Lednicy)

Wieńce dożynkowe oraz chleby otrzymali:

Sędziszowa: Urszula i Sylwester Cieśla (wieniec i chleb)

Lidia i Wacław Ligęza (chleb),

Wilczyska: Ewa i Wiesław Tarasek (wieniec i chleb),

Bobowa i Berdechów: Anna i Piotr Job (wieniec i chleb),

Jankowa: Bernadeta i Stanisław Antosz (wieniec i 

chleb),

Stróżna: Halina i Czesław Mucha (wieniec i chleb),

Brzana: Ksiądz Tomasz Gołąbek (wieniec i chleb),

Siedliska: Małgorzata i Józef Solarz (wieniec i chleb)

Następnie Starostowie Dożynek Gminnych wręczy-

li zaproszonym gościom figurki przedstawiające wize-

runek Matki Bożej Wniebowziętej.

Po czym na scenie zaprezentowali swe talenty 

artystyczne uczniowie Szkoły Podstawowej w Sędzi-

szowej, którzy zatańczyli skocznego krakowiaka (Opie-

kunem grupy była Pani Agnieszka Bartoszek) oraz 

nowoczesny układ taneczny (Opiekunem grupy była 

Dożynki Gminne w Sędziszowej

►

październik 2017 październik 2017
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Celem podróży było polskie morze, które wiele dzieci zobaczyło pierwszy raz w swoim życiu. Nowością dla 

wielu uczestników wakacyjnej podróży było życie kolonijne, które pełne nauki i zabawy umożliwiło kolonistom 
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odbyło się uroczyste zakończenie półkolonii letniej dla dzieci
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zaszczycił Burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza, Sekretarz 
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Celem głównym półkolonii było zapewnienie bezpie-

czeństwa i opieki dzieciom pozostającym w miejscu za-

mieszkania, a nie mającym możliwości skorzystania z innych 

form letniego wypoczynku. 10-dniowy program wypoczynku, 

wypełniał dzieciom czas w godz. 8.00 – 15.00. W tym czasie 

zapewniono dzieciom 2 posiłki (II śniadanie i obiad oraz 

wodę mineralną).  Realizowany był program kulturalno-

oświatowy mający na celu promocję zdrowia i profilaktykę 

zdrowotną, w ramach którego dzieci uczestniczyły w zaję-

ciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, 

wyjściach na biwak. Ponadto, zorganizowano wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze do Krosna, Jasła, Szymbarku, Siar, 

Nowego Sącza i Gorlic. Ogromną radość sprawiały dzieciom 

wyjazdy do kina, na basen i do parku linowego, a także udział 

w warsztatach twórczych .

Podczas uroczystego zakończenia i podsumowania 

półkolonii  uczestnicy dzieląc się swoimi wrażeniami nie kryli 

radości i zadowolenia z wypoczynku stwierdzając, że miło i 

przyjemnie spędzili czas. Podziękowali gościom i organiza-

torom oraz wychowawcom za niezapomniane wakacje oraz 

wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku po raz kolejny wezmą 

udział w podobnej formie wypoczynku.

Zaproszeni goście obdarowali dzieci słodkościami, 

upominkami i dyplomami. Po ostatnim wspólnym półko-

lonijnym obiedzie i przepysznym lodowym deserze, rozśpie-

wane dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich 

domów. Zapewne długo będą wspominać wakacyjną przygo-

dę w gronie rówieśników.       opracowanie: ck - Monika Podobińska

W dniu 15 sierpnia 2017r. w Sędziszowej odbyły się 

Dożynki Gminne. Organizatorami wydarzenia byli: 

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Sołtys i Rada 

Sołecka Sędziszowej, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Sędzi-

szowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Sędziszowej.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta 

Dziękczynna  Kościele pw. Św. Mikołaja w Siedliskach

w intencji rolników z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej z podziękowaniem za tegoroczne 

zbiory (od Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej) 

koncelebrowana przez Księdza Jacka Kupca, Księdza 

Piotra Poślińskiego oraz Księdza Tomasza Gołąbka. W 

nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz 

państwowych, samorządowych, sołtysi, gospodarze, 

rolnicy. Homilię wygłosił Rektor Kościoła pw. Św. Miko-

łaja w Siedliskach Ksiądz Jacek Kupiec, który podkreślił 

ważną rolę owoców ziemi będących wyrazem błogo-

sławieństwa Boga. Po uroczystej Mszy Świętej barwne 

Korowody Dożynkowe wyruszyły na plac przy Szkole 

Podstawowej w Sędziszowej. Następnie starostowie 

Dożynek Gminnych: Pani Maria Bartoszek - Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Sędziszowej oraz Pan Stanisław 

Tabiś - Przewodniczący Rady Miejskiej, Sołtys Sędzi-

szowej powitali zebranych gości. Drużba dożynkowy 

Pan Marcin Wąs w towarzystwie Pani Anity Lesiak 

powitali zebranych gości: Burmistrza Bobowej Pana 

Wacława Ligęzę, Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Pana Stanisława Tabisia, Posła na Sejm RP Pana Jana 

Dudę, Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Mularczyka, 

Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Wójta 

Gminy Korzenna Pana Leszka Skowrona, Księży, 

Radnych Powiatowych: Pana Adama Urbanka i 

Zygmunta Fryczka, Dyrektorów Szkół, Przedstawicieli 

Rady Miejskiej w Bobowej, Rolników, Komendanta 

Policji w Bobowej Pana Artura Siedlarza oraz media. 

Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

serdecznie powitał zebranych gości, podziękował 

rolnikom za ich trud i pracę, oraz uroczyście rozpoczął 

Dożynki Gminne 2017.

Po czym nastąpiła prezentacja wieńców dożynko-

wych podczas której sołectwa z Sędziszowej, Wilczysk, 

Stróżnej, Siedlisk, Bobowej, Jankowej i Brzany 

zaprezentowały własnoręcznie wykonane dzieła. 

Tradycyjnie jak, co roku odbył się Gminny Konkurs 

Wieńca Dożynkowego. Jury, w składzie: Pani Agnieszka 

Śliwa-Klara, Pani Aleksandra Sokołowska oraz Pani 

Urszula Iwańska nagrodziło następujące Sołectwa: 

I miejsce - Kategoria Wieniec Tradycyjny - Sołectwo 

Jankowa 

I miejsce - Kategoria Wieniec Współczesny – 

Sołectwo Brzana (Wieniec ten zostanie przekazany do 

Muzeum w Lednicy)

Wieńce dożynkowe oraz chleby otrzymali:

Sędziszowa: Urszula i Sylwester Cieśla (wieniec i chleb)

Lidia i Wacław Ligęza (chleb),

Wilczyska: Ewa i Wiesław Tarasek (wieniec i chleb),

Bobowa i Berdechów: Anna i Piotr Job (wieniec i chleb),

Jankowa: Bernadeta i Stanisław Antosz (wieniec i 

chleb),

Stróżna: Halina i Czesław Mucha (wieniec i chleb),

Brzana: Ksiądz Tomasz Gołąbek (wieniec i chleb),

Siedliska: Małgorzata i Józef Solarz (wieniec i chleb)

Następnie Starostowie Dożynek Gminnych wręczy-

li zaproszonym gościom figurki przedstawiające wize-

runek Matki Bożej Wniebowziętej.

Po czym na scenie zaprezentowali swe talenty 

artystyczne uczniowie Szkoły Podstawowej w Sędzi-

szowej, którzy zatańczyli skocznego krakowiaka (Opie-

kunem grupy była Pani Agnieszka Bartoszek) oraz 

nowoczesny układ taneczny (Opiekunem grupy była 

Dożynki Gminne w Sędziszowej

►
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Pani Grażyna Marszał) a także 

młodzi muzycy Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Bobowej, którzy 

wystąpili z folkowym  repertu-

arem przygotowanym pod 

czujnym okiem Pani Agaty Miki.

W trakcie dożynek Panie z 

KGW, druhowie oraz Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza, 

Wójt Gminy Korzenna Pan 

Leszek Skowron, Ksiądz Rektor 

Jacek Kupiec oraz Ksiądz Piotr 

Pośliński zaprezentowali dawne 

prace żniwne. 

Dzieci zgromadzone licznie 

na dożynkach mogły poznać 

dawne narzędzia którymi posłu-

giwali się ich dziadkowie podczas 

pracy zarówno na roli jak i w do-

mu. W zorganizowanym konkur-

sie wiedzy na temat dawnych 

przedmiotów tj.: jak sierp, 

niecka, czy prawidło uczestni-

czyli najmłodsi.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP 

Jana Dudy na wniosek Burmi-

strza Bobowej Wacława Ligęzy 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztof Jurgiel nadał odznaki 

honorowe „ZASŁUŻONY DLA 

ROLNICTWA” rolnikom z Gminy 

Bobowa:

1. Andrzej Lisik z Sędziszowej 

2.  Jan Mucha ze Stróżnej 

3. Stanisław Siedlarz z Siedlisk 

4. Stanisław Antosz z Janko-

wej 

5. Marek Chramęga z Wilczysk 

6. Stanisław Gniadek z Brzany 

Wręczenia odznak w imieniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi dokonał Pan Jan Duda Poseł 

na Sejm RP. Wyróżnionym rolni-

kom gratulacje złożył   Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza

Następnie na scenie zapre-

zentował się Zespół Start, który 

zachęcił zebranych do wspólnej 

zabawy tanecznej.
opracowanie: ck- Żaneta Framęga

W dniu 27 sierpnia 2017r. w Bobowej odbyły się XIX Dożynki 

Województwa Małopolskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Marszałek 

Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Burmistrz Bobowej 

Pan Wacław Ligęza.

Święto będące wyrazem dziękczynienia za owocne plony zgromadziło 

w Bobowej 30 delegacji z całej Małopolski. Wśród przybyłych gości znaleźli 

się mieszkańcy Gmin: Bobowa, Tarnów, Pałecznica, Rzepiennik 

Strzyżewski, Wiśniowa, Wierzchosławice, Andrychów, Zawoja, Ryglice, 

Wojnicz, Spytkowice, Koszyce, Gnojnik, Niepołomice, Piwniczna-Zdrój, 

Zembrzyce, Michałowice, Zator, Wolbrom, Radziemice, Łapanów, 

Skrzyszów, Łososina Dolna, Krzeszowice, Radgoszcz, Radłów, Wietrzycho-

wice, Maków Podhalański, Gorlice oraz Proszowice.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się na placu Kościoła pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej. Drużba Pan Marcin Wąs witał zgroma-

dzonych gości: Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę, 

Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Dyrektora Kancelarii Zarządu 

Pana Witolda Kochana, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Pana Stanisława Pasonia, Starostów Dożynek Państwo Urszulę i Jana 

Mucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej Pana Stanisława 

Tabisia, Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Wicestarostę Powiatu 

Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę oraz Proboszcza Księdza dr Mariana 

Chełmeckiego. Następnie uroczysta procesja wyruszyła wokół Kościoła 

podczas której Biskup Diecezji Tarnowskiej dr Andrzej Jeż poświęcił 

barwne dzieła sztuki - wieńce dożynkowe. Po czym w asyście duchownych, 

gości, reprezentacyjnej grupy dożynkowej - Jankowej oraz pocztów 

sztandarowych wyruszyli do świątyni, by podziękować Bogu za tegoroczne 

plony.

Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ksiądz dr Marian 

Chełmecki podczas nabożeństwa powiedział: „Wierzę w to mocno, że dziś 

te najpiękniejsze wieńce dożynkowe z województwa małopolskiego 

przyniesione do bobowskiego kościoła, które przed chwilą uroczyście 

poświęcił biskup diecezjalny Andrzej Jeż są podziękowaniem dla Stwórcy. 

Rolnicy nigdy nie zapomnieli komu zawdzięczają wzrost każdego źdźbła 

zbóż, potrafią być wdzięczni, a wdzięczność jest cecha ludzi pokornych

i szlachetnych.”

Uroczystej Mszy 

Świętej przewodniczył 

Ordynariusz Diecezji 

Tarnowskiej Biskup dr 

Andrzej Jeż, który w 

homilii podkreślił jak 

ważną rolę odgrywa 

ziemia, której stwórcą 

jest Bóg pełen miło-

sierdzia. Podczas ka-

zania Biskup zacyto-

wał fragment powieści wielkiego polskiego poety 

Władysława Reymonta dotyczący piękna polskiej 

ziemi, która „niczym Matka pozwala nam żyć, karmi 

nas i uczy ofiarnej pracy”. Biskup w swej wypowiedzi 

wspomniał także o gospodarzach: „Rolnicy związani z 

ziemią, oddychający naturą byli i są ludźmi głęboko 

religijnymi bo wiedzą, że w przyrodzie dokonuje się jak 

gdyby wielka liturgia Boga - w pięknie przyrody 

odczuwa się jego bliskość, jego obecność”.

Po nabożeństwie barwne korowody wraz z gośćmi

i mieszkańcami gminy wyruszyli na bobowski rynek, by 

móc cieszyć się owocnymi plonami podczas wspólnej 

zabawy. Konferansjer wydarzenia Pan Krzysztof 

Górecki - aktor Teatru Ludowego w imieniu gospoda-

rzy tegorocznych dożynek Pana Jacka Krupy – Mar-

szałka Województwa Małopolskiego oraz Pana 

Wacława Ligęzy – Burmistrza Bobowej powitał zebrany 

gości: Pana Ministra Wiesława Janczyka, licznie 

przybyłych Parlamentarzystów: Pana Stanisława 

Koguta, Panią Dorotę Niedzielę, Panią Barbarę Bartuś, 

Pana Józefa Leśniaka, Wicewojewodę Małopolski Pana 

Józefa Gawrona, Księdza Andrzeja Jeża – Biskupa 

Diecezji Tarnowskiej, przedstawicieli korpusu dyplo-

matycznego: Pana dr Michaela Großa Konsula 

Generalnego Niemiec, licznie przybyłych samorządow-

ców: Panią Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą 

Sejmiku Województwa Małopolskiego, Członków 

Zarządu Województwa Małopolskiego, starostów, 

prezydentów, burmistrzów, wójtów, przewodni-

czących rad oraz radnych województwa, powiatów

i gmin, przedstawicieli służ mundurowych, organizacje 

pozarządowe oraz wszystkich zgromadzonych: 

mieszkańców powiatu gorlickiego oraz Gminy i Miasta 

Bobowej, rolników i licznie przybyłe grupy wieńcowe.

Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

powitał serdecznie zgromadzonych gości na bo-

bowskim rynku oraz podziękował Panu Marszałkowi za 

XIX Dożynki Województwa Małopolskiego

w Bobowej 

powierzenie gminie organizacji Wojewódzkich Doży-

nek jak i pomoc w realizacji zadania pracownikom: 

Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Bobo-

wej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

oraz Sołtysom, Sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich 

oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Burmistrz Bobowej podkreślił w swej wypowiedzi 

piękno przybyłych do Bobowej wieńców dożynkowych 

będących arcydziełami sztuki ludowej oraz wyraził: 

„wdzięczność wszystkim rolnikom za ich pracę, trud jak 

i poświęcenie, gdyż to właśnie im należy się szacunek

i podziękowanie za przywiązanie do ojczystej ziemi.” 

Podczas wystąpienia Burmistrz Bobowej przedstawił 

zebranym historię oraz tradycje i kulturę pięknego i za-

razem nowoczesnego miasta jakim jest Bobowa.

