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Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą 

w intencji Ojczyzny  w Kościele Parafialnym pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej, której przewodniczył 

Proboszcz Parafii ks. dr Marian Chełmecki. Natomiast 

nabożeństwu koncelebrowali: ks. Jacek Kupiec oraz ks. 

Piotr Pośliński. W wygłoszonej homilii proboszcz 

parafii podkreślił jak ważną rolę dla całego społe-

czeństwa odgrywa ziemia na której żyjemy - Ojczyzna 

jak i ściśle związana z nią wolność. Oprawę Muzyczną 

uroczystego nabożeństwa zapewniła  Orkiestra Dęta

z Siedlisk pod dyrekcją Pana Roberta Motyki. Po 

uroczystym nabożeństwie druhowie strażacy, poczty 

sztandarowe, przedstawiciele władzy, zaproszeni 

goście oraz mieszkańcy wyruszyli pod  pomnik Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego oraz Generała Bolesława 

Wieniawy-Długoszowskiego, by oddać im cześć i hołd. 

Po zakończonym ceremoniale podniesienia flagi 

państwowej przybyli goście odśpiewali wspólnie hymn 

narodowy.

W dniu  11 listopada 2017r. w Bobowej  z okazji

99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

odbyły się  Gminne Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości.

Wiązanki   kwiatów pod pomnikami złożyli: Bur-

mistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza,  Przewodniczący 

Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, Radny Sejmiku 

Województwa Małopolskiego Pan Paweł Śliwa, Wice-

starosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka oraz 

Radni Powiatu Gorlickiego: Pan Zygmunt Fryczek oraz 

Pan Adam Urbanek oraz Stowarzyszenie Historyczne

1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu pod 

dowództwem Pana Józefa Gucwy. Delegacje   uczniów

i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca oraz 

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

w Bobowej

Szkoły Podstawowej w Sędziszowej  złożyły wiązanki 

kwiatów oraz zapaliły znicze na mogiłach żołnierzy 

poległych  podczas I wojny światowej znajdujących się 

na cmentarzach wojennych w Bobowej i w Siedliskach. 

Następnie Pan Bogdan Kopacz - członek Orkiestry 

Dętej przy OSP w Siedliskach odegrał utwór „Cisza”.

Okolicznościowe spotkanie przy dworze Długo-

szowskich w Bobowej zakończyło przemówie-

nie Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy w któ-

rym podkreślił jak ważną rolę odgrywa pamięć o wiel-

kich Polakach przed których pomnikiem w tak wyjątko-

wym dniu zgromadzili się liczni goście. Burmistrz 

wspomniał, że „pomnik powstał w imię wdzięczności, 

szacunku, uznania za to, że przez całe swoje życie 

Marszałek Józef Piłsudski oraz Generał Bolesław 

Wieniawa-Długoszowski troszczyli się o to, żeby Polska 

była niepodległa.”  W swoim przemówieniu włodarz 

miasta podkreślił, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Życzymy aby Święta Bożego Narodzenia

przyniosły wiele dobrych chwil,

przeżywanych wspólnie z bliskimi,

a Nowy Rok 2018 był szczęśliwy 

i obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia

i dni warte zapamiętania

Dyrektor oraz pracownicy

Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa
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fot. Katarzyna Roman

ustanowił rok 2017 rokiem Marszałka  Józefa Piłsud-

skiego w związku z przypadającą 150. rocznicą urodzin 

wielkiego patrioty, symbolu walki o wolną Polskę, który 

na trwale znalazł miejsce w naszej narodowej historii, 

po czym zaprosił gości do  wspólnego śpiewu pieśni 

legionowych.

Przedstawiciele władzy, zaproszeni goście oraz 

mieszkańcy pod przewodnictwem Orkiestry Dętej 

udali się do sali widowiskowej „Koronka” w której 

odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

|z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

naszą Ojczyznę, którą otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Stanisław Tabiś.  Przewodniczący powitał 

przybyłych gości: Burmistrza Bobowej Pana Wacława 

Ligęzę, Panie i Panów Radnych, Przedstawicieli 

Powiatu w osobach: Wicestarostę Powiatu Gorlickiego 

Pana Jerzego Nalepkę, Radnego Powiatu Gorlickiego 

Pana Adama Urbanka, Radnego Powiatu Gorlickiego 

Pana Zygmunta Fryczka, Sekretarz Gminy Panią 

Zdzisławę Iwaniec, Kierowników Jednostek Organiza-

cyjnych oraz Pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów 

Szkół i Przedszkoli, Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Jana Reca w Siedliskach Pana Wiesława Joba wraz