Następie na scenie zaprezentowały się Panie Maria 

Wąsik i Marta Michalik, które rozpoczęły obrzęd 

żniwny. Artystki w swych gwarowych i satyrycznych 

wystąpieniach przedstawiły piękno życia na wsi oraz 

związane z nim wielopokoleniowe tradycje. Obrzęd 

żniwny kontynuował Zespół Regionalny „Koronka” 

działający od 2002 roku przy Centrum Kultury i Promo-

cji Gminy Bobowa, który zaprezentował przedstawie-

nie pt.: „Wyzwoliny kosiarza” w reżyserii Pani Bogumiły 

Stefanii Kowalskiej. Po inscenizacji na scenie pojawili 

się Starostowie uroczystości Państwo Urszula i Jan 

Mucha - rolnicy, pracujący na ponad 100 ha ziemi i 

hodujący trzodę chlewną, którzy przekazali chleb 

Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu 

Jackowi Krupie. Podczas ofiarowania chleba Starościna 

XIX Dożynek Województwa Małopolskiego Pani Urszu-

la Mucha powiedziała: „Wojewódzkie Dożynki dziś 

mamy, na ręce Marszałka chleb składamy. Nasza 

Bobowa pięknem stoi, niech Pan Marszałek po równo 

kroi, by wszystkim tego chleba starczyło, a w 

Małopolsce lekko się żyło. Wszystkim rolnikom za trud 

w podzięce składam ten bochen na Pana ręce”.

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek 

Krupa ucałował chleb oraz podziękował rolnikom za 

ich pracę, trud i poświęcenie oraz w swym wystąpieniu 

powiedział: „Wszystko zaczęło się przed wiekami od 

ziemi i od rolnika. Szczególnym symbolem plonów jest 

chleb -symbol życia, ale również ofiary. Dla nas na co 

dzień też jest symbolem życia, tym najważniejszym, bo 

bez chleba nie ma niczego. Spotykamy się żeby 

podziękować, ale również z uszanowaniem się pokło-

nić i powiedzieć wszystkim rolnikom w Małopolsce 

serdeczne - „Bóg zapłać”.

Podczas XIX Dożynek Województwa Małopolskiego 

wystąpiła także Przewodnicząca Sejmiku Woje-
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Pani Grażyna Marszał) a także 

młodzi muzycy Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Bobowej, którzy 

wystąpili z folkowym  repertu-

arem przygotowanym pod 

czujnym okiem Pani Agaty Miki.

W trakcie dożynek Panie z 

KGW, druhowie oraz Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza, 

Wójt Gminy Korzenna Pan 

Leszek Skowron, Ksiądz Rektor 

Jacek Kupiec oraz Ksiądz Piotr 

Pośliński zaprezentowali dawne 

prace żniwne. 

Dzieci zgromadzone licznie 

na dożynkach mogły poznać 

dawne narzędzia którymi posłu-

giwali się ich dziadkowie podczas 

pracy zarówno na roli jak i w do-

mu. W zorganizowanym konkur-

sie wiedzy na temat dawnych 

przedmiotów tj.: jak sierp, 

niecka, czy prawidło uczestni-

czyli najmłodsi.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP 

Jana Dudy na wniosek Burmi-

strza Bobowej Wacława Ligęzy 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztof Jurgiel nadał odznaki 

honorowe „ZASŁUŻONY DLA 

ROLNICTWA” rolnikom z Gminy 

Bobowa:

1. Andrzej Lisik z Sędziszowej 

2.  Jan Mucha ze Stróżnej 

3. Stanisław Siedlarz z Siedlisk 

4. Stanisław Antosz z Janko-

wej 

5. Marek Chramęga z Wilczysk 

6. Stanisław Gniadek z Brzany 

Wręczenia odznak w imieniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi dokonał Pan Jan Duda Poseł 

na Sejm RP. Wyróżnionym rolni-

kom gratulacje złożył   Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza

Następnie na scenie zapre-

zentował się Zespół Start, który 

zachęcił zebranych do wspólnej 

zabawy tanecznej.
opracowanie: ck- Żaneta Framęga

W dniu 27 sierpnia 2017r. w Bobowej odbyły się XIX Dożynki 

Województwa Małopolskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Marszałek 

Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Burmistrz Bobowej 

Pan Wacław Ligęza.

Święto będące wyrazem dziękczynienia za owocne plony zgromadziło 

w Bobowej 30 delegacji z całej Małopolski. Wśród przybyłych gości znaleźli 

się mieszkańcy Gmin: Bobowa, Tarnów, Pałecznica, Rzepiennik 

Strzyżewski, Wiśniowa, Wierzchosławice, Andrychów, Zawoja, Ryglice, 

Wojnicz, Spytkowice, Koszyce, Gnojnik, Niepołomice, Piwniczna-Zdrój, 

Zembrzyce, Michałowice, Zator, Wolbrom, Radziemice, Łapanów, 

Skrzyszów, Łososina Dolna, Krzeszowice, Radgoszcz, Radłów, Wietrzycho-

wice, Maków Podhalański, Gorlice oraz Proszowice.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się na placu Kościoła pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej. Drużba Pan Marcin Wąs witał zgroma-

dzonych gości: Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę, 

Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Dyrektora Kancelarii Zarządu 

Pana Witolda Kochana, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Pana Stanisława Pasonia, Starostów Dożynek Państwo Urszulę i Jana 

Mucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej Pana Stanisława 

Tabisia, Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Wicestarostę Powiatu 

Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę oraz Proboszcza Księdza dr Mariana 

Chełmeckiego. Następnie uroczysta procesja wyruszyła wokół Kościoła 

podczas której Biskup Diecezji Tarnowskiej dr Andrzej Jeż poświęcił 

barwne dzieła sztuki - wieńce dożynkowe. Po czym w asyście duchownych, 

gości, reprezentacyjnej grupy dożynkowej - Jankowej oraz pocztów 

sztandarowych wyruszyli do świątyni, by podziękować Bogu za tegoroczne 
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Tarnowskiej Biskup dr 

Andrzej Jeż, który w 
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sierdzia. Podczas ka-

zania Biskup zacyto-

wał fragment powieści wielkiego polskiego poety 
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Górecki - aktor Teatru Ludowego w imieniu gospoda-

rzy tegorocznych dożynek Pana Jacka Krupy – Mar-
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cji Gminy Bobowa, który zaprezentował przedstawie-
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wództwa Małopolskiego Pani Urszula Nowogórska, 

która podkreśliła jak różnorodna jest Małopolska 

zarówno pod względem regionalności, tradycji i kul-

tury, które są naszą siłą, gdyż są: „przywiązaniem do 

tego, co tak naprawdę powinno być w naszych sercach 

głęboko zapisane.”

Następnie Wicewojewoda Małopolski Pan Józef 

Gawron, odczytał list od Prezydenta RP, a Pani Poseł 

Barbara Bartuś odczytała list od Premier Pani Beaty 

Szydło.

Po czym Marszałek Województwa Małopolskiego 

Pan Jacek Krupa podzielił symboliczny pierwszy boche-

nek chleba częstując nim zacnych gości. Uroczystego 

dzielenia chleba dokonał także Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza oraz Wicewojewoda Małopolski Pan 

Józef Gawron i Członek Zarządu Województwa Mało-

polskiego Pan Leszek Zegzda.

„Dożynkowa uroczystość stanowiła doskonałą 

okazję do podziękowań dla osób szczególnie zasłu-

żonych dla regionu. Za podejmowanie licznych działań 

na rzecz lokalnych społeczności Zarząd Województwa 

Małopolskiego wyróżnił złotą Odznaką Honorową Wo-

jewództwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” Euge-

niusza Królikowskiego, zaś srebrną Tadeusza Wójcika. 

Laureatów udekorował marszałek Jacek Krupa w towa-

rzystwie przewodniczącej SWM Urszuli Nowogórskiej.”

Po uroczystym wręczeniu Odznaki Honorowej 

Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski 

nastąpiło ogłoszenie wyników oraz odczytanie 

protokołu Wojewódzkiego Konkursu Wieńców Dożyn-

kowych. Komisja konkursowa w składzie: Przewodni-

cząca Komisji Pani Małgorzata Oleszkiewicz – starszy 

kustosz w Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 

w Krakowie, Członkowie Komisji: Pani Urszula Iwańska 

– plastyk w Gimnazjum nr 4 w Dębicy oraz Pani 

Agnieszka Śliwa-Klara - plastyk w Zespole Szkół w Brza-

nie. „Główną nagrodę w kategorii wieńca tradycyjnego 

przyznano delegacji z gminy Tarnów, która wraz ze 

swoim wieńcem – w nagrodę - będzie reprezentowała 

Małopolskę podczas tegorocznych dożynek prezy-

denckich w Spale. W kategorii wieńca współczesnego 

zwyciężyło Stowarzyszenie Trzewoje z gminy Zator

w powiecie oświęcimskim.

Podczas wojewódzkich dożynek poznaliśmy także 

laureatów pierwszej edycji konkursu „Niezwykła 

Małopolska Wieś 2017”. Ideę przedsięwzięcia przy-

bliżył jego inicjator, Marszałek Województwa 

Małopolskiego w latach 2002-2006, Janusz Sepioł. Jak 

mówił, celem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich 

mieszkańców aktywnie działających na rzecz podnie-

sienia atrakcyjności swoich lokalnych ojczyzn, dbają-

cych o estetykę wsi oraz o ochronę dziedzictwa kultu-

rowego.

Za najpiękniejszą i najbardziej urokliwą wśród 

wszystkich małopolskich wsi uznano słynący z ma-

lowniczych, lawendowych pól, Ostrów w gminie Pro-

szowice. Kolejne miejsca w kategorii „Piękna Mało-

polska Wieś” zajęły Zalipie i Siedlce, a wyróżnienie 

otrzymały: Porąbka Uszewska, Bogoniowice i Lipnica 

Murowana. Natomiast w kategorii „Nowatorska Mało-

polska Wieś” na podium stanęły Chrząstowice w gmi-

nie Wolbrom, Pałecznica i Kościelisko. Wśród wyróż-

nionych sołectw znalazły się Kwapinka, Osiek, Piekary, 

Rzuchowa oraz Gnojnik. ”Goście Dożynek mogli także 

odwiedzać stoiska znajdujące się na bobowskim 

rynku, wśród których znalazły się stoiska gastrono-

miczne z tradycyjnymi posiłkami jak i również 

informacyjne oraz promocyjne.

Podczas dożynkowej zabawy na bobowskiej scenie 

zaprezentowali swe muzyczne talenty młodzi muzycy 

Zespołu Folkowego ze Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej, artyści z zespołów regionalnych: 

„Nawojowiacy” i „Lipniczanie” oraz muzycy polskiej 

sceny rozrywkowej: Eleni i gwiazda wieczoru grupa De 

Mono.

inf.: www.malopolska.pl

W dniu 7 września 2017r. w Bobowej rozpoczął się 

XVIII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. 

Wśród tegorocznych artystów sztuki koronczarstwa 

znaleźli się mieszkańcy: Belgii, Czech, Francji, Holandii, 

Indii, Słowacji, Włoch i Polski. Wydarzenie rozpoczęli: 

p.o Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bo-

bowa Pani Beata Król oraz Prezes Stowarzyszenia 

Twórczości Regionalnej w Bobowej Pan Bogdan Krok 

prezentując stoiska festiwalowe i delegacje przybyłe 

do Bobowej. Następnie Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza powitał licznie zebranych gości oraz 

oficjalnie otworzył XVIII Międzynarodowy Festiwal 

Koronki Klockowej w Bobowej. Jednym z najbardziej 

wyjątkowych momentów podczas pierwszego dnia 

festiwalu było pojawienie się przed sceną tortu 

urodzinowego - pełnoletniego już, osiemnastego 

festiwalu. Jubileuszowego zdmuchnięcia świeczek 

dokonała Pani Józefa Myśliwiec - najstarsza wśród 

bobowskich koronczarek, lokalna artystka. Po krótkim 

wystąpieniu Pani Józefy Myśliwiec festiwalowa scena 

zamieniła się w prawdziwy pokaz mody - swoje kreacje 

zaprezentowały artystki - koronczarki z Czech i Indii, 

modelkami pokazów były uczennice Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej. Następnie na scenie 

wystąpili młodzi muzycy Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Bobowej którzy przygotowali koncert z re-

pertuarem opisującym piękne walory Bobowej jak i jej 

malowniczych okolic.

XVIII Międzynarodowy
Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej

Podczas festiwalu przybyli goście mogli podziwiać 

prace zdobiące stoiska festiwalowe oraz dzieła sztuki 

stworzone przez artystów XXIII Ogólno-polskiej 

Pokonkursowej Wystawy Koronek Klocko-wych. Dzień 

pierwszy zakończył wernisaż wystawy „Soľnobanská 

čipka” z Presova (Słowacja) który odbył się w sali 

widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Artystycznemu 

przedsięwzięciu towarzyszyła prelekcja Pani Jany 

Frajkorovej z Presova.

W dniu 8 września 2017r. odbył się drugi dzień XVIII 

Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w 

Bobowej. Wydarzenie rozpoczęła p.o Dyrektor CKiPGB 

Pani Beata Król, która powitała serdecznie zgroma-

dzonych gości oraz zaprezentowała zebranym pro-

gram tegorocznej edycji festiwalu. Goście, turyści i mie-

szkańcy mogli zwiedzać stoiska festiwalowe mieli 

również możliwość poznania technik tworzenia unika-

towych dzieł dzięki uczestnictwu w warsztatach ko-

ronki klockowej. Drugi dzień festiwalu nie mógł odbyć 

się bez prezentacji koronkowych dzieł na scenie w zor-

ganizowanym po raz kolejny pokazie mody projek-
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prace zdobiące stoiska festiwalowe oraz dzieła sztuki 

stworzone przez artystów XXIII Ogólno-polskiej 

Pokonkursowej Wystawy Koronek Klocko-wych. Dzień 

pierwszy zakończył wernisaż wystawy „Soľnobanská 

čipka” z Presova (Słowacja) który odbył się w sali 

widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Artystycznemu 

przedsięwzięciu towarzyszyła prelekcja Pani Jany 

Frajkorovej z Presova.

W dniu 8 września 2017r. odbył się drugi dzień XVIII 

Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w 

Bobowej. Wydarzenie rozpoczęła p.o Dyrektor CKiPGB 

Pani Beata Król, która powitała serdecznie zgroma-

dzonych gości oraz zaprezentowała zebranym pro-

gram tegorocznej edycji festiwalu. Goście, turyści i mie-

szkańcy mogli zwiedzać stoiska festiwalowe mieli 

również możliwość poznania technik tworzenia unika-

towych dzieł dzięki uczestnictwu w warsztatach ko-

ronki klockowej. Drugi dzień festiwalu nie mógł odbyć 

się bez prezentacji koronkowych dzieł na scenie w zor-

ganizowanym po raz kolejny pokazie mody projek-

październik 2017 październik 2017
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tantek z Czech i Indii, który to zgromadził tłumnie ze-

braną publiczność. Następnym punktem programu 

było ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w XXIII 

Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej. Pa-

miątkowe dyplomy wręczały przedstawicielki Jury 

konkursowego: Pani Bogusława Błażewicz - przewod-

nicząca Komisji, p.o. Dyrektor CKiPGB Pani Beata Król, 

Pani Jadwiga Śliwa, w imieniu Burmistrza Sekretarz 

Gminy Pani Zdzisława Iwaniec oraz Prezes Stowa-

rzyszenia Pan Bogdan Krok. 

Wydarzenie zakończył wernisaż wystawy śląskiego 

koła koronki klockowej „Śląsk w koronce”, który po-

wstał z inicjatywy Pani Małgorzaty Połubok. Artystycz-

ne wydarzenie odbyło się w malowniczym, renesanso-

wym dworze w Jeżowie. 

Podczas trzeciego dnia festiwalu przybyli goście 

wśród nich  sześćdziesięcioosobowa grupa ze Słowacji 

oraz czteroosobowa delegacja z Finlandii mogli 

obserwować koronczarki z całego świata podczas ich 

twórczej pracy. Organizatorzy przygotowali także 

warsztaty koronki klockowej dla osób rozpo-

czynających przygodę z tą niepowtarzalną sztuką. 

Natomiast przybyli goście szukali twórczych inspiracji 

obserwując kolejną odsłonę pokazów mody czeskich 

artystek: Dany Maškovej, Jolany Davidovičovej, Ivany 

Domanjovej oraz indyjskich: Carol Da Silvy i Nelindy Da 

Silvy. 

10 września 2017 r.  - finałowy dzień wydarzenia 

rozpoczął się uroczystą Mszą św. dziękczynną z okazji 

XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej 

w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bo-

bowej. Nabożeństwu przewodniczył ks. Jarosław 

Kokoszka, natomiast homilię wygłosił ks. Maciej Gor-

gosz. Podczas procesji z darami bobowskie koronczar-

ki ofiarowały dzieło przedstawiające logo festiwalu - 

obraz bobowskiej świątyni z koronką klockową w tle 

oraz kwiaty. Praca wykonana została unikatową sztuką 

rękodzielniczą przez Panią Zofię Król. Po Mszy św. 

zwiedzający i goście uczestniczyli w Ogólnopolskich 

Targach Rękodzieła, które odbyły się na bobowskim 

rynku. Na hali sportowej można było podziwiać  

kolejne odsłony pokazów mody autorstwa projektan-

tek z Czech i Indii oraz koronkowe dzieła z całego 

świata. Wydarzenie zakończyło się na bobowskim 

rynku koncertami artystów zespołu Con Amore oraz 

gwiazdy wieczoru zespołu Brathanki, którego przeboje 

porwały wszystkich do tańca. 

Festiwal sfinansowano ze środków Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego oraz Gminę Bobowa. Ponad-

to organizację Festiwalu wsparli: Starostwo Powiatowe 

w Gorlicach, Delikatesy „Centrum” w Bobowej. 

Patronami medialnymi byli: Pogórze24, Dobry 

Tygodnik Sądecki, RDN Małopolska, naszaBobowa.pl

Organizatorami Festiwalu  byli: Burmistrz Bobowej, 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz 

Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

8 września odbyło się ogłoszenie wyników i rozda-

nie nagród w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Koronki 

Klockowej. 

Prace oceniała komisja w składzie: Bogusława 

Błażewicz - przewodnicząca, Beata Król, Jadwiga Śliwa, 

Bogumiła Kowalska i Katarzyna Fałda, które oceniły 127 

prac 45 autorów w grupie dzieci, 4 prac 2 autorów w 

grupie mło-dzieży oraz 81 prac 36 dorosłych 

uczestników z zakresu koronki klockowej: słowiańskiej 

małoparkowej, wielopar-kowej i łączonej z płótnem 

(wielo-i małoparkowej), nowoczesnej (autorskiej), 

nowoczesnej (nieautorskiej) i postanowiły przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii koronki klockowej tradycyjnej mało-

parkowej:

– I miejsce przyznano Marii Wojtanowskiej z Bo-

bowej

XXIII Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej
–  II miejsce przyznano  Zofii Tarasek z Brzany

– III miejsce przyznano Weronice Śliwa-Ciura

z Czchowa

– wyróżnienie przyznano Janinie Gniadek z Bieź-

dziedzy

W kategorii koronki klockowej wieloparkowej

i łączonej z płótnem (wielo-i małoparkowej):

– dwa I miejsca przyznano: Małgorzacie Grochola

z Krakowa i Elżbiecie Kowalskiej z Nowego Sącza

– II miejsca nie przyznano

– III miejsce przyznano Jadwidze Węgorek z Krakowa

– wyróżnienie przyznano Bożenie Kędzior z 

Wrocławia

W kategorii koronki nowoczesnej- autorskiej:

– I miejsce przyznano Dorocie Denko z Krakowa

– II miejsce przyznano Małgorzacie Szpili z Bobowej

– III miejsce przyznano  Zofii Durlak ze Stróżnej

W kategorii koronki klockowej nowoczesnej- nieautorskiej:

– I miejsce przyznano Magdalenie Fugiel z Krakowa

– II miejsce przyznano Elżbiecie Filipowicz z Krakowa

– III miejsce przyznano Anecie Gurga z Szynwałdu

– wyróżnienie przyznano Elwirze Muniak z Tuchowa

Nagrody za udział otrzymali: Maria Muszyńska, Sylwia 

Muszyńska, Małgorzata Belcer, Maria Ligęzowska, Barbara 

Stukus, Marzena Stukus, Józefa Myśliwiec, Joanna Róż, Beata 

Rząca z Bobowej, Małgorzata Różańska-Domin z Brzany, Maria 

Domin z Siedlisk, Ewa Kowalska z Szalowej, Bogumiła Zając

z Krakowa, Irena Sztaba z Krakowa, Józefa Hamulewicz

z Wieliczki, Ewa Szczerbicka z Golubia-Dobrzynia, Beata Jarema

z Rudawy, Stanisława Kuczyńska z Brzeszcza, Maria Krzysztofek 

z Podłęża, Urszula Laska z Lublina, Irena Koczaja z Bieździedzy

Grupa młodzieży:

– I miejsca nie przyznano

– II miejsce przyznano Katarzynie Stuskus z Bobowej

– III miejsce przyznano Karolinie Luszowieckiej z Tarnowa

Grupa Dzieci:

– I miejsca nie przyznano

– dwa II miejsca przyznano Justynie Mucha z Bobowej i Mag-

dalenie Marszał z Siedlisk

– dwa III miejsca przyznano Michalinie Posiłek z Katowic

i Justynie Gawlik z Siedlisk

Nagrody za udział otrzymali: Emilia Szwarga, Maja Górska, 

Julia Pałys, Oliwia Rudolphi, Aleksandra Szczepanek, Agata 

Szafraniec, Julia Oślizło, Paulina Janik, Aleksandra Fałda, 

Joanna Semla, Magdalena Koszyk, Angelika Cieśla, Emilia 

Wołkowicz, Maria Rudolphi, Aleksandra Przybyłowicz, Ewa Lach, 

Martyna Turska, Klaudia Janik, Natalia Król z Bobowej, Karolina 

Bartoszek, Julia Ligęza, Weronika Fryda, Patrycja Święs, 

Magdalena Jurek z Wilczysk, Karolina Grzesiak, Justyna 

Warzecha, Anita Ryzner, Natalia Marszał, Patrycja Kalisz, 

Natalia Wróbel, Nina Gawlik, Sandra Michalik z Siedlisk, Antoni 

Połubok i Zuzanna Dybek z Katowic.

Nagrodę publiczności otrzymała Pani Zofia Tarasek.
opracowanie: ck - Żaneta Framęga

październik 2017 październik 2017

W dniach 7-9 października 2017 r.

w Bobowej gościło „Muzeum na kółkach”.

W godzinach 9:00-17:00 na terenie 

boiska przy Internacie Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej, ul. Węgierska 28 

zainteresowani mogli zwiedzać wystawę 

przygotowaną przez Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN.

Muzeum na kółkach to umieszczona

w przenośnym pawilonie wystawa eduka-

cyjna, która odwiedza kilkadziesiąt miej-

scowości w całej Polsce, przybliżając mie-

szkańcom żydowską historię kraju i ich 

miast, w których Żydzi często stanowili 

przed zagładą znaczną część mieszkańców. 

Wystawa gościła również na festiwalach 

kulturalnych i młodzieżowych.

Muzeum na kółkach ma na celu popu-

laryzację wiedzy o historii i kulturze Żydów 

polskich. Umieszczona w 35-metrowym 

pawilonie wystawa poprzez nowoczesną 

formę umożliwia zwiedzającym „doświad-

czanie historii”.

 9 października 2017r. w sali widowisko-

wej „Koronka” w Bobowej odbyły się 

Warsztaty Edukacyjne zorganizowane 

przez „Muzeum na kółkach”.

Warsztaty te zgromadziły uczniów 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bobowej oraz Szkoły 

Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 

im. Stanisława Staszica w Bobowej. Eduka-

cyjne spotkanie poszerzyło wiedzę mło-

dzieży dotyczącą społeczności żydowskiej 

jak i również pozwoliło na poznanie nowych 

wiadomości z zakresu kultury oraz historii 

ludności żydowskiej zamieszkującej tereny 

Bobowej od XVII wieku.  

opracowała: ck_ Żaneta Framęga

Muzeum na kółkach

w Bobowej 
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tantek z Czech i Indii, który to zgromadził tłumnie ze-

braną publiczność. Następnym punktem programu 

było ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w XXIII 

Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej. Pa-

miątkowe dyplomy wręczały przedstawicielki Jury 

konkursowego: Pani Bogusława Błażewicz - przewod-

nicząca Komisji, p.o. Dyrektor CKiPGB Pani Beata Król, 

Pani Jadwiga Śliwa, w imieniu Burmistrza Sekretarz 

Gminy Pani Zdzisława Iwaniec oraz Prezes Stowa-

rzyszenia Pan Bogdan Krok. 

Wydarzenie zakończył wernisaż wystawy śląskiego 

koła koronki klockowej „Śląsk w koronce”, który po-

wstał z inicjatywy Pani Małgorzaty Połubok. Artystycz-

ne wydarzenie odbyło się w malowniczym, renesanso-

wym dworze w Jeżowie. 

Podczas trzeciego dnia festiwalu przybyli goście 

wśród nich  sześćdziesięcioosobowa grupa ze Słowacji 

oraz czteroosobowa delegacja z Finlandii mogli 

obserwować koronczarki z całego świata podczas ich 

twórczej pracy. Organizatorzy przygotowali także 

warsztaty koronki klockowej dla osób rozpo-

czynających przygodę z tą niepowtarzalną sztuką. 

Natomiast przybyli goście szukali twórczych inspiracji 

obserwując kolejną odsłonę pokazów mody czeskich 

artystek: Dany Maškovej, Jolany Davidovičovej, Ivany 

Domanjovej oraz indyjskich: Carol Da Silvy i Nelindy Da 

Silvy. 

10 września 2017 r.  - finałowy dzień wydarzenia 

rozpoczął się uroczystą Mszą św. dziękczynną z okazji 

XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej 

w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bo-

bowej. Nabożeństwu przewodniczył ks. Jarosław 

Kokoszka, natomiast homilię wygłosił ks. Maciej Gor-

gosz. Podczas procesji z darami bobowskie koronczar-

ki ofiarowały dzieło przedstawiające logo festiwalu - 

obraz bobowskiej świątyni z koronką klockową w tle 

oraz kwiaty. Praca wykonana została unikatową sztuką 

rękodzielniczą przez Panią Zofię Król. Po Mszy św. 

zwiedzający i goście uczestniczyli w Ogólnopolskich 

Targach Rękodzieła, które odbyły się na bobowskim 

rynku. Na hali sportowej można było podziwiać  

kolejne odsłony pokazów mody autorstwa projektan-

tek z Czech i Indii oraz koronkowe dzieła z całego 

świata. Wydarzenie zakończyło się na bobowskim 

rynku koncertami artystów zespołu Con Amore oraz 

gwiazdy wieczoru zespołu Brathanki, którego przeboje 

porwały wszystkich do tańca. 

Festiwal sfinansowano ze środków Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego oraz Gminę Bobowa. Ponad-

to organizację Festiwalu wsparli: Starostwo Powiatowe 

w Gorlicach, Delikatesy „Centrum” w Bobowej. 

Patronami medialnymi byli: Pogórze24, Dobry 

Tygodnik Sądecki, RDN Małopolska, naszaBobowa.pl

Organizatorami Festiwalu  byli: Burmistrz Bobowej, 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz 

Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

8 września odbyło się ogłoszenie wyników i rozda-

nie nagród w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Koronki 

Klockowej. 

Prace oceniała komisja w składzie: Bogusława 

Błażewicz - przewodnicząca, Beata Król, Jadwiga Śliwa, 

Bogumiła Kowalska i Katarzyna Fałda, które oceniły 127 

prac 45 autorów w grupie dzieci, 4 prac 2 autorów w 

grupie mło-dzieży oraz 81 prac 36 dorosłych 

uczestników z zakresu koronki klockowej: słowiańskiej 

małoparkowej, wielopar-kowej i łączonej z płótnem 

(wielo-i małoparkowej), nowoczesnej (autorskiej), 

nowoczesnej (nieautorskiej) i postanowiły przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii koronki klockowej tradycyjnej mało-

parkowej:

– I miejsce przyznano Marii Wojtanowskiej z Bo-

bowej

XXIII Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej
–  II miejsce przyznano  Zofii Tarasek z Brzany

– III miejsce przyznano Weronice Śliwa-Ciura

z Czchowa

– wyróżnienie przyznano Janinie Gniadek z Bieź-

dziedzy

W kategorii koronki klockowej wieloparkowej

i łączonej z płótnem (wielo-i małoparkowej):

– dwa I miejsca przyznano: Małgorzacie Grochola

z Krakowa i Elżbiecie Kowalskiej z Nowego Sącza

– II miejsca nie przyznano

– III miejsce przyznano Jadwidze Węgorek z Krakowa

– wyróżnienie przyznano Bożenie Kędzior z 

Wrocławia

W kategorii koronki nowoczesnej- autorskiej:

– I miejsce przyznano Dorocie Denko z Krakowa

– II miejsce przyznano Małgorzacie Szpili z Bobowej

– III miejsce przyznano  Zofii Durlak ze Stróżnej

W kategorii koronki klockowej nowoczesnej- nieautorskiej:

– I miejsce przyznano Magdalenie Fugiel z Krakowa

– II miejsce przyznano Elżbiecie Filipowicz z Krakowa

– III miejsce przyznano Anecie Gurga z Szynwałdu

– wyróżnienie przyznano Elwirze Muniak z Tuchowa

Nagrody za udział otrzymali: Maria Muszyńska, Sylwia 

Muszyńska, Małgorzata Belcer, Maria Ligęzowska, Barbara 

Stukus, Marzena Stukus, Józefa Myśliwiec, Joanna Róż, Beata 

Rząca z Bobowej, Małgorzata Różańska-Domin z Brzany, Maria 

Domin z Siedlisk, Ewa Kowalska z Szalowej, Bogumiła Zając

z Krakowa, Irena Sztaba z Krakowa, Józefa Hamulewicz

z Wieliczki, Ewa Szczerbicka z Golubia-Dobrzynia, Beata Jarema

z Rudawy, Stanisława Kuczyńska z Brzeszcza, Maria Krzysztofek 

z Podłęża, Urszula Laska z Lublina, Irena Koczaja z Bieździedzy

Grupa młodzieży:

– I miejsca nie przyznano

– II miejsce przyznano Katarzynie Stuskus z Bobowej

– III miejsce przyznano Karolinie Luszowieckiej z Tarnowa

Grupa Dzieci:

– I miejsca nie przyznano

– dwa II miejsca przyznano Justynie Mucha z Bobowej i Mag-

dalenie Marszał z Siedlisk

– dwa III miejsca przyznano Michalinie Posiłek z Katowic

i Justynie Gawlik z Siedlisk

Nagrody za udział otrzymali: Emilia Szwarga, Maja Górska, 

Julia Pałys, Oliwia Rudolphi, Aleksandra Szczepanek, Agata 

Szafraniec, Julia Oślizło, Paulina Janik, Aleksandra Fałda, 

Joanna Semla, Magdalena Koszyk, Angelika Cieśla, Emilia 

Wołkowicz, Maria Rudolphi, Aleksandra Przybyłowicz, Ewa Lach, 

Martyna Turska, Klaudia Janik, Natalia Król z Bobowej, Karolina 

Bartoszek, Julia Ligęza, Weronika Fryda, Patrycja Święs, 

Magdalena Jurek z Wilczysk, Karolina Grzesiak, Justyna 

Warzecha, Anita Ryzner, Natalia Marszał, Patrycja Kalisz, 

Natalia Wróbel, Nina Gawlik, Sandra Michalik z Siedlisk, Antoni 

Połubok i Zuzanna Dybek z Katowic.