z nauczycielami oraz uczniami, którzy przygotowali 

część artystyczną, Komendanta Komisariatu Policji 

Pana Artura Siedlarza, Księży z dekanatu bo-

bowskiego, Panie i Panów Sołtysów, Prezesów, 

Naczelników, Komendantów i Druhów Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy oraz gości, po czym 

złożył podziękowania: druhom Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy, Orkiestrze Dętej z Siedlisk 

pod dyrekcją Pana Roberta Motyki oraz pocztom 

sztandarowym, po czym wygłosił okolicznościowe 

przemówienie, w którym podkreślił znaczenie 

obchodzonego święta. Następnie  Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król  przedstawiła zebranym informacje dotyczące 

tematyki wystawy zaprezentowanej podczas Gmin-

nych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości

w Bobowej: „Rok 2017 ogłoszony został Rokiem Józefa 

Piłsudskiego. Z tej okazji prezentujemy wystawę nawią-

zującą do Komendanta – Legionów Polskich. Pan 

Burmistrz zdecydował o zakupie 15 archiwalnych foto-

grafii przedstawiających sceny z życia legionistów, które 

są wyeksponowane w antyramach. Wystawa „Chłopcy 

malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” oparta jest 

na tekstach poetyckich stworzonych w okopach oraz 

wspomnień piłsudczyków. W utworach tych znajdujemy 

nadzieje związane z wyzwoleniem Polski, ale i dopadające 

żołnierzy zwątpienie. Poetycka gloryfikacja Ojczyzny staje 

obok prozy koszarowego życia zniechęcającego nie-

dostatkami. Motywacja do walki miesza się z żalem za 

utraconą młodością z jej radosnymi przywilejami.

W poezji i prozie legionistów czytamy o bliskości śmierci,

z którą żołnierze radzili sobie na różne sposoby – 

przypominaniem sensu poświęcenia, albo ucieczką

w drwinę, żart. Zachęcam do oglądania wystawy, która 

posłuży również uczniom dla celów edukacyjnych.”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:  Wicesta-

rosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka oraz Rad-

ny Powiatu Gorlickiego Pan Zygmunt Fryczek.

Wydarzenie zakończyła część artystyczna przygoto-

wana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Małgorzata 

Nawrocka – pisarka, poetka, laureatka nagród literackich.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Reżyserem przedstawienia była Siostra Rozaria, która 

wraz z młodymi aktorami  Szkoły Podstawowej w Bo-

bowej  (uczniami klas: IVc, Va, VIb, VIIa), nauczycielami

w osobach: Pan Andrzej Połeć, Pani Agnieszka Zagórska-

Walicka, Pani Renata Warzecha, Pan Andrzej Małecki, Pan 

Łukasz Kruczek, Pani Aleksandra Sokołowska oraz 

rodzicami uczniów przygotowała pełne wzruszeń

i przemyśleń widowisko teatralne.

W dniu  12 listopada 2017r.  w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbył się  spektakl teatralny pt.: 

„Miejcie nadzieję” z okazji 99 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.

Spektakl teatralny „Miejcie nadzieję” z okazji 99 rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 26 listopada 2017r. w Bazylice kate-

dralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Tarnowie  biskup ordynariusz Diecezji Tarnow-

skiej Andrzej Jeż  wręczył medale Dei Regno 

Servire osobom zaangażowanym w życie parafii 

diecezji tarnowskiej. 

Wśród 75 nagrodzonych osób znalazł się Pan 

Antoni Durlak mieszkaniec parafii pw. Wszyst-

kich Świętych w Bobowej - nadzwyczajny szafarz 

Komunii świętej, zelator Róży Różańcowej, 

należący do parafialnej Rady Duszpasterskiej, 

parafialnego oddziału Caritas oraz Chóru Para-

fialnego.

Inf.: www.diecezja.tarnow.pl

Fot.: http://www.rdn.pl/Grzegorz Golec

Pan Antoni Durlak nagrodzony
medalem Dei Regno Servire

Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia

Szymon Kędzierski z Gimnazjum w Bobowej został zwycięzcą 

etapu rejonowego  XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 

Promocji Zdrowego Stylu Życia  organizowanej przez  Polski 

Czerwony Krzyż. Szymon będzie reprezentować powiat gorlicki 

na szczeblu okręgowym w Krakowie.

Olimpiada odbyła się w poniedziałek, 11.12.2017 r.

w Zespole Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach (Górka). 

Wzięli w niej udział uczniowie klas 7 szkół podstawowych, 

uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich

z terenu naszego powiatu – zwycięzcy etapu szkolnego.