Nagrodę publiczności otrzymała Pani Zofia Tarasek.
opracowanie: ck - Żaneta Framęga

październik 2017 październik 2017

W dniach 7-9 października 2017 r.

w Bobowej gościło „Muzeum na kółkach”.

W godzinach 9:00-17:00 na terenie 

boiska przy Internacie Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bobowej, ul. Węgierska 28 

zainteresowani mogli zwiedzać wystawę 

przygotowaną przez Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN.

Muzeum na kółkach to umieszczona

w przenośnym pawilonie wystawa eduka-

cyjna, która odwiedza kilkadziesiąt miej-

scowości w całej Polsce, przybliżając mie-

szkańcom żydowską historię kraju i ich 

miast, w których Żydzi często stanowili 

przed zagładą znaczną część mieszkańców. 

Wystawa gościła również na festiwalach 

kulturalnych i młodzieżowych.

Muzeum na kółkach ma na celu popu-

laryzację wiedzy o historii i kulturze Żydów 

polskich. Umieszczona w 35-metrowym 

pawilonie wystawa poprzez nowoczesną 

formę umożliwia zwiedzającym „doświad-

czanie historii”.

 9 października 2017r. w sali widowisko-

wej „Koronka” w Bobowej odbyły się 

Warsztaty Edukacyjne zorganizowane 

przez „Muzeum na kółkach”.

Warsztaty te zgromadziły uczniów 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bobowej oraz Szkoły 

Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 

im. Stanisława Staszica w Bobowej. Eduka-

cyjne spotkanie poszerzyło wiedzę mło-

dzieży dotyczącą społeczności żydowskiej 

jak i również pozwoliło na poznanie nowych 

wiadomości z zakresu kultury oraz historii 

ludności żydowskiej zamieszkującej tereny 

Bobowej od XVII wieku.  

opracowała: ck_ Żaneta Framęga

Muzeum na kółkach

w Bobowej 
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Dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy 

Gmina uzyskała dofinansowanie do projektu pn. Bobowska 

Szkoła Tradycji „Szabasówka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu to prawie 1,4 mln zł a dofinanso-

wanie aż 70%.

W ramach realizacji projektu planowane są :

- warsztaty rękodzieła ludowego

- warsztaty instrumentalne,

- warsztaty taneczne,

- warsztaty wokalne.

Projekt będzie realizowany przez Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa w okresie 2 lat.

W ramach warsztatów rękodzieła ludowego prowadzone 

będą warsztaty koronkarstwa – zajęcia odbywać się będą

1 raz w tygodniu w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej.

Warsztaty instrumentalne będą organizowane w budynku 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Osoby biorące udział w warsztatach będą mogły nauczyć się 

gry na instrumentach tj. basy, skrzypce, klarnet, saksofon, 

trąbka, flet prosty, lira korbowa, heligonka, instrumenty 

perkusyjne. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać: polski oraz 

międzynarodowy folklor muzyczny, polskie instrumenty ludowe, 

cechy stylistyczne polskich melodii ludowych jak i również będą 

mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej: rodzimych 

kapel, polskich festiwali oraz przeglądów grup regionalnych jak

i tradycyjnej kultury materialnej Pogórzan.

Zwieńczeniem projektu będzie organizacja koncertu oraz 

utworzenie kapeli muzycznej o charakterze ludowym.

Specyfika prowadzonych warsztatów będzie wymagała 

weryfikacji zdolności muzycznych kandydata dlatego też osoby 

składające formularze będą brały udział w przesłuchaniu przez 

komisję rekrutacyjną składającą się z wykwalifikowanej kadry 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Podczas przesłuchań 

wyłonieni zostaną  uczestnicy.

Warsztaty taneczne, tańca ludowego będą odbywać się

w 3 grupach wiekowych tj. w grupie dziecięcej, młodzieżowej 

oraz w grupie dorosłych. Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać 

się w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej raz w tygodniu po 

60 min i będą prowadzone przez 2 trenerów.  

Również warsztaty wokalne, obejmujące naukę śpiewu 

piosenek tradycyjnych, ludowych, szczególnie z naszego regio-

nu odbywać się będą w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej

Informacje dotyczące naboru do udziału w w/w warsztatach 

znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji 

Gminy  Bobowa ck.bobowa.pl.

Bobowska Szkoła Tradycji

„Szabasówka”

XXVII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka

4 października 2017r. w Bobowej odbył się Tra-

dycyjny miting literacki „Autorzy Wspólnej Euro-

py” zrealizowany w ramach XXVII Międzynarodo-

wej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.

Organizatorem wydarzenia był Pan Andrzej Gra-

bowski – poeta, prozaik, twórca poezji oraz literatury 

dla dzieci i młodzieży, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza.

Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka jest 

festiwalem szeroko pojętej działalności artystycznej 

pod którą kryje się poezja, literatura, muzyka jak

i sztuka. Impreza o charakterze międzynarodowym 

organizowana od 27 lat jest miejscem spotkań wielu 

artystów: poetów, muzyków, malarzy, twórców z wie-

lu bliskich i odległych zakątków świata.

Podczas tradycyjnego mitingu literackiego swe 

dzieła zaprezentowali  artyści:

– Kazimierz Burnat (Polska - Wrocław) - poeta, 

eseista, tłumacz, edytor, publicysta, dziennikarz, kry-

tyk literacki, animator kultury, społecznik, autor 18 

książek poetyckich oraz 4 przekładowych z języka 

czeskiego i ukraińskiego oraz wielu innych, organi-

zator lub współorganizator oraz aktywny uczestnik 

wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali

i spotkań literackich, inicjator i organizator współ-

pracy kulturalnej z Narodowym Związkiem Pisarzy 

Ukrainy, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

– Tamara Łucenko (Ukraina) - muzyk, piosen-

karka, autor tekstów do piosenek, scenarzysta, 

reżyser video, twórca ukraińskiego projektu „Luma-

ra Urban”, organizator wydarzeń oraz projektów 

kreacyjnych, zwycięzca festiwalu „Edelwejs” oraz 

zwycięzca konkursu piosenkarskiego „Czerwona 

Ruta”.

– Ihor Hurhula (Ukraina) - ukraiński prozaik, 

poeta, autor kilkunastu powieści i tomików wierszy 

oraz szkiców krytyczno-literackich, Prezes Lwowskie-

go Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy.

- dr Géza Cséby (Węgry) - węgierski poeta, pisarz, 

tłumacz literatury pięknej, historyk literatury, 

kulturoznawca, redaktor kwartalnika Hévíz (1993r.), 

członek redakcji czasopism Pannon Tükö, autor 

ponad 300 opracowań: naukowych i artykułów, 

inicjator kontaktów węgiersko-polskich, członek 

Związku Pisarzy Węgierskich oraz Towarzystw 

Literackich.  Żaneta Framęga

Wiemy dlaczego 

Wiemy dlaczego i dzięki komu,

coraz piękniejsza jest nasza Bobowa

kto całym sercem się o nią stara,

komu uznania należą się słowa.

 Wiemy dlaczego i dzięki komu,

 w Bobowej koronki klockowej są festiwale.

 kto o to wszystko bardzo się starał,

 chociaż, nie było to łatwo wcale.

 Dumna z tych festiwali jest nasza Bobowa,

 wszak to wielka promocja, zaszczyt

 i sława – prawie, że światowa.

 o przepiękne koronki klockowe sprawiły,

 że już osiemnasty raz witaliśmy 

 naszych gości miłych.

 I chociaż na wielu mapach,

 nie ma naszej Bobowej wcale,

 to rozsławiły ją „Koronkowe Festiwale”.

 Rok, znów jak każdy, szybciutko przeleci,

 starsi troszkę się pochylą a podrosną 

dzieci,

 a my, znów spotkamy się w Bobowej,

 na kolejnym Festiwalu Koronki Klockowej.

P.S. 

 Więc szanujmy koronczarki,

 nasze babcie, ciocie, mamy,

 i chylmy przed nimi czoła,

 wszak im wiele zawdzięczamy.

Bobowa, wrzesień 2017    Józefa Myśliwiec

październik 2017 październik 2017
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W dniu 15 września 2017 r. wspólnota Parafialna

w Bobowej przeżywała odpust parafialny ku czci Matki 

Bożej Bolesnej. Msze święte do południa odprawiali:

6.30 – ks. Damian Płaza

9.00 – ks. Jarosław Kokoszka

11.00 – ks. Prałat Stanisław Chrzan

Słowo wstępu wygłaszał ks. Proboszcz a okoliczno-

ściowe kazanie wikariusz parafii ks. Jarosław Kokoszka.

O godz. 17.00 odbyła się uroczysta suma odpusto-

wa połączona z diamentowym jubileuszem kapłań-

stwa naszego rodaka ks. Stanisława Święcha - 

Honorowego Obywatela Gminy Bobowa.

Mszy Świętej w 60 – lecie kapłaństwa dostojnego 

Jubilata przewodniczył siostrzeniec ks. Stanisława. 

Słowo Boże wygłosił były Prowincjał Zgromadzenia 

Księży Sercanów. Mszę Świętą koncelebrowało 13 

kapłanów. Życzenia złożyli: Burmistrz Bobowej wraz z 

małżonką, przedstawiciele parafii i dzieci. Uroczystość 

odpustowa zakończyła się procesją Eucharystyczną.

Tekst: http://www.parafia.bobowa.pl/

60 –lecie kapłaństwa

ks. Stanisława Święcha Złote i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie 

nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz 

przyjaciół, to 50 i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego 

pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre 

małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe 

zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumie-

nie, tolerancję i szacunek.

Z tej okazji   w dniu 14 września 2017 r. w Szkole 

Muzycznej I stopnia w Bobowej odbyło się  spotkanie

z dostojnymi Jubilatami, pośród których znalazło sie 14 

par, które przeżyły razem 50 lat oraz 4 pary obcho-

dzące jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

W  uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Bobowej – 

Wacław Ligęza, Proboszcz Parafii w Bobowej –   ks. dr 

Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Miejskiej – 

Stanisław Tabiś, Sekretarz Gminy – Zdzisława Iwaniec 

oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agata 

Wrona.

Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji 

Jubilatów odprawiona w kościele pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej przez Proboszcza Parafii – księdza 

dr.  Mariana Chełmeckiego.

Uroczystego aktu dekoracji medalami „Za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Bobowej 

Wacław Ligęza. Jubilatom wręczono odznaczenia, 

pamiątkowe dyplomy, oraz kwiaty. Nie zabrakło 

również symbolicznego toastu i poczęstunku. Uro-

czystość swoimi występami uświetnili nauczyciele oraz 

uczniowie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Medalami za długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali 

odznaczeni Państwo:

1. Barbara i Ryszard Baran 

2. Barbara i Andrzej Durlakowie 

3. Maria i Janusz Kopaczowie 

4. Anna i Stanisław Lubasowie 

Złote i Diamentowe Gody 5. Zofia i Edward Ojczykowie 

6. Krystyna i Stefan Podobińscy 

7. Krystyna i Stefan Ryznerowie 

8. Genowefa i Marian Szymczykowie 

9. Zofia i Eugeniusz Taraskowie 

10. Maria i Piotr Turkowie 

11. Michalina i Stanisław Wazowie 

12. Irena i Kazimierz Wiejaczkowie 

13. Wincentyna i Emil Wiejaczkowie 

14. Zofia i Stanisław Wiejaczkowie 

 Jubilaci świętujący Diamentowe Gody to Państwo:

1. Anna i Jan Iwaniec 

2. Helena i Jan Kokosz 

3. Stanisława i Jan Kowalscy 

4. Zofia i Hilary Rysiewiczowie  

Ze względu na stan zdrowia w uroczystości udziału 

nie mogli wziąć Państwo Genowefa i Stefan Gucwowie  

oraz Państwo Helena i Stanisław Rafowie   – Jubilaci 

świętujący   Złote Gody oraz Diamentowi Jubilaci   – 

Państwo Stanisława i Stanisław Wojtankowie.

  Dostojnym Jubilatom życzymy jeszcze wielu 

szczęśliwych i  pogodnych lat, przeżytych wspólnie 

w  zdrowiu, miłości i  wzajemnym szacunku oraz 

wszelkiej pomyślności. 

opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

październik 2017 październik 2017

15 lipca 2017r. na bobowskiej stacji kolejowej 

odbyło się uroczyste powitanie Prymicjanta 

księdza Pawła Zagórskiego- kapłana pochodzą-

cego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

Ks. mgr Paweł Zagórski urodził się w 1990r, 

śluby wieczyste przyjął w 2014r, natomiast święce-

nia kapłańskie otrzymał w roku 2017. Obecnie 

duszpasterz pełni swoja służbę w parafii Świętego 

Antoniego Opata w Castel Sant’Elia.

Przybyłego w rodzinne strony księdza przywi-

tali rodzice, rodzeństwo, przyjaciele oraz miesz-

kańcy miasta. Prymicjanta uroczyście powitał 

Sołtys Bobowej Pan Marek Podobiński, a wydarze-

nie uświetnił występ Orkiestry Dętej z Bobowej. Po 

oficjalnym przywitaniu ksiądz Paweł Zagórski wraz 

z rodziną i parafianami w towarzystwie banderii 

konnej wyruszył do kościoła parafialnego, by móc 

wspólnie pomodlić się w świątyni podczas Nabo-

żeństwa z litanią do Michała Anioła.

W dniu 16 lipca 2017r. w kościele pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej odbyła się Msza 

Święta prymicyjna którą odprawił ks. Paweł 

Zagórski, a homilię w tym  uroczystym i wyjątko-

wym dniu wygłosił Przełożony Generalny Zgroma-

dzenia Św. Michała Anioła ks. Dariusz Wilk.

Żaneta Framęga

Prymicje
księdza Pawła Zagórskiego
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Słowo Boże wygłosił były Prowincjał Zgromadzenia 

Księży Sercanów. Mszę Świętą koncelebrowało 13 

kapłanów. Życzenia złożyli: Burmistrz Bobowej wraz z 

małżonką, przedstawiciele parafii i dzieci. Uroczystość 

odpustowa zakończyła się procesją Eucharystyczną.

Tekst: http://www.parafia.bobowa.pl/

60 –lecie kapłaństwa

ks. Stanisława Święcha Złote i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie 

nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz 

przyjaciół, to 50 i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego 

pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre 

małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe 

zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumie-

nie, tolerancję i szacunek.

Z tej okazji   w dniu 14 września 2017 r. w Szkole 

Muzycznej I stopnia w Bobowej odbyło się  spotkanie

z dostojnymi Jubilatami, pośród których znalazło sie 14 

par, które przeżyły razem 50 lat oraz 4 pary obcho-

dzące jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

W  uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Bobowej – 

Wacław Ligęza, Proboszcz Parafii w Bobowej –   ks. dr 

Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Miejskiej – 

Stanisław Tabiś, Sekretarz Gminy – Zdzisława Iwaniec 

oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agata 

Wrona.

Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji 

Jubilatów odprawiona w kościele pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej przez Proboszcza Parafii – księdza 

dr.  Mariana Chełmeckiego.

Uroczystego aktu dekoracji medalami „Za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Bobowej 

Wacław Ligęza. Jubilatom wręczono odznaczenia, 

pamiątkowe dyplomy, oraz kwiaty. Nie zabrakło 

również symbolicznego toastu i poczęstunku. Uro-

czystość swoimi występami uświetnili nauczyciele oraz 

uczniowie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Medalami za długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali 

odznaczeni Państwo:

1. Barbara i Ryszard Baran 

2. Barbara i Andrzej Durlakowie 

3. Maria i Janusz Kopaczowie 

4. Anna i Stanisław Lubasowie 

Złote i Diamentowe Gody 5. Zofia i Edward Ojczykowie 

6. Krystyna i Stefan Podobińscy 

7. Krystyna i Stefan Ryznerowie 

8. Genowefa i Marian Szymczykowie 

9. Zofia i Eugeniusz Taraskowie 

10. Maria i Piotr Turkowie 

11. Michalina i Stanisław Wazowie 

12. Irena i Kazimierz Wiejaczkowie 

13. Wincentyna i Emil Wiejaczkowie 

14. Zofia i Stanisław Wiejaczkowie 

 Jubilaci świętujący Diamentowe Gody to Państwo:

1. Anna i Jan Iwaniec 

2. Helena i Jan Kokosz 

3. Stanisława i Jan Kowalscy 

4. Zofia i Hilary Rysiewiczowie  

Ze względu na stan zdrowia w uroczystości udziału 

nie mogli wziąć Państwo Genowefa i Stefan Gucwowie  

oraz Państwo Helena i Stanisław Rafowie   – Jubilaci 

świętujący   Złote Gody oraz Diamentowi Jubilaci   – 

Państwo Stanisława i Stanisław Wojtankowie.

  Dostojnym Jubilatom życzymy jeszcze wielu 

szczęśliwych i  pogodnych lat, przeżytych wspólnie 

w  zdrowiu, miłości i  wzajemnym szacunku oraz 

wszelkiej pomyślności. 

opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

październik 2017 październik 2017

15 lipca 2017r. na bobowskiej stacji kolejowej 

odbyło się uroczyste powitanie Prymicjanta 

księdza Pawła Zagórskiego- kapłana pochodzą-

cego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

Ks. mgr Paweł Zagórski urodził się w 1990r, 

śluby wieczyste przyjął w 2014r, natomiast święce-

nia kapłańskie otrzymał w roku 2017. Obecnie 

duszpasterz pełni swoja służbę w parafii Świętego 

Antoniego Opata w Castel Sant’Elia.

Przybyłego w rodzinne strony księdza przywi-

tali rodzice, rodzeństwo, przyjaciele oraz miesz-

kańcy miasta. Prymicjanta uroczyście powitał 

Sołtys Bobowej Pan Marek Podobiński, a wydarze-

nie uświetnił występ Orkiestry Dętej z Bobowej. Po 

oficjalnym przywitaniu ksiądz Paweł Zagórski wraz 

z rodziną i parafianami w towarzystwie banderii 

konnej wyruszył do kościoła parafialnego, by móc 

wspólnie pomodlić się w świątyni podczas Nabo-

żeństwa z litanią do Michała Anioła.

W dniu 16 lipca 2017r. w kościele pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej odbyła się Msza 

Święta prymicyjna którą odprawił ks. Paweł 

Zagórski, a homilię w tym  uroczystym i wyjątko-

wym dniu wygłosił Przełożony Generalny Zgroma-

dzenia Św. Michała Anioła ks. Dariusz Wilk.

Żaneta Framęga

Prymicje
księdza Pawła Zagórskiego
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Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie strzały kampanii 

wrześniowej, a w kraju rozpoczęto organizowanie 

podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa 

ta wyszła od generała Michała Tokarzewskiego-

Karaszewicza. W dniu 27 IX 1939 r. Tokarzewski 

przestawił generałowi Rommlowi plan zorganizowania 

w okupowanym kraju podziemia zbrojnego.

Generał Tokarzewski przeprowadził konsultacje z 

przedstawicielami głównych partii politycznych. 

Zwrócił się do stronnictw opozycyjnych, a nie do 

czynników sanacyjnych obciążonych w opinii 

publicznej odpowiedzialnością za klęskę wrześniową.

Pierwsze spotkanie gen. M. Tokarzewskiego z 

reprezentantami opozycji odbyło się w Radości w dniu 

2 X 1939 r., drugie 10 X w Warszawie. Z ramienia SL 

uczestniczyli Stefan Korboński i Maciej Rataj. 

Na zebraniach tych powołano do życia tajną 

organizację pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski z gen 

Tokarzewskim jako dowódcą. SZP miała być 

organizacją wojskowo-polityczną, której celem była 

walka o wyzwolenie Polski w granicach przedwo-

jennych, odtworzenie armii w kraju i powołaniu władzy 

tymczasowej.

Wiadomość o utworzeniu SZP została źle przyjęta w 

Paryżu, gen. W. Sikorski postanowił organizację 

rozwiązać i na jej miejsce powołać nową – Związek 

Walki Zbrojnej – podporządkowanej rządowi emigra-

cyjnemu.

Instrukcja ZWZ, przywieziona do kraju na początku 

stycznia 1940 r. nakazała włączenie SZP do ZWZ. 

Zgodnie z instrukcją wyznaczono sześć obszarów: 

cztery pod okupacją niemiecką, którymi kierować miał 

płk. Stefan Rowecki „Grot” i dwa pod okupacją 

sowiecką, którymi kierować będzie gen. M. To-

karzewski.

W lutym 1940 r. doszło do nowego spotkania 

przedstawicieli partii politycznych z WRN (koło) 

Kazimierz Pużak, z SN (kwadrat) Aleksander Dębski i z 

SL (trójkąt) Stefan Korboński, a także gen. M. Tokarzew-

ski i gen. S. Rowecki.

W dniu 24 lutego 1940 r. utworzono Polityczny 

Komitet Porozumiewawczy (PKP) przy ZWZ dla 

harmonizowania przygotowań wojska i społeczeństwa 

do walki o zwycięstwo nad obu okupantami.

Niezależnie od centralnej organizacji podziemnego 

wojska i władz politycznych, w kraju działały również 

Bataliony Chłopskie

– geneza ich powstania i struktura w powiecie gorlickim

drobne ugrupowania zbrojne stawiające sobie za cel 

walkę z okupantem. Organizacje wojskowe były 

tworzone przez prawie wszystkie partie działające

w podziemiu.

PPS powołało „Gwardię Ludową” a Stronnictwo 

Narodowe „NOW” - Narodową Organizację Wojskową.

Wchodzące w skład utworzonego przy ZWZ 

Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, Central-

ne Kierownictwo Ruchu Ludowego nie zamierzało 

tworzyć własnej organizacji zbrojnej, kierując swoich 

członków do ZWZ. Jednak wzrost wpływów 

sanacyjnych i piłsudczykowskich wśród kadry 

kierowniczej ZWZ, utworzenie przez PPS „GL” i przez SN 

„NOW”, spowodował zmianę stanowiska CKRL w 

kwestii sformowania własnej organizacji wojskowej.

Organizacja została utworzona w sierpniu 1940 r. 

jako Straż Chłopska – kryptonim „Chłostra”.

Z ramienia CKRL pełnomocnikiem ds. organizacji 

został Józef Niećko, ps. „Zgrzebniak”, Komendantem 

Głównym Fr. Kamiński ps. „Zenon Trawiński”, szefem 

sztabu, K. Banach ps. „Kamil”, a następnie Stefan Koter 

ps. „Andrzej Poręba”, szefem łączności – Maria 

Maniakówna ps. „Ziemska”, Szefem Łączności z zagra-

nicą Maria Szczawińska ps. „Jodłowska”, Kwatermistrz  

- Stanisław Araszkiewicz ps. „Jastrzębca”.

Ważne znaczenie w działalności konspiracyjnego 

ruchu ludowego było powołanie organizacji Ludowego 

Związku Kobiet i Zielonego Krzyża.

W 1941r. „Straż Chłopską” przemianowano na 

Bataliony Chłopskie (BCh).

BCh obejmowały swym zasięgiem prawie cały 

obszar II Rzeczypospolitej.

Terenowa sieć organizacyjna składała się z okręgów 

(województwa), podokręgów, obwodów (powiatów), 

rejonów (kilka gmin) i gromad.

Żołnierze BCh rekrutowali się w większości z przed-

wojennych chłopskich organizacji młodzieżowych. 

Całość sił BCh podzielono na oddziały taktyczne

i terytorialne. W oddziałach taktycznych obowiązywał 

podział na drużyny, plutony i kompanie. Ściśle 

zakonspirowane, były przeznaczone do wzięcia 

udziału w powstaniu ogólnokrajowym.

Oddziały terytorialne miały spełniać zadania 

polityczno-porządkowe o charakterze lokalnym.

Na przełomie 1941/42 zaczęły powstawać tzw. 

oddziały specjalne (OS) wydzielone z oddziałów 

terenowych, które miały za zadanie wykonywać akcje 

bojowo-dywersyjne, np. uderzały na posterunki policji, 

prowadziły akcje antykontyngentowe i inne. W 

porozumieniu z kierownictwem Walki Cywilnej 

zwalczały kolaborantów, agentów gestapo, kolonistów 

niemieckich i volksdeutschów. Dodać należy, że na 

terenie kraju działało około 300 oddziałów specjal-

nych.

Powstanie i działalność BCh w powiecie gorlickim.

Po klęsce wrześniowej chłopi zrozumieli, że ciężar 

odpowiedzialności za kształtowanie losów przyszłego 

państwa spoczywać będzie w coraz większym stopniu 

na ich barkach. Działacze wiciowi: Józef Marcinkowski 

„Tracz”, Stanisław Mierzwa „Słomka”, Jan Witaszek 

„Drąg”, Józef Migała „Kafar” i Mieczysław Kabat „Śliwa” - 

podjęli działania w terenie w celu tworzenia organizacji 

wojskowej w Małopolsce i Śląsku.

W tym celu w dniu 16 lutego 1940 r. późnym 

wieczorem dotarł do Ludwika Duszy w Woli Łużańskiej 

przedstawiciel „Rocha” z Krakowa Jan Witaszek „Drąg” 

w celu zorganizowania kierownictwa SL „Roch” w 

powiecie gorlickim. Na przewodniczącego powiatowej 

trójki politycznej powołano Franciszka Martykę, 

prezesa powiatowego Zarządu SL. Ponadto do 

kierownictwa powiatowego weszli: Ludwik Dusza

i Bonifacy Baran z Łużnej.

Zebranie trójki politycznej „Rocha” w pełnym 

składzie dobyło się 27 lutego 1940 r. w mieszkaniu 

Franciszka Martyki w Gorlicach.

Dla powiatowego kierownictwa przyjęto kryptonim 

„Nadleśnictwo Nr 14” gminy jako „leśnictwa” a gro-

mady jako „gajówki”.

W maju 1940r. na konferencji powiatowego 

kierownictwa „Rocha” omówiono sprawy organiza-

cyjne, po czym zorganizowane zostały gminne i gro-

madzkie trójki polityczne prawie we wszystkich 

miejscowościach powiatu objętych działalnością ruchu 

ludowego do 1939 r.

W dniach 21 i 22 września 1942 r. nastąpiły liczne 

aresztowania ludowców w powiatach Podkarpacia.

W powiecie gorlickim aresztowano Franciszka Martykę 

„Wincentego” razem z dwoma szwagrami Czyżykami, 

Adama Pyzika „Grala” i kilku członków leśniczówek.

Uniknęli aresztowania „Wasyl”, „Boryna” i „Gałązka”, 

ale zmuszeni byli do ukrycia się.

W powstałej sytuacji należało utworzyć nowe 

kierownictwo „Rocha” w powiecie. W nowo utworzonej 

trójce powiatowej znaleźli się: Ludwik Dusza „Gałązka”, 

Bonifacy Baran „Boryna” i Edward Szewczyk „Krokwa”. 

Gałązka powołuje również zastępczą trójkę powiatową 

SL „Roch” w składzie: Władysław Bełda „Radło”, Adam 

Liana „Gont” i Stanisław Rąpała „Lis”. Trójki te dotrwały 

do końca okupacji.

Jesienią 1940 r. kierownictwo powiatowe SL „Roch” 

przystąpiło do tworzenia własnej organizacji wojsko-

wej „Straż Chłopska”, której komendantem został 

Adam Pyzik z Sitnicy ps. „Gral”, jego zastępcą Kazimierz 

Wątróbski ps. „Wilk”. Na komendantów gminnych 

powołano: w Bieczu Władysława Krygowskiego 

„Kołek”, w Bobowej – Jana Synowca „Karaś”, w Gliniku 

Mariampolskim Stefana Sikorę, w Łużnej Andrzeja 

Bartoszka „Pług”, w Ropie Andrzeja Radzika „Korzeń”, 

w Rzepienniku Strzyżewskim Jana Moździerza „Dąbek”, 

w Sękowej Franciszka Przybyłowicza „Jelenia”.

W toku dalszej organizacji „Straży Chłopskiej” 

powoływano zastępców komendantów gminnych

z myślą powierzania im funkcji dowódców drużyn

i plutonów. W grudniu 1942 r. SCh była już 

zorganizowana w 24 gromadach 7 gmin powiatu

i skupiała 60 osób.

W grudniu 1942 r. na komendanta powiatowego 

„Straży Chłopskiej” w miejsce aresztowanego Adama 

Pyzika – powołany został Józef Duma „Dąb”.

Od wiosny 1943 r. następował szybki rozwój „Straży 

Chłopskiej”, do której przybyło kilku oficerów i duża 

ilość szeregowych, tak że w kwietniu 1943 r. SCh

w powiecie gorlickim liczyła 242 żołnierzy, a w 

październiku tegoż roku 555 osób.

W myśl umowy scaleniowej, podpisanej latem 1943 

r. między Kierownictwem „Rocha”, a Komendą Główną 

AK, oddziały taktyczne Straży Chłopskiej stopniowo 

były przekazywane AK, natomiast oddziały terytorialne 

po scaleniu miały być przekształcone w Ludową Straż 

Bezpieczeństwa. Tworząc LSB ruch ludowy zatrzymy-

wał w swoich szeregach część sił zbrojnych do swojej 

dyspozycji. W powiecie gorlickim dopiero w tym czasie 

dla oddziałów taktycznych przyjęła się nazwa Bataliony 

Chłopskie, tak powszechna od 1941 r. w kraju.

Dla koordynacji działalności związanej ze scalaniem 

oddziałów BCh z AK powołano przy powiatowej 

komendzie BCh jesienią 1943 r. specjalny referat. 

Obowiązek prowadzenia referatu powierzono 

Zbigniewowi Popowiczowi „Watra”. Referat ten skupiał 

w końcu 1943 r. 473 żołnierzy zorganizowanych w 42 

drużynach gotowy do scalenia z AK.

Na polecenie Komendy VI Okręgu BCh w Krakowie

z dniem 19 marca 1944 r. zadania komendanta 

gorlickiego obwodu BCh obejmuje Zbigniew Popowicz 

ps. „Watra”.

październik 2017 październik 2017
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Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie strzały kampanii 

wrześniowej, a w kraju rozpoczęto organizowanie 

podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa 

ta wyszła od generała Michała Tokarzewskiego-

Karaszewicza. W dniu 27 IX 1939 r. Tokarzewski 

przestawił generałowi Rommlowi plan zorganizowania 

w okupowanym kraju podziemia zbrojnego.