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zwycię-

żył Szymon Kędzierski z Gimnazjum w Bobowej, zajął pierwsze 

miejsce i awansował na etap okręgowy.  Szymon jak i każdy 

uczestnik konkursu miał za zadanie nie tylko poprawnie 

rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, przeciw-

działania uzależnieniom, pierwszej pomocy, ekologii, wiedzy o 

PCK, ale także przeprowadzić projekt społeczny promujący 

aktywny styl  życia. Opiekunem ucznia była Pani Jolanta Połeć.
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ny Powiatu Gorlickiego Pan Zygmunt Fryczek.

Wydarzenie zakończyła część artystyczna przygoto-

wana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Małgorzata 

Nawrocka – pisarka, poetka, laureatka nagród literackich.

opracowanie: ck - Żaneta Framęga

Reżyserem przedstawienia była Siostra Rozaria, która 

wraz z młodymi aktorami  Szkoły Podstawowej w Bo-

bowej  (uczniami klas: IVc, Va, VIb, VIIa), nauczycielami

w osobach: Pan Andrzej Połeć, Pani Agnieszka Zagórska-

Walicka, Pani Renata Warzecha, Pan Andrzej Małecki, Pan 

Łukasz Kruczek, Pani Aleksandra Sokołowska oraz 

rodzicami uczniów przygotowała pełne wzruszeń

i przemyśleń widowisko teatralne.

W dniu  12 listopada 2017r.  w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbył się  spektakl teatralny pt.: 

„Miejcie nadzieję” z okazji 99 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.

Spektakl teatralny „Miejcie nadzieję” z okazji 99 rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 26 listopada 2017r. w Bazylice kate-

dralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Tarnowie  biskup ordynariusz Diecezji Tarnow-

skiej Andrzej Jeż  wręczył medale Dei Regno 

Servire osobom zaangażowanym w życie parafii 

diecezji tarnowskiej. 

Wśród 75 nagrodzonych osób znalazł się Pan 

Antoni Durlak mieszkaniec parafii pw. Wszyst-

kich Świętych w Bobowej - nadzwyczajny szafarz 

Komunii świętej, zelator Róży Różańcowej, 

należący do parafialnej Rady Duszpasterskiej, 

parafialnego oddziału Caritas oraz Chóru Para-

fialnego.

Inf.: www.diecezja.tarnow.pl

Fot.: http://www.rdn.pl/Grzegorz Golec

Pan Antoni Durlak nagrodzony
medalem Dei Regno Servire

Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia

Szymon Kędzierski z Gimnazjum w Bobowej został zwycięzcą 

etapu rejonowego  XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 

Promocji Zdrowego Stylu Życia  organizowanej przez  Polski 

Czerwony Krzyż. Szymon będzie reprezentować powiat gorlicki 

na szczeblu okręgowym w Krakowie.

Olimpiada odbyła się w poniedziałek, 11.12.2017 r.

w Zespole Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach (Górka). 

Wzięli w niej udział uczniowie klas 7 szkół podstawowych, 

uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich

z terenu naszego powiatu – zwycięzcy etapu szkolnego.

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zwycię-

żył Szymon Kędzierski z Gimnazjum w Bobowej, zajął pierwsze 

miejsce i awansował na etap okręgowy.  Szymon jak i każdy 

uczestnik konkursu miał za zadanie nie tylko poprawnie 

rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, przeciw-

działania uzależnieniom, pierwszej pomocy, ekologii, wiedzy o 

PCK, ale także przeprowadzić projekt społeczny promujący 

aktywny styl  życia. Opiekunem ucznia była Pani Jolanta Połeć.
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W dniu 13 listopada 2017 r. w Miasteczku Galicyj-

skim w Nowym Sączu  została podpisana umowa na 

dofinansowanie  projektu  ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś VI, Poddziałanie 

6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 

dziedzictwa kulturowego  w wysokości ponad 940 tys. 

zł.  Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego Pan Stanisław Sorys oraz Dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Posła 

na Sejm RP   Pana Stanisława Pasonia oraz Członka 

Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Leszka 

Zegzdy.

Całkowita wartość projektu 1 370 539,32 zł.

W ramach realizacji tego projektu osoby zainte-

resowane dziedzictwem kulturowym mogą brać udział 

w warsztatach instrumentalnych, tanecznych, wokal-

nych czy rękodzieła ludowego. Centrum Kultury w Bo-

bowej zyska też nowe instrumenty muzyczne, a wśród 

nich: fortepian, basy, skrzypce, klarnety, trąbki, 

akordeony, flety i saksofony. Do dyspozycji uczestni-

ków zajęć będą też nowe stroje regionalne z terenu 

Pogórza, a  wszystkie ciekawe inicjatywy kulturalne 

będą mogły być obsługiwane z wykorzysta-niem 

nowoczesnego sprzętu (w tym kamer czy telebimu).

opracowanie: ck- Żaneta Framęga

fot.: http://www.krynica-zdroj.pl

Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”

Uczennica kl.VI Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, Natalia Święs, wzięła 

udział w wojewódzkim etapie V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościo-

wego.

W etapie szkolnym wystartowało ponad 11 tysięcy uczestników. Do 

etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 70 uczniów szkół podstawowych,  50 

uczestników z dotychczasowych gimnazjów i 60 uczestników z dotychcza-

sowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów.

Ten wyjątkowy projekt edukacyjny to rywalizacja w tradycyjnym 

dyktandzie, ale też   okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem 

ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia 

związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

Dla finalistów i ich opiekunów przygotowano koncert muzyczny w wyko-

naniu uczniów POSM I st. im. I. J. Paderewskiego oraz wyjście do wybranego 

oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.

opracowanie: SP Wilczyska

Po polsku o historii

Tegoroczne obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej 

stały się częścią Narodowego Czytania – akcji zainicjo-

wanej w 2012 roku przez ówczesnego Prezydenta RP 

Pana Bronisława Komorowskiego i kontynuowanej

z wielką dbałością przez obecnego Prezydenta Pana 

Andrzeja Dudę. W roku 2017 czytane jest „Wesele” , 

najbardziej znany i ceniony utwór Wyspiańskiego, 

którego narodowe i patriotyczne prze-słania pokazują 

konieczność jedności społeczeństwa w ważnych dla 

ojczyzny sprawach ponad wszelkimi, nieuniknionymi 

podziałami.

Obchodzony 28 listopada, w rocznicę śmierci artysty, 

Dzień Patrona stał się doskonałą okazją, aby w taki 

właśnie sposób przybliżyć wszystkim uczestnikom to 

ponadczasowe dzieło. Dzień ten szczególnie zapamię-

tają uczniowie klas pierwszych, którzy po wspólnej Mszy 

Świętej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Pani Ewa Brońska, 

nauczyciel języka polskiego, która dokonała wyboru 

scen oraz utworów muzycznych, wprowadzających 

Narodowe Czytanie „Wesela”
w bobowskim Zespole Szkół Zawodowych

widzów w atmosferę dziewiętnastowiecznego chłop-

skiego wesela w podkrakowskiej wsi.

W charakterystyczne postacie dramatu wcielili się 

występujący w strojach nawiązujących do epoki – 

dyrektor szkoły Pani Barbara Wołkowicz oraz nauczy-

ciele: Alicja Iwańska, Cecylia Ligęza, ksiądz Jarosław 

Kokoszka, Piotr Ptaszkowski, Wojciech Szafraniec i Ja-

nusz Średniawa, a także uczniowie szkoły oraz gościn-

nie uczniowie gimnazjum z Bobowej, Siedlisk i Brzany. 

Całości dopełniła oryginalna dekoracja nawiązująca do 

wnętrza bronowickiej izby wykonana pod kierunkiem 

Pani Janiny Maliniak.

Dużą i bardzo miłą niespodziankę sprawił zespół 

wokalno-instrumentalny złożony z uczniów Szkoły 

Podstawowej w Bobowej, który pod opieką dyrektora 

Pana Adama Urbanka i Pani Marty Michalik zagościł w 

szkole, dając, nawiązujący klimatem do wesela, kon-

cert regionalnych utworów. Na zakończenie wszyscy 

zgromadzeni zostali poczęstowani tradycyjnym we-

selnym kołaczem, specjalnie przygotowanym na tą 

okoliczność.   opracował: Janusz Średniawa
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W dniu 24 listopada 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej 

odbył się Dzień Dziedzictwa Kulturowego zorganizowany przez Szkołę 

Podstawową im. Stanisława Staszica w Bobowej, Dyrektora Szkoły Pana 

Adama Urbanka, Radę Rodziców oraz Małopolski Ośrodek Szkoleniowy 

„Akcent”.

Wydarzenie uroczyście otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w  Bo-

bowej Pan Stanisław Tabiś.

Podczas wydarzenia goście mogli przenieść się w czasie oglądając 

spektakl w wykonaniu uczniów szkoły pt.: ”W czwartkowe popołudnie”. 

Reżyserem przedstawienia była nauczycielka Pani Wiesława Tarasek, która 

stworzyła tekst we współpracy z dr hab. Panią Barbarą Grabką - 

profesorem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Kra-

kowie.