Generał Tokarzewski przeprowadził konsultacje z 

przedstawicielami głównych partii politycznych. 

Zwrócił się do stronnictw opozycyjnych, a nie do 

czynników sanacyjnych obciążonych w opinii 

publicznej odpowiedzialnością za klęskę wrześniową.

Pierwsze spotkanie gen. M. Tokarzewskiego z 

reprezentantami opozycji odbyło się w Radości w dniu 

2 X 1939 r., drugie 10 X w Warszawie. Z ramienia SL 

uczestniczyli Stefan Korboński i Maciej Rataj. 

Na zebraniach tych powołano do życia tajną 

organizację pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski z gen 

Tokarzewskim jako dowódcą. SZP miała być 

organizacją wojskowo-polityczną, której celem była 

walka o wyzwolenie Polski w granicach przedwo-

jennych, odtworzenie armii w kraju i powołaniu władzy 

tymczasowej.

Wiadomość o utworzeniu SZP została źle przyjęta w 

Paryżu, gen. W. Sikorski postanowił organizację 

rozwiązać i na jej miejsce powołać nową – Związek 

Walki Zbrojnej – podporządkowanej rządowi emigra-

cyjnemu.

Instrukcja ZWZ, przywieziona do kraju na początku 

stycznia 1940 r. nakazała włączenie SZP do ZWZ. 

Zgodnie z instrukcją wyznaczono sześć obszarów: 

cztery pod okupacją niemiecką, którymi kierować miał 

płk. Stefan Rowecki „Grot” i dwa pod okupacją 

sowiecką, którymi kierować będzie gen. M. To-

karzewski.

W lutym 1940 r. doszło do nowego spotkania 

przedstawicieli partii politycznych z WRN (koło) 

Kazimierz Pużak, z SN (kwadrat) Aleksander Dębski i z 

SL (trójkąt) Stefan Korboński, a także gen. M. Tokarzew-

ski i gen. S. Rowecki.

W dniu 24 lutego 1940 r. utworzono Polityczny 

Komitet Porozumiewawczy (PKP) przy ZWZ dla 

harmonizowania przygotowań wojska i społeczeństwa 

do walki o zwycięstwo nad obu okupantami.

Niezależnie od centralnej organizacji podziemnego 

wojska i władz politycznych, w kraju działały również 

Bataliony Chłopskie

– geneza ich powstania i struktura w powiecie gorlickim

drobne ugrupowania zbrojne stawiające sobie za cel 

walkę z okupantem. Organizacje wojskowe były 

tworzone przez prawie wszystkie partie działające

w podziemiu.

PPS powołało „Gwardię Ludową” a Stronnictwo 

Narodowe „NOW” - Narodową Organizację Wojskową.

Wchodzące w skład utworzonego przy ZWZ 

Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, Central-

ne Kierownictwo Ruchu Ludowego nie zamierzało 

tworzyć własnej organizacji zbrojnej, kierując swoich 

członków do ZWZ. Jednak wzrost wpływów 

sanacyjnych i piłsudczykowskich wśród kadry 

kierowniczej ZWZ, utworzenie przez PPS „GL” i przez SN 

„NOW”, spowodował zmianę stanowiska CKRL w 

kwestii sformowania własnej organizacji wojskowej.

Organizacja została utworzona w sierpniu 1940 r. 

jako Straż Chłopska – kryptonim „Chłostra”.

Z ramienia CKRL pełnomocnikiem ds. organizacji 

został Józef Niećko, ps. „Zgrzebniak”, Komendantem 

Głównym Fr. Kamiński ps. „Zenon Trawiński”, szefem 

sztabu, K. Banach ps. „Kamil”, a następnie Stefan Koter 

ps. „Andrzej Poręba”, szefem łączności – Maria 

Maniakówna ps. „Ziemska”, Szefem Łączności z zagra-
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ruchu ludowego było powołanie organizacji Ludowego 
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obszar II Rzeczypospolitej.
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oddziały specjalne (OS) wydzielone z oddziałów 

terenowych, które miały za zadanie wykonywać akcje 

bojowo-dywersyjne, np. uderzały na posterunki policji, 

prowadziły akcje antykontyngentowe i inne. W 

porozumieniu z kierownictwem Walki Cywilnej 

zwalczały kolaborantów, agentów gestapo, kolonistów 

niemieckich i volksdeutschów. Dodać należy, że na 

terenie kraju działało około 300 oddziałów specjal-

nych.

Powstanie i działalność BCh w powiecie gorlickim.

Po klęsce wrześniowej chłopi zrozumieli, że ciężar 

odpowiedzialności za kształtowanie losów przyszłego 

państwa spoczywać będzie w coraz większym stopniu 

na ich barkach. Działacze wiciowi: Józef Marcinkowski 

„Tracz”, Stanisław Mierzwa „Słomka”, Jan Witaszek 

„Drąg”, Józef Migała „Kafar” i Mieczysław Kabat „Śliwa” - 

podjęli działania w terenie w celu tworzenia organizacji 

wojskowej w Małopolsce i Śląsku.

W tym celu w dniu 16 lutego 1940 r. późnym 

wieczorem dotarł do Ludwika Duszy w Woli Łużańskiej 

przedstawiciel „Rocha” z Krakowa Jan Witaszek „Drąg” 

w celu zorganizowania kierownictwa SL „Roch” w 

powiecie gorlickim. Na przewodniczącego powiatowej 

trójki politycznej powołano Franciszka Martykę, 

prezesa powiatowego Zarządu SL. Ponadto do 

kierownictwa powiatowego weszli: Ludwik Dusza

i Bonifacy Baran z Łużnej.

Zebranie trójki politycznej „Rocha” w pełnym 

składzie dobyło się 27 lutego 1940 r. w mieszkaniu 

Franciszka Martyki w Gorlicach.
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cyjne, po czym zorganizowane zostały gminne i gro-

madzkie trójki polityczne prawie we wszystkich 

miejscowościach powiatu objętych działalnością ruchu 

ludowego do 1939 r.

W dniach 21 i 22 września 1942 r. nastąpiły liczne 

aresztowania ludowców w powiatach Podkarpacia.

W powiecie gorlickim aresztowano Franciszka Martykę 
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październiku tegoż roku 555 osób.
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r. między Kierownictwem „Rocha”, a Komendą Główną 

AK, oddziały taktyczne Straży Chłopskiej stopniowo 

były przekazywane AK, natomiast oddziały terytorialne 

po scaleniu miały być przekształcone w Ludową Straż 

Bezpieczeństwa. Tworząc LSB ruch ludowy zatrzymy-

wał w swoich szeregach część sił zbrojnych do swojej 

dyspozycji. W powiecie gorlickim dopiero w tym czasie 

dla oddziałów taktycznych przyjęła się nazwa Bataliony 

Chłopskie, tak powszechna od 1941 r. w kraju.

Dla koordynacji działalności związanej ze scalaniem 

oddziałów BCh z AK powołano przy powiatowej 

komendzie BCh jesienią 1943 r. specjalny referat. 

Obowiązek prowadzenia referatu powierzono 

Zbigniewowi Popowiczowi „Watra”. Referat ten skupiał 

w końcu 1943 r. 473 żołnierzy zorganizowanych w 42 

drużynach gotowy do scalenia z AK.

Na polecenie Komendy VI Okręgu BCh w Krakowie

z dniem 19 marca 1944 r. zadania komendanta 

gorlickiego obwodu BCh obejmuje Zbigniew Popowicz 

ps. „Watra”.
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W sierpniu 1944 r. stan organizacyjny BCh w po-

wiecie gorlickim był wysoki i wynosił 3 kompanie i 19 

plutonów, w tym : 11 oficerów, 119 podoficerów i 785 

szeregowych, w sumie 915 żołnierzy.

W toku organizacji były dalsze drużyny BCh w Ro-

picy Dolnej – Adam Przybyłowicz, w Binarowej – do-

wódca Andrzej Szary i inne.

Ponadto organizował się pluton żandarmerii 

polowej, którego d-cą był Jan Kantor ps. „Bończuk” ze 

Stróż.

W toku organizacji była także drużyna rusznikarzy

z dowódcą Władysławem Romańskim i drużyna mun-

durowa z d-cą Marianem Jussakiem. Do stanu li-

czebnego BCh należy także zaliczyć oddział bojowo-

dywersyjny „Zawierucha” liczący 40 partyzantów. Przy 

każdym plutonie BCh była czołówka Zielonego Krzyża.

Ludowa Straż Bezpieczeństwa

Najważniejsze cele i zadania LSB to:

- prowadzenie zbrojnej walki z okupantem,

- ochrona politycznej działalności ruchu ludowego,

- przygotowanie ludzi do służby w Państwowym 

Korpusie Bezpieczeństwa i Straży Samorządowej,

- utrzymanie sieci wywiadu i kolportażu wydawnictw 

„Rocha”,

- zapewnienie spokoju publicznego, tępienie dono-

sicielstwa, złodziejstwa i pijaństwa,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kie-

rownictwo „Rocha”.

W marcu 1944 roku wyłoniona została Powiatowa 

Komenda LSB w następującym składzie: naczelnik – 

Józef Duma ps. „Zagłoba”, z-cy nacz. Kazimierz 

Wątróbski „Sęp” i Franciszek Przybyłowicz „Jeleń”, szef 

łączności Piotr Kozioł „Dziadek”, członek Jan Moździerz 

„Dąbek”.

Ludowej Straży Bezpieczeństwa zostały podporząd-

kowane oddziały partyzanckie i grupy wypadowe nie 

podlegające scaleniu z AK.

Wiosną i latem 1944 r. wyłonione zostały trzy-

osobowe gminne i gromadzkie komendy LSB.

W końcowym okresie okupacji Ludowa Straż 

Bezpieczeństwa skupiała 460 osób i działała w 50 

wsiach powiatu gorlickiego.

Do najbardziej znanych oddziałów LSB, należał 

oddział „Sablik” pod dowództwem Kazimierza Wątrób-

skiego „Sępa” działał na terenie kilku powiatów 

Podkarpacia. Oddział ten posiadał 10-osobowe 

drużyny, które wykonały ponad 300 akcji bojowych

i dywersyjno-sabotażowych.

Ludowy Związek Kobiet

Działalność kół SL, a zwłaszcza ZMRP „Wici” 

wychowały zastęp kobiet, które w czasie okupacji w  

szeregach BCh stanęły do walki z okupantem. Jedną z 

pierwszych konspiratorek na terenie powiatu 

gorlickiego była Zuzanna Wątróbska ps. „Cyganka”, 

następnie do pracy niepodległościowej zaangażowały 

się: Stefania Politowicz, Maria Baran, siostry 

Chomiczówny, Józefa Markowicz, siostry Ziębówny, 

Stefania Czuchnowska i inne. 

Latem 1943 roku z inspiracji Zuzanny Wątróbskiej w 

powiecie gorlickim został powołany Ludowy Związek 

Kobiet.

W skład powiatowego kierownictwa LZK weszły: 

Wanda Maniszewska-Jańczakowa ps. „Pliszka”, Zu-

zanna Wątróbska ps. „Cyganka”, Stefania Czuchnow-

ska ps. „Ksawera”, Stefania Politowicz ps. „Mira” i Ge-

nowefa Białobok ps. „Sowa”. Zakładając zręby kobiecej 

organizacji działaczki LZK nawiązały bliskie kontakty z 

ogniwami „Rocha”, celem zorganizowania placówek 

terenowych.

Wiosną 1944r. placówki LZK powstały w 40 wsiach 

powiatu gorlickiego.

Zadanie LZK w poszczególnych wsiach było: 

gromadzenie lekarstw i opatrunków, szkolenie 

sanitariuszek, wyszywanie opasek „BCh”, zajmowanie 

się łącznością i kolportażem prasy. Do wykonania 

powyższych zadań powołano w połowie czerwca 

1944r. w ramach LZK powiatowy oddział Zielonego 

Krzyża. Szefem tego oddziału została Wanda 

Jańczakowa ps. „Pliszka”.

Szkolenie sanitariuszek Zielonego Krzyża odbywało 

się w domach członkiń LZK.

Działaczki ZK nawiązały bliską współpracę z 

wieloma lekarzami. Od początku swego powstania LZK 

blisko współpracowało z oddziałami partyzanckimi 

„BCh”. Dotyczyło to prowadzenia wywiadu, przeno-

szenia broni, ukrywania i leczenia rannych a nawet 

brania udziału w akcjach partyzanckich.

W walce o wolność i niepodległość Polski w po-

wiecie gorlickim, w konspiracyjnym ruchu ludowym 

uczestniczyło ponad 2 tys. osób. W obozach i wię-

zieniach zginęło 48 bechowców. 

Bataliony Chłopskie zostały rozwiązane w marcu 

1945 r. rozkazem Komendy Głównej. Część żołnierzy 

BCh tej decyzji nie poparło, pozostając w konspiracji – 

wierne rządowi w Londynie.

mgr Zbigniew Barylak

W dniu 17 października 2017r. w Szkole Muzycznej

I stopnia w Bobowej odbyło się uroczyste poświęcenie 

poddasza budynku szkoły, którego dokonał Proboszcz 

Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej Ksiądz dr 

Marian Chełmecki.

Wydarzenie rozpoczął Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza, który powitał serdecznie zgromadzo-

nych przedstawicieli władzy i gości. Następnie 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan 

Robert Gryzik zaprosił obecnych na okolicznościowy 

koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej. Koncert poprzedziły 

podziękowania, które złożył Dyrektor Szkoły Pan 

Robert Gryzik na ręce: Burmistrza Bobowej Pana 

Wacława Ligęzy, Księdza Proboszcza dr Mariana 

Chełmeckiego, Przewodniczące-go Rady Miejskiej 

Pana Stanisława Tabisia oraz Sekretarz Gminy Pani 

Zdzisławy Iwaniec.

Podczas koncertu, który odbył się w Sali Koncerto-

wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej młodzi 

artyści i nauczyciele zaprezentowali swoje zdolności 

muzyczne w różnorodnym repertuarze, obejmującym 

zarówno dzieła klasyczne jak i utwory należące do 

nurtu muzyki rozrywkowej.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bobowej od początku 

swojego istnienia cieszy się bardzo dużą popularno-

ścią wśród dzieci i młodzieży. Ilość chętnych pragną-

cych zdobywać swoje pierwsze muzyczne szlify pod 

okiem profesjonalistów utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Wychodząc na przeciw potrzebom i oczeki-

waniom lokalnej społeczności Burmistrz Bobowej 

Wacław Ligęza podjął decyzję o poszerzeniu bazy 

szkoły, aby zapewnić wszystkim uczniom komfortowe 

warunki nauki.  

Adaptacja poddasza pozwoliła zwiększyć powierz-
2chnię użytkową szkoły o 140 m . Dzięki temu powstało

9 nowych sal lekcyjnych, w pełni wyposażonych i goto-

wych do prowadzenia zajęć nauki gry na instrumen-

tach.