Kolejną częścią programu były interesujące wykłady profesorów 

Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: dr hab. 

Barbary Grabki oraz dr hab. Renaty Kucharczyk dotyczące polskiego języka 

przekazywanego przez pokolenia w formie gwary.

Podczas wydarzenia zebrani goście mieli możliwość obejrzenia 

fragmentów   filmu „Wesele” (reż. Andrzej Wajda) w którego kadrach 

pojawili się członkowie zespołu Pieśni i Tańca „Koronka” z Bobowej. Zgro-

madzeni mogli także wsłuchać się w tradycyjne przyśpiewki weselne oraz 

wspólnie biesiadować podczas degustacji swojskiego jadła serwowanego 

przez kelnerów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

opracowanie:ck-Żaneta Framęga

Dzień Dziedzictwa Kulturowego w Bobowej

W dniu 12 grudnia 2017r. w Kościele Parafialnym 

pw. Wszystkich Świętych w Bobowej odbył się Koncert 

Kwartetu Camerata w ramach XI Gorlickiej Jesieni 

Muzycznej.

Kwartet Camerata wystąpił w składzie: Włodzimierz 

Promiński – I skrzypce, Andrzej Kordykiewicz- II skrzyp-

ce, Piotr Reichert- altówka, Rafał Kwiatkowski - wiolon-

czela. Kwartet Camerata jest jednym z najwybi-

tniejszych polskich zespołów kameralnych. W czasie 

ponad 30 lat swojej działalności Kwartet występował

w wielu renomowanych salach koncertowych Europy, 

Ameryki i Azji. 

Podczas koncertu muzycy zaprezentowali reper-

tuar wielkich artystów muzycznych: Stanisława Moniu-

szki - I Kwartet d-moll, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego 

Kwartet e-moll op.7 oraz Johannesa Brahmsa - I Kwar-

tet c-moll op.51.

Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powia-

towe w Gorlicach, Urząd Miejski w Gorlicach, Urząd 

Miejski w Bobowej, Urząd Miejski w Bieczu, Instytutu 

Kwartet Camerata w Kościele Parafialnym w Bobowej

Muzyki i Tańca, Polskie Towarzystwo Muzyki Kame-

ralnej, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

w Gorlicach, Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. Koncerty zostały dofinansowane ze 

środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu 

Muzyka i taniec - Interwencje 2017
opracowanie:ck-Żaneta Framęga

27 października 2017r.  parafia w Bobowej 

oficjalnie rozpoczęła przygotowania do obcho-

dów 20. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana 

Czuby. To jedyna parafia w diecezji tarnowskiej,

w której ks. Jan pracował, zanim wyjechał na 

misje. Pracował w Republice Środkowoafry-

kańskiej. 27 października 1998 roku został za-

mordowany przez grupę bandytów w Loulombo.

Misjonarz wiedział, że jest tam bardzo 

niebezpiecznie i kilkakrotnie był namawiany do 

opuszczenia misji. W liście napisanym na dwa dni 

przed śmiercią do swojego kolegi kapłana napisał: 

„Zostaję na miejscu do końca”.

Nabożeństwo w trwającym Tygodniu Misyj-

nym i dniu wspomnienia śmierci ks. Jana rozpo-

częło się Różańcem prowadzonym przez Grupę 

im. ks. Jana Czuby. W rozważaniach wielokrotnie 

przypominano postać misjonarza. Po nim odpra-

wiona została Msza św. w intencji włączenia 

kapłana do grona świętych i błogosławionych.

18 listopada parafianie z Bobowej wraz z ks. 

Prałatem Stanisławem Chrzanem i ks. Jarosła-

wem Kokoszką udali się z pielgrzymką do Słotowej 

– rodzimej parafii ks. Jana Czuby.

Wyjazd, w którym uczestniczyło 60 osób, był 

kolejnym punktem obchodów 20. rocznicy mę-

czeńskiej śmierci misjonarza. Na miejscu pielgrzy-

mi uczestniczyli w modlitwie różańcowej oraz 

Mszy św., a następnie zwiedzali kaplicę poświęco-

ną ks. Janowi. O historii jej powstania i znajomości 

z misjonarzem opowiadał ks. Stanisław Saj były 

19 rocznica śmierci ks. Jana Czuby
wieloletni proboszcz i twórca parafii w Słotowej, 

który poznał ks. Jana, gdy ten był jeszcze 

klerykiem i przyjeżdżał do rodzinnej miejscowości 

na wakacje. Wyraził też swoje uznanie i radość

z działań podejmowanych w Bobowej dla upa-

miętnienia męczennika. 

Od 26 listopada można oglądać wystawę 

pamiątek po misjonarzu w bibliotece parafialnej. 

Wystawa powstała z pamiątek przekazanych 

przez brata misjonarza, którymi zaopiekowała się 

Grupa ks. Czuby oraz ze zdjęć i dokumentów 

udostępnionych przez panią Barbarę Kowalską. 

Stworzenie ekspozycji stało się możliwe dzięki 

życzliwości i wsparciu burmistrza Bobowej Wacła-

wa Ligęzy oraz pana Jana Turka.

Małgorzata Molendowicz
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opracowanie:ck-Żaneta Framęga

Dzień Dziedzictwa Kulturowego w Bobowej
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opracowanie:ck-Żaneta Framęga
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W Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa 

Małopolskiego w Gorlicach  odbył się konkurs pt. 

„Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach" dla 

uczniów: klas VII szkół podstawowych, oddziałów 

gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu 

powiatu gorlickiego. Do etapu powiatowego zakwali-

fikowało się 33 uczniów.

Olimpiada w formie testu rozgrywana była w 

dwóch kategoriach.

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe Laureatami 

zostali:

I miejsce – Dominik Młynarczyk – LO w Bieczu

II miejsce – Aneta Magiera – ZSO Bobowa

III miejsce – Wiktoria Grabarek – ZSE Gorlice

Wyróżnienia: Małgorzata Stabach – ZST Gorlice i Joan-

na Osikowicz ZS Nr 1 Gorlice

W kategorii Szkoły Podstawowe Laureatami 

zostali:

I miejsce – Zuzanna Pater – SP w Brzanie

II miejsce – Magdalena Baran – SP nr 2 w Bieczu

III miejsce – Natalia Dulęba – SP Bobowa

Wyróżnienia: Katarzyna Czyżykiewicz – ZS-P w Libu-

szy, Anna Wacławik SP w Klęczanach i Justyna Wójcik 

SP w Bystrej.

Gratulacje i podziękowania za udział składali oraz 

nagrody i dyplomy wręczali: główny organizator 

konkursu Pani Jadwiga Wójtowicz – Państwowy Po-

wiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach oraz wice-

starosta powiatu gorlickiego Pan Jerzy Nalepka, 

sekretarz miasta Gorlice Pan Daniel Janeczek

i dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Woje-

wództwa Małopolskiego w Gorlicach Pani Barbara 

Lenard. 

Organizatorem konkursu był Państwowy Powiato-

wy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, we współpracy

z samorządami lokalnymi oraz Komendą Powiatową 

Policji i Zespołem Jednostek Edukacyjnych Wojewódz-

twa Małopolskiego w Gorlicach (dawny Medyk). 

Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem 

honorowym Starosty Powiatu Gorlickiego i Burmi-

strza Gorlic oraz dofinansowane przez: Starostwo 

Powiatowe Gorlice, UM Gorlice,  UG Łużna, UG Uście 

Gorlickie, UM Biecz, UM Bobowa oraz UG Sękowa.

Celem konkursu było przekazanie i utrwalenie 

zasad zdrowego stylu życia, wzmocnienie wiedzy

o zdrowiu, jego wartości oraz zagrożeniach wynikają-

Wiedza dla zdrowia i życia

cych z: zakażeń HIV i choroby AIDS, używania 

narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych 

(dopalaczy), picia alkoholu, palenia papierosów, 

rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwa-

cji i samopielęgnacji zdrowia oraz wspierania innych 

ludzi w tych zachowaniach oraz wyrobienie postawy 

odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umie-

jętnością przewidywania skutków własnych zacho-

wań dla zdrowia swego i innych ludzi. 

Olimpiada odbyła się w związku z obchodzonym

1 grudnia Światowym Dniem AIDS.

 Tekst i zdjęcie : Starostwo Powiatowe w Gorlicach

W dniu 6 grudnia 2017r. w sali widowiskowej 

„Koronka” zostały zorganizowane dwa wydarzenia: 

Forum Profilaktyczno-Edukacyjne „Młodość - Inaczej” 

pod hasłem „Dążenie do wolności jest siłą człowieka” 

oraz Dzień Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych w Bobowej – Henryka Sienkiewicza.