Roboty rozpoczęły się na początku wakacji i trwały 

nieprzerwanie niemal 3 miesiące. Wartość robót 

wyniosła ponad 330 tysięcy złotych. Burmistrz Wacław 

Ligęza odebrał prace w dniu 27 września 2017r.

opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Uroczyste poświęcenie poddasza
Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej
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Wydarzenie rozpoczął Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza, który powitał serdecznie zgromadzo-

nych przedstawicieli władzy i gości. Następnie 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan 

Robert Gryzik zaprosił obecnych na okolicznościowy 

koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej. Koncert poprzedziły 

podziękowania, które złożył Dyrektor Szkoły Pan 

Robert Gryzik na ręce: Burmistrza Bobowej Pana 

Wacława Ligęzy, Księdza Proboszcza dr Mariana 

Chełmeckiego, Przewodniczące-go Rady Miejskiej 

Pana Stanisława Tabisia oraz Sekretarz Gminy Pani 

Zdzisławy Iwaniec.

Podczas koncertu, który odbył się w Sali Koncerto-

wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej młodzi 

artyści i nauczyciele zaprezentowali swoje zdolności 

muzyczne w różnorodnym repertuarze, obejmującym 

zarówno dzieła klasyczne jak i utwory należące do 

nurtu muzyki rozrywkowej.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bobowej od początku 

swojego istnienia cieszy się bardzo dużą popularno-

ścią wśród dzieci i młodzieży. Ilość chętnych pragną-

cych zdobywać swoje pierwsze muzyczne szlify pod 

okiem profesjonalistów utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Wychodząc na przeciw potrzebom i oczeki-

waniom lokalnej społeczności Burmistrz Bobowej 

Wacław Ligęza podjął decyzję o poszerzeniu bazy 

szkoły, aby zapewnić wszystkim uczniom komfortowe 

warunki nauki.  

Adaptacja poddasza pozwoliła zwiększyć powierz-
2chnię użytkową szkoły o 140 m . Dzięki temu powstało

9 nowych sal lekcyjnych, w pełni wyposażonych i goto-

wych do prowadzenia zajęć nauki gry na instrumen-

tach.

Roboty rozpoczęły się na początku wakacji i trwały 

nieprzerwanie niemal 3 miesiące. Wartość robót 

wyniosła ponad 330 tysięcy złotych. Burmistrz Wacław 

Ligęza odebrał prace w dniu 27 września 2017r.

opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Uroczyste poświęcenie poddasza
Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

październik 2017 październik 2017
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Dnia 13 sierpnia 2017r. na boisku sportowym w Wil-

czyskach odbyły się zawody strażackie.

Są one przede wszystkim ważnym sprawdzianem 

sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków i będą-

cego w ich posiadaniu podstawowego sprzętu. Są 

także znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu w 

poszczególnych miejscowościach. W życie strażackie 

wnoszą ożywienie i mobilizują do jak najlepszego 

przygotowania się do zawodów, które obserwują 

bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 7 zastę-

pów OSP: Bobowa, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, 

Siedliska, Stróżna oraz Wilczyska.  Zastępy Ochotni-

czych Straży Pożarnych miały okazję rywalizować w 

dwóch konkurencjach – sztafecie oraz ćwiczeniach 

bojowych.

Meldunek o gotowości OSP do wzięcia udziału

w zawodach sportowo-pożarniczych złożył Burmi-

strzowi Wacławowi Ligęzie Komendant Gminny OSP 

Włodzimierz Mucha.

Zawody uświetniła obecność Wiceprezesa Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a zara-

zem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

w Gorlicach dh  Krzysztofa Kosibę oraz Członka 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kra-

kowie, Prezesa Zarządu OSP Moszczenica dh Przemy-

sława Wszołka.

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

OSP Stróżna – 122 sekundy 

OSP Siedliska – 125,6 sekundy 

OSP Bobowa – 126,5 sekundy 

OSP Wilczyska – 129,6 sekundy 

OSP Sędziszowa – 137,9 sekundy 

OSP Brzana – 138 sekund 

OSP Jankowa – 142,7 sekund 

Gminne zawody strażackie Komisję konkursową skadającą się z zawodowych 

strażaków powołał komendant powiatowy PSP. 

Miejsce zawodów przygotowała jednostka OSP z Brza-

ny a nad całością przygotowań czuwał Prezes Zarządu 

Miejsko-Gminnego ZOSP OSP RP w Bobowej Tomasz 

Tarasek. Nagrody w postaci pucharów dla wszystkich 

uczestniczących drużyn ufundowane przez Urząd 

Miejski w Bobowej wręczył Burmistrz Bobowej Wacław 

Ligęza a przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej 

Stanisław Tabiś złożył gratulację wszystkim strażakom.

Organizatorami zawodów strażackich był Zarząd 

Miejsko-Gminny ZOSP  OSP RP w Bobowej oraz 

Burmistrz Bobowej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.     opracowanie: CKiPGB

Z inicjatywy Burmistrza Bobowej Wacława 

Ligęzy 25 września 2017 r. we wszystkich 

jednostkach OSP uruchomiono system selektyw-

nego wywoływania. Koszt wdrożenia systemu we 

wszystkich siedmiu jednostkach OSP z terenu 

Gminy Bobowa wyniósł 76 tysięcy złotych i był 

możliwy dzięki udziałowi Gminy Bobowa w pro-

jekcie pn „Wsparcie służb ratowniczych”, w ra-

mach przedsięwzięcia jednostki OSP w: Brzanej, 

Jankowej, Sędziszowej, Siedliskach, Stróżnej i Wil-

czyskach wyposażono w nowy system selektyw-

nego wywoływania i  alarmowania, natomiast

w jednostce OSP w Bobowej nastąpiła wymiana 

starego, wysłużonego systemu na nowy. System 

selektywnego wywoływania pozwala Powiatowe-

mu Stanowisku Kierowania w Gorlicach na zdalne 

uruchomienie syreny alarmowej w dowolnej 

Nowy system selektywnego

wywoływania w gminie Bobowa 

jednostce OSP. Ponadto umożliwia rozesłanie 

powiadomień SMS bezpośrednio do ratowników. 

Dzięki temu podniesiony zostanie poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 

Skrócony będzie czas powiadamiania odpo-

wiednich służb w sytuacjach kryzysowych kiedy 

każda sekunda ma znaczenie. Do systemu wpro-

wadzonych zostało 143 numerów telefonów stra-

żaków ochotników z terenu naszej gminy. 
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Wybudowane miasteczko
ruchu drogowego w Bobowej

W dniu 29 września 2017 r dokonano odbioru 

zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogo-

wego (rowerowego) na działce nr 399/4 położonej 

w Bobowej” Roboty rozpoczęto w dniu 13 lipca 

2017 r.

Zakres prac obejmował:

1.Wykonanie nawierzchni

2. Oznakowanie

3.Instalacje eklektyczne

Wartość  całego zadania wyniosła  357 383,84 

zł. Dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł w ra-

mach konkursu pn. „Budowa miasteczek ruchu 

drogowego w województwie małopolskim” 

Gmina otrzymała ze środków Małopolskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Miasteczko ruchu drogowego wybudowane 

zostało z myślą o dzieciach szczególnie 

najmłodszych, aby mogły się oswajać ze znakami 

drogowymi, by w przyszłości bezpiecznie 

poruszać się po drogach publicznych. 
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

W dniach 25-27 września 2017 r. odbywały się zebra-

nia w Sołectwach, podczas których mieszkańcy zde-

cydowali o przeznaczeniu środków w ramach fundu-

szu sołeckiego na 2018 rok. 
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Cykl zebrań sołeckich za nami

październik 2017 październik 2017
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Dnia 13 sierpnia 2017r. na boisku sportowym w Wil-

czyskach odbyły się zawody strażackie.

Są one przede wszystkim ważnym sprawdzianem 

sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków i będą-

cego w ich posiadaniu podstawowego sprzętu. Są 

także znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu w 

poszczególnych miejscowościach. W życie strażackie 

wnoszą ożywienie i mobilizują do jak najlepszego 

przygotowania się do zawodów, które obserwują 

bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 7 zastę-

pów OSP: Bobowa, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, 

Siedliska, Stróżna oraz Wilczyska.  Zastępy Ochotni-

czych Straży Pożarnych miały okazję rywalizować w 

dwóch konkurencjach – sztafecie oraz ćwiczeniach 

bojowych.

Meldunek o gotowości OSP do wzięcia udziału

w zawodach sportowo-pożarniczych złożył Burmi-

strzowi Wacławowi Ligęzie Komendant Gminny OSP 

Włodzimierz Mucha.

Zawody uświetniła obecność Wiceprezesa Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a zara-

zem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

w Gorlicach dh  Krzysztofa Kosibę oraz Członka 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kra-

kowie, Prezesa Zarządu OSP Moszczenica dh Przemy-

sława Wszołka.

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

OSP Stróżna – 122 sekundy 

OSP Siedliska – 125,6 sekundy 

OSP Bobowa – 126,5 sekundy 

OSP Wilczyska – 129,6 sekundy 

OSP Sędziszowa – 137,9 sekundy 

OSP Brzana – 138 sekund 

OSP Jankowa – 142,7 sekund 

Gminne zawody strażackie Komisję konkursową skadającą się z zawodowych 

strażaków powołał komendant powiatowy PSP. 

Miejsce zawodów przygotowała jednostka OSP z Brza-

ny a nad całością przygotowań czuwał Prezes Zarządu 

Miejsko-Gminnego ZOSP OSP RP w Bobowej Tomasz 

Tarasek. Nagrody w postaci pucharów dla wszystkich 

uczestniczących drużyn ufundowane przez Urząd 

Miejski w Bobowej wręczył Burmistrz Bobowej Wacław 

Ligęza a przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej 

Stanisław Tabiś złożył gratulację wszystkim strażakom.

Organizatorami zawodów strażackich był Zarząd 

Miejsko-Gminny ZOSP  OSP RP w Bobowej oraz 

Burmistrz Bobowej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.     opracowanie: CKiPGB

Z inicjatywy Burmistrza Bobowej Wacława 

Ligęzy 25 września 2017 r. we wszystkich 

jednostkach OSP uruchomiono system selektyw-

nego wywoływania. Koszt wdrożenia systemu we 

wszystkich siedmiu jednostkach OSP z terenu 

Gminy Bobowa wyniósł 76 tysięcy złotych i był 

możliwy dzięki udziałowi Gminy Bobowa w pro-

jekcie pn „Wsparcie służb ratowniczych”, w ra-

mach przedsięwzięcia jednostki OSP w: Brzanej, 

Jankowej, Sędziszowej, Siedliskach, Stróżnej i Wil-

czyskach wyposażono w nowy system selektyw-

nego wywoływania i  alarmowania, natomiast

w jednostce OSP w Bobowej nastąpiła wymiana 

starego, wysłużonego systemu na nowy. System 

selektywnego wywoływania pozwala Powiatowe-

mu Stanowisku Kierowania w Gorlicach na zdalne 

uruchomienie syreny alarmowej w dowolnej 

Nowy system selektywnego

wywoływania w gminie Bobowa 

jednostce OSP. Ponadto umożliwia rozesłanie 

powiadomień SMS bezpośrednio do ratowników. 

Dzięki temu podniesiony zostanie poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 

Skrócony będzie czas powiadamiania odpo-

wiednich służb w sytuacjach kryzysowych kiedy 

każda sekunda ma znaczenie. Do systemu wpro-

wadzonych zostało 143 numerów telefonów stra-

żaków ochotników z terenu naszej gminy. 
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Wybudowane miasteczko
ruchu drogowego w Bobowej

W dniu 29 września 2017 r dokonano odbioru 

zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogo-

wego (rowerowego) na działce nr 399/4 położonej 

w Bobowej” Roboty rozpoczęto w dniu 13 lipca 

2017 r.

Zakres prac obejmował:

1.Wykonanie nawierzchni

2. Oznakowanie

3.Instalacje eklektyczne

Wartość  całego zadania wyniosła  357 383,84 

zł. Dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł w ra-

mach konkursu pn. „Budowa miasteczek ruchu 

drogowego w województwie małopolskim” 

Gmina otrzymała ze środków Małopolskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Miasteczko ruchu drogowego wybudowane 

zostało z myślą o dzieciach szczególnie 

najmłodszych, aby mogły się oswajać ze znakami 

drogowymi, by w przyszłości bezpiecznie 

poruszać się po drogach publicznych. 
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

W dniach 25-27 września 2017 r. odbywały się zebra-

nia w Sołectwach, podczas których mieszkańcy zde-

cydowali o przeznaczeniu środków w ramach fundu-

szu sołeckiego na 2018 rok. 
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Cykl zebrań sołeckich za nami
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14 września 2017 r. dzieci z przedszkola i klas 0 – III 

SP w Wilczyskach uczestniczyły w spotkaniu z po-

licjantem, mł. asp. panem Krzysztofem Mirkiem, który 

jako dzielnicowy sprawuje opiekę prewencyjną nad 

Wilczyskami. Podczas spotkania uczestnicy poznali 

zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz 

bezpiecznych zachowań w przedszkolu i szkole. Mieli 

możliwość zadawania pytań i aktywnie uczestniczyć w 

spotkaniu. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało 

opaskę odblaskowa, by być widocznym na drodze.

11. października uczniowie klas IV – VII uczestniczyli

w spotkaniu z policjantem mł. asp. Krzysztofem 

Mirkiem, który zapoznał młodzież z różnymi zagroże-

niami wynikającymi z nieodpowiedzialnego korzysta-

nia z portali społecznościowych. Uczniowie mieli 

możliwość zadawania pytań na nurtujące ich wątpli-

wości. Dowiedzieli się także jakie sankcje grożą za 

Szkoła Podstawowa w Bobowej bierze udział

w 8. edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”. 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności 

dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz 

samorządowych i rodziców w zakresie wyposaże-

nia uczniów w elementy odblaskowe.

W związku z tym w czwartek, 21.09.2017 r. na hali 

sportowej odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Bo-

bowej z policjantami z Komendy Powiatowej w Gorli-

cach. Prelekcję przeprowadziła sierż. sztab. Ewa 

Bożek z Komisariatu Policji w Bobowej – dzielnicowa 

szkoły.

Podczas prelekcji dzieci poznały zasady bez-

piecznego korzystania z dróg publicznych, dowie-

działy się wielu ciekawych informacji na temat 

właściwego oznakowania swojego ubioru. Miały 

możliwość zadawania pytań, zobaczenia z bliska 

radiowozu i rozpoznawania policyjnych akceso-

riów. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały  opaski 

odblaskowe.

Akcja „Odblaskowa szkoła” prowadzona jest we 

współpracy Policji z nauczycielami, rodzicami, 

pedagogiem i dyrekcją szkoły.  
opracowanie: SP w Bobowej

Szkoła Podstawowa w Bobowej - odblaskową szkołą 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dnia 13   września 2017 r. Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza wręczył nagrody i dyplomy uczniom 

szkół podstawowych i gimnazjów  z Gminy Bobowa – 

laureatom konkursu literacko-plastycznego „Na 

skrzydłach przyjaźni” zorganizowanego w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

Nagrody otrzymali:

Urszula Abram SP Jankowa – książka „Duch z Niewia-

domic” 

Zuzanna Pater GIM Brzana – książka „Agent” 

Kinga Ligęza SP Brzana – książka „Duch z Niewiado-

mic” 

Katarzyna  Stukus GIM  Bobowa – książka „Agent” 

Katarzyna  Skupień GIM Bobowa – książka „Agent” 

Wioletta Orłowska  GIM Bobowa – książka „Agent 

Marta Jankowska  GIM Bobowa    – książka ”Agent” 

Aleksandra Libront GIM Bobowa  –  książka „Agent” 

Angelika Gorgosz SP Bobowa – książka „Duch z Nie-

wiadomic” 

Paulina Kloc  ZS nr 1 w Bobowej – książka „Agent” 

Zachowaj trzeźwy umysł

Od organizatorów kampanii Gmina Bobowa 

otrzymała certyfikat , który jest wyrazem uznania za 

zaangażowanie w propagowanie nowoczesnej pro-

filaktyki.