Pierwszym punktem programu były spektakle 

przygotowane dla uczniów Gimnazjum z Bobowej i z 

Brzany pt.”Uwaga na Internet” oraz dla uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących pt.: „Nad prze-

paścią” na które zaprosiła nauczycielka Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej Pani Małgorzata 

Grygiel. Następnie zebrani uczniowie szkoły średniej 

uczestniczyli w spotkaniu z Rzecznikiem Prasowym 

Komendy Powiatowej Policji Panem Grzegorzem 

Szczepankiem, który zaprezentował wykład dotyczą-

cy tematyki środków i mechanizmów uzależniają-

cych.  Po interesującej prelekcji zostali nagrodzeni 

uczniowie którzy zwyciężyli w konkursie plastycznym 

dotyczącym wykonania plakatu pod hasłem:” Dążenie 

do wolności jest siłą człowieka” w dwóch kategoriach 

wiekowych: szkoły gimnazjalne oraz szkoły średnie.

Następnie rozpoczęło się coroczne świętowanie 

Dnia Patrona - Henryka Sienkiewicza, „rzadko spoty-

kanego geniusza, który wcielił w siebie ducha 

narodu”. Podczas uroczystości uczniowie zapoznali 

się z życiorysem wielkiego pisarza oraz przypomnieli 

sobie fragmenty trzeciej części Trylogii – „Pana Woło-

dyjowskiego”. Spotkanie nie mogło odbyć się bez 

akcentu muzycznego – uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej zaprezentowali utwo-

ry muzyczne w których przedstawili postacie wy-

kreowane w „Panu Wołodyjowskim” przez Sienkiewi-

I miejsce zajęła Katarzyna Beduch z kl. II b Technikum, 

II miejsce – Justyna Radzik z kl. II b Technikum, 

III miejsce – Klaudia Zięcia z kl. III LO.

Dzień Patrona został przygotowany przez Panią 

Annę Kamień
opracowanie: ZSO Bobowa

cza. Jedną z atrakcji przygotowanego przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Bobowej wydarzenia był 

quiz wiedzy dotyczącej postaci Henryka Sienkiewicza 

w którym konkurowały ze sobą dwie drużyny: druży-

na nauczycieli oraz drużyna uczniów. Po emocjonu-

jącej „walce” zwyciężył zespół nauczycieli w składzie: 

Pani Anna Libront, Pani Angelika Kowalska oraz Pani 

Magdalena Zabielny, wynikiem 17 - 13

Podczas wydarzenia zostali także nagrodzeni 

uczniowie, który zwyciężyli w szkolnym konkursie 

dotyczącym wiedzy na temat treści „Pana Wołodyjow-

skiego” Henryka Sienkiewicza (część konkursową 

opra-cowała Pani Agnieszka Klocek). Wśród nich 

znaleźli się: Zuzanna Pater, Martyna Popiela, 

Dominika Słowik, Wiktoria Bara, Katarzyna Stukus 

oraz Wioleta Orłowska.

Forum profilaktyczne i Dzień Patrona ZSO w Bobowej
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Forum profilaktyczne i Dzień Patrona ZSO w Bobowej



12 grudzień 2017

OŚWIATA NASZA BOBOWA

13grudzień 2017

WIEŚCI  GMINNENASZA BOBOWA

Tak smacznie i aromatycznie dawno nie było

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Dnia 

09.11.2017 roku zorganizowany został VI Szkolny 

Dzień Zdrowego Odżywiania pod hasłem „Moc ziół”. 

Zioła odgrywają ogromną rolę w kuchni – nie tylko 

wydobywają aromat i podkreślają smak potraw, ale 

także ułatwiają trawienie, wzmagają apetyt i popra-

wiają metabolizm. Powinny być codziennie obecne

w naszym życiu i wykorzystywane zarówno do potraw 

gotowanych, jak i świeżych.

Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą teore-

tyczną o ziołach w teście, w którym najlepiej wypadli:

I miejsce – Wioleta Cop 

II miejsce – Agata Bulanda 

III miejsce – Danuta Nowak. 

Wyróżnienie za prezentację multimedialną otrzy-

mali: Katarzyna Podobińska, Bartłomiej Nika i Ga-

briela Róż. W ocenie organoleptycznej ziół najlepszy 

okazał się Łukasz Romańczyk.

Na długiej przerwie uczniowie i nauczyciele mieli 

możliwość degustacji zdrowej żywności. Były to: 

ziemniaki pieczone w ziołach z dodatkiem ziołowej 

pasty serowej, ciasto drożdżowe z owocami pod kru-

szonką, muffiny z rodzynkami na maślance i ciastka 

miodowe z powidłem śliwkowym. Zapachniało również 

herbatami ziołowymi: z melisy, mięty i dzikiej róży

z malinami.      Marta Lach-Mruk

Szkolny Dzień Zdrowego Odżywiania w ZSO Bobowa

W dniu 10 grudnia 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyła się Akcja Oddawania Krwi.