Burmistrz złożył gratulacje laureatom, życząc wielu 

kolejnych sukcesów oraz dobrych wyników w nauce. 

Podziękował za zaangażowanie uczniom, opiekunom 

oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – gminnemu koordynato-

rowi kampanii. opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

15 września 2017 r. przypadła pierwsza rocznica 

nadania imienia i poświęcenia sztandaru Szkole 

Podstawowej w Siedliskach. Patronem placówki jest 

rodak i absolwent szkoły – ks. Jan Rec – „człowiek 

niezwykłej miary, oddany Bogu i ludziom bez reszty”. 

Piątek 15 września bieżącego roku był dla szkoły i śro-

dowiska dniem bardzo uroczystym. O godzinie 9 spo-

łeczność szkolna i mieszkańcy Siedlisk zgromadzili się 

w kościele parafialnym na uroczystej Mszy świętej cele-

browanej przez ks. proboszcza Władysława Skoczenia i 

ks. katechetę Pawła Zawiślana. Kazanie ks. proboszcza 

nawiązywało do postaci wielkiego rodaka. Po Mszy 

świętej nastąpił przemarsz do sali gimnastycznej, gdzie 

odbyła się część artystyczna pod hasłem: „Serce 

wielkie nam daj”.

Program przygotowali uczniowie szkoły podstawo-

wej i gimnazjum pod opieką pani Krystyny Karp

i Krystyny Stec- Rafy. Oprawa muzyczna w wykonaniu 

chóru pod batutą pana Józefa Orłowskiego uświetniła 

przebieg uroczystości. Były wspomnienia, wiersze, 

piosenki… W tle spoglądały na nas anioły z dekoracji 

wykonanej pod nadzorem pani Agnieszki Śliwy-Klary. 

Dzień Patrona Szkoły w Siedliskach
Wśród zaproszonej publiczności była obecna przed-

stawicielka rodziny księdza Jana – pani Urszula Domin, 

miejscowi księża, pani Maria Zarzycka radna wsi Sie-

dliska oraz emerytowani nauczyciele.

Przed nami jeszcze wiele tak wspaniałych dni 

łączących pokolenia, wspomnień o człowieku wielkie-

go serca i autorytetu.     źródło: SP w Siedliskach
nieprawidłowe, bezmyślne korzystanie z mediów 

społecznościowych. Pan policjant starał się wskazać 

młodzieży różnego typu niebezpieczeństwa z jakimi 

mogą się zetknąć w sieci. Wyjaśnił jak sobie radzić

w różnych nieprawidłowościami. Uczulił również 

uczniów na konieczność zgłaszania wszelkich niepoko-

jących sytuacji.     opracowanie: SP w Wilczyskach
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14 września 2017 r. dzieci z przedszkola i klas 0 – III 

SP w Wilczyskach uczestniczyły w spotkaniu z po-

licjantem, mł. asp. panem Krzysztofem Mirkiem, który 

jako dzielnicowy sprawuje opiekę prewencyjną nad 

Wilczyskami. Podczas spotkania uczestnicy poznali 

zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz 

bezpiecznych zachowań w przedszkolu i szkole. Mieli 

możliwość zadawania pytań i aktywnie uczestniczyć w 

spotkaniu. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało 

opaskę odblaskowa, by być widocznym na drodze.

11. października uczniowie klas IV – VII uczestniczyli

w spotkaniu z policjantem mł. asp. Krzysztofem 

Mirkiem, który zapoznał młodzież z różnymi zagroże-

niami wynikającymi z nieodpowiedzialnego korzysta-

nia z portali społecznościowych. Uczniowie mieli 

możliwość zadawania pytań na nurtujące ich wątpli-

wości. Dowiedzieli się także jakie sankcje grożą za 

Szkoła Podstawowa w Bobowej bierze udział

w 8. edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”. 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności 

dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz 

samorządowych i rodziców w zakresie wyposaże-

nia uczniów w elementy odblaskowe.

W związku z tym w czwartek, 21.09.2017 r. na hali 

sportowej odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Bo-

bowej z policjantami z Komendy Powiatowej w Gorli-

cach. Prelekcję przeprowadziła sierż. sztab. Ewa 

Bożek z Komisariatu Policji w Bobowej – dzielnicowa 

szkoły.

Podczas prelekcji dzieci poznały zasady bez-

piecznego korzystania z dróg publicznych, dowie-

działy się wielu ciekawych informacji na temat 

właściwego oznakowania swojego ubioru. Miały 

możliwość zadawania pytań, zobaczenia z bliska 

radiowozu i rozpoznawania policyjnych akceso-

riów. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały  opaski 

odblaskowe.

Akcja „Odblaskowa szkoła” prowadzona jest we 

współpracy Policji z nauczycielami, rodzicami, 

pedagogiem i dyrekcją szkoły.  
opracowanie: SP w Bobowej

Szkoła Podstawowa w Bobowej - odblaskową szkołą 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dnia 13   września 2017 r. Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza wręczył nagrody i dyplomy uczniom 

szkół podstawowych i gimnazjów  z Gminy Bobowa – 

laureatom konkursu literacko-plastycznego „Na 

skrzydłach przyjaźni” zorganizowanego w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

Nagrody otrzymali:

Urszula Abram SP Jankowa – książka „Duch z Niewia-

domic” 

Zuzanna Pater GIM Brzana – książka „Agent” 

Kinga Ligęza SP Brzana – książka „Duch z Niewiado-

mic” 

Katarzyna  Stukus GIM  Bobowa – książka „Agent” 

Katarzyna  Skupień GIM Bobowa – książka „Agent” 

Wioletta Orłowska  GIM Bobowa – książka „Agent 

Marta Jankowska  GIM Bobowa    – książka ”Agent” 

Aleksandra Libront GIM Bobowa  –  książka „Agent” 

Angelika Gorgosz SP Bobowa – książka „Duch z Nie-

wiadomic” 

Paulina Kloc  ZS nr 1 w Bobowej – książka „Agent” 

Zachowaj trzeźwy umysł

Od organizatorów kampanii Gmina Bobowa 

otrzymała certyfikat , który jest wyrazem uznania za 

zaangażowanie w propagowanie nowoczesnej pro-

filaktyki.

Burmistrz złożył gratulacje laureatom, życząc wielu 

kolejnych sukcesów oraz dobrych wyników w nauce. 

Podziękował za zaangażowanie uczniom, opiekunom 

oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – gminnemu koordynato-

rowi kampanii. opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

15 września 2017 r. przypadła pierwsza rocznica 

nadania imienia i poświęcenia sztandaru Szkole 

Podstawowej w Siedliskach. Patronem placówki jest 

rodak i absolwent szkoły – ks. Jan Rec – „człowiek 

niezwykłej miary, oddany Bogu i ludziom bez reszty”. 

Piątek 15 września bieżącego roku był dla szkoły i śro-

dowiska dniem bardzo uroczystym. O godzinie 9 spo-

łeczność szkolna i mieszkańcy Siedlisk zgromadzili się 

w kościele parafialnym na uroczystej Mszy świętej cele-

browanej przez ks. proboszcza Władysława Skoczenia i 

ks. katechetę Pawła Zawiślana. Kazanie ks. proboszcza 

nawiązywało do postaci wielkiego rodaka. Po Mszy 

świętej nastąpił przemarsz do sali gimnastycznej, gdzie 

odbyła się część artystyczna pod hasłem: „Serce 

wielkie nam daj”.

Program przygotowali uczniowie szkoły podstawo-

wej i gimnazjum pod opieką pani Krystyny Karp

i Krystyny Stec- Rafy. Oprawa muzyczna w wykonaniu 

chóru pod batutą pana Józefa Orłowskiego uświetniła 

przebieg uroczystości. Były wspomnienia, wiersze, 

piosenki… W tle spoglądały na nas anioły z dekoracji 

wykonanej pod nadzorem pani Agnieszki Śliwy-Klary. 

Dzień Patrona Szkoły w Siedliskach
Wśród zaproszonej publiczności była obecna przed-

stawicielka rodziny księdza Jana – pani Urszula Domin, 

miejscowi księża, pani Maria Zarzycka radna wsi Sie-

dliska oraz emerytowani nauczyciele.

Przed nami jeszcze wiele tak wspaniałych dni 

łączących pokolenia, wspomnień o człowieku wielkie-

go serca i autorytetu.     źródło: SP w Siedliskach
nieprawidłowe, bezmyślne korzystanie z mediów 

społecznościowych. Pan policjant starał się wskazać 

młodzieży różnego typu niebezpieczeństwa z jakimi 

mogą się zetknąć w sieci. Wyjaśnił jak sobie radzić

w różnych nieprawidłowościami. Uczulił również 

uczniów na konieczność zgłaszania wszelkich niepoko-

jących sytuacji.     opracowanie: SP w Wilczyskach
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W dniu 17 października 2017 r. odbył się odbiór 

konserwatorski remontu elewacji zachodniej i połu-

dniowej kościoła pw. św. Zofii w Bobowej. Zakres prac 

obejmował wykonanie konserwacji elewacji, portali, 

kropielnicy, tablicy epitafijnej oraz metaloplastyki

i konserwacji stolarki drzwiowej w elewacji południo-

wej i zachodniej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 162 254,65 zł, 

z czego 80 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwestycja została odebrana bez uwag. W odbiorze 

uczestniczyli: Proboszcz Parafii w Bobowej ks. dr  Ma-

rian Chełmecki, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, 

przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków w Krakowie, przedstawiciele Wykonawcy – Firmy 

„VIBUD” z Krakowa oraz  kierownik i inspektor nadzoru.
opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Odbiór konserwatorski wyremontowanej

elewacji kościoła pw. św. Zofii w Bobowej

W dniu 25.08.2017 r. w Miasteczku Galicyjskim w 

Nowym Sączu   zostało   podpisane   2 umowy   na 

 dofinansowanie   z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020     budowy   Strefy 

Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska 

oraz Przebudowy dróg gminnych bezpośrednio 

prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych. 

Całkowita wartość projektu wynosi niemal 7 mln. zł. 

a dofinansowanie stanowi aż 77%.  Umowy podpisali 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan 

Stanisław Sorys oraz Burmistrz Bobowej  Pan Wacław 

Ligęza.  

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowej Strefy 

Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. 

Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek 

o powierzchni ponad 12 ha w m. Siedliska wcho-

dzących w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia 

działalności gospodarczej.

Podpisanie umów odbyło się w obecności Posła na 

Sejm RP  Pana Stanisława Pasonia oraz Pani Urszuli 

Nowogórskiej – Przewodniczącej Sejmiku Wojewódz-

twa Małopolskiego. opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej

Bobowa jako jedyna gmina w subregionie sądeckim
uzyskała dofinansowanie do SAG

W dniach 23-24 września 2017r. w Bobowej odbył się 

VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców o 

„Złotą Koronkę Bobowej”. Jego organizatorem był LKS 

Bobowa na czele z prezesem Panem Pawłem 

Popardowskim. Otwarcie turnieju, miało miejsce w so-

botę, 23 września o godzinie 10:00. Przybył na nie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, który 

w krótkim przemówieniu dziękował drużynom za 

przyjazd do Bobowej oraz życzył powodzenia. Siatkarze 

dwunastu zespołów (w tym 3-ch ze Słowacji) zaciekle 

walczyli o miejsca na podium.

W zawodach brali udział zawodnicy następujących 

drużyn, którzy podzieleni byli na grupy:

Grupa A: Świętokrzyskie I, STS Sanok, Iskierka Tarnów

Grupa B: LKS Bobowa, Stara Lubovnia, Świętokrzyskie II

Grupa C: GKPS Gorlice, Presov, Małopolska

Grupa D: MOSiR Jasło, BBTS Bielsko-Biała, Poprad

Sobotnie rozgrywki trwały od godziny 10:00 aż do 

godzin wieczornych, zakończenie dnia turniejowego 

nastąpiło ok. godziny 19-tej.

W niedzielę już od godzin przedpołudniowych 

zawodnicy walczyli na boisku. Po wielu emocjonujących 

meczach i dwóch dniach zaciętej rywalizacji przyszedł 

czas na uhonorowanie zwycięzców. Na tę chyba 

najbardziej oczekiwaną część turnieju przybyli: Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz Wicestarosta Gorlicki 

Pan Jerzy Nalepka, którzy dokonali wręczenia nagród.

Gorlicka drużyna w składzie: Adam Gryga, Norbert 

Urbanik, Piotr Juruś, Grzegorz Góra, Dawid Duda, Adrian 

Krasoski, Kamil Pisarczyk i Arkadiusz Czech wraz z trene-

rem Panem Bartłomiejem Niemcem odebrała Złotą Ko-

ronkę Bobowej.

Srebrną Koronkę Bobowej otrzymała drużyna Święto-

krzyskie I, natomiast Brązową Koronkę Bobowej drużyna 

Małopolska.

Zawodnicy odebrali również pamiątkowe dyplomy

i puchary przyznane najlepszym graczom w następują-

cych kategoriach: Najlepszy blokujący (2 puchary), 

Najlepszy atakujący, Najlepszy przyjmujący (2 puchary), 

Najlepszy libero, Najlepszy rozgrywający, Najlepszy MVP 

(z j. angielskiego – Most Valuable Player, czyli najbardziej 

wartościowy gracz).

Klasyfikacja finałowa przedstawia się następująco:

I miejsce – GKPS Gorlice

II miejsce – Świętokrzyskie

IIII miejsce – Małopolska

Kolejne miejsca:

IV miejsce – LKS Bobowa, V miejsce – Stara Lubovnia, 

VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
o „Złotą Koronkę Bobowej” 

VI miejsce – STS Sanok, VII miejsce – MOSiR Jasło,

VIII miejsce – BBTS Bielsko-Biała, IX miejsce – Iskierka 

Tarnów, X miejsce – Presov, XI miejsce – Poprad, XII miej-

sce – Świętokrzyskie II

Wybrano również najlepszych zawodników turnieju

1. GKPS Gorlice – Norbert Urbanik 

2. Świętokrzyskie I – Jakub Hawrylok 

3. Małopolska – Miłosz Iszczuk 

4. LKS Bobowa – Artur Flądro 

5. Stara Lubovnia – Miroslav Imrich 

6. STS Sanok – Damian Bodziak 

7. MOSiR Jasło – Maciej Kiełyka 

8. BBTS Bielsko-Biała – Igor Cieślak 

9. Iskierka Tarnów – Piotr Pustelnik 

10. Presov – Adam Poncak 

11. Poprad – Samuel Kuziel 

12. Świętokrzyskie II – Bartosz Roguz 

Najlepsi zawodnicy turnieju:

Przyjmujący 1: Jakub Olszewski – Małopolska 

Przyjmujący 2: Kajetan Kubicki – Świętokrzyskie 

Blokujący 1: Filip Jarosiński – Świętokrzyskie 

Blokujący 2: Dawid Waligóra – Małopolska 

Atakujący: Jakub Wójcik – LKS Bobowa 

Libero: Piotr Juruś – GKPS Gorlice 

Rozgrywający: Konrad Kundera – Świętokrzyskie 

MVP: Adam Gryga – GKPS Gorlice 

Turniej realizowany był przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego, Burmistrza Bobowej, Sta-

rostwa Powiatowego w Gorlicach oraz prywatnych spon-

sorów: Delikatesy Centrum Bobowa, Piekarnia Rogala, 

Budimet, Hotel Ostoja, Hydrotech, Pub Galicja.
opracowanie: CKiPGB
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