Organizatorem wydarzenia był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Miejskim w Bo-

bowej, który we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Odział Gorlice) umożliwił 

realizację akcji.

W zorganizowanej zbiórce wzięło udział 40 osób, które łącznie oddały 18l cennej dla ludzkiego życia krwi.

opracowanie: ck-Żaneta Framega

Akcja Oddawania Krwi w Bobowej

28 października 2017r. w Stróżnej odbyło się uro-

czyste zakończenie sezonu lotowego Polskiego Związku 

Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Bobowa.

Podczas uroczystości obecni byli: Prezes  Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji Bo-

bowa  Pan Andrzej Nowak, Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza, Sekretarz Gminy Korzenna i jednocześnie 

Sekretarz Oddziału Beskid Sądecki Pan Krzysztof Ogo-

rzałek, Prezes Oddziałowy Lotowy Oddziału Beskid 

Sądecki Pan Paweł Pawlak oraz hodowcy gołębi poczto-

wych.

Podczas wydarzenia Prezes  Polskiego Związku Ho-

dowców Gołębi Pocztowych Sekcji Bobowa Pan Andrzej 

Nowak oraz Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

wręczyli dyplomy oraz puchary najlepszym hodowcom 

gołębi pocztowych sekcji Bobowa. Natomiast tegorocz-

nym zdobywcą Pucharu Przechodniego Sekcji Bobowa 

został Pan Jan Walicki.

Natomiast w dniu 18.11.2017r. w Bobowej odbyło się 

Uroczyste Zakończenie Sezonu Lotowego Gołębi Poczto-

wych Oddział Beskid Sądecki.

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału Beskid 

Sądecki Pan Michał Radzik oraz Sekretarz Oddziału Pan 

Krzysztof Ogorzałek.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedsta-

wiciele lokalnej władzy: Burmistrz Bobowej Pan Wacław 

Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan 

Stanisław Tabiś, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, 

Senator RP Pan Stanisław Kogut, Radny Powiatu Gorlic-

kiego Pan Adam Urbanek, Burmistrz Miasta Grybów Pan 

Paweł Fyda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie 

Pan Józef Góra, Przewodniczący Rady Gminy Grybów 

Pan  Jan Radzik oraz zaproszeni goście, którzy wręczyli 

puchary i medale zgromadzonym hodowcom gołębi 

pocztowych.

Szczegółowe podsumowanie Sezonu Lotowego na 

stronie Oddziału: www.pzhgpbs.webd.pl

Opracowanie: ck-Żaneta Framęga

Uroczyste zakończenie sezonu lotowego

Gołębi Pocztowych Sekcji Bobowa

Natomiast na scenie kolędniczy repertuar 

zaprezentował chór Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej, a Dyrektor Szkoły Muzycznej Pan 

Robert Gryzik zachęcił zebranych do wspólnego 

kolędowania.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa dekoracji 

stołów wigilijnych, która została przygotowana 

przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych oraz ich opiekuna Panią Martę Lach-Mruk. 

Przygotowana ekspozycja ciesząca się dużą 

popularnością stała się dla odwiedzających 

doskonałym źródłem świątecznych inspiracji.
opracowanie:ck-Żanata Framęga

W dniu 17 grudnia 2017r. na bobowskim Ryn-

ku tradycyjnie odbyło się spotkanie wigilijne 

mieszkańców Gminy Bobowa oraz gości.

Organizatorem i zarazem inicjatorem wyda-

rzenia był Burmistrz Bobowej Pan Wacław Li-

gęza.

Wydarzenie rozpoczęła Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata 

Król, która powitała licznie zgromadzonych 

gości, po czym oddała głos włodarzowi miasta 

Panu Wacławowi Ligęzie. Burmistrz Bobowej 

złożył mieszkańcom Gminy Bobowa najserde-

czniejsze życzenia świąteczne oraz zaprosił do 

wspólnego świętowania tego magicznego czasu 

podczas zorganizowanego na tę okoliczność 

spotkania.

Następnie proboszcz parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki 

rozpoczął modlitwę oraz poświęcił opłatki, 

którymi wszyscy zebrani mogli się wzajemnie 

połamać. Do świątecznych życzeń dołączył się 

także Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 

Stanisław Tabiś. Mieszkańcy oraz goście składali 

sobie ciepłe życzenia, wymieniając się wspólnie 

radosnymi uśmiechami. Zebrani mogli często-

wać się ciepłymi posiłkami przygotowanymi 

przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych 

wśród których znalazły się tradycyjne dania, 

które znajdują się na wigilijnym stole. Atrakcją 

wydarzenia był prawdziwy Święty Mikołaj, który 

wraz z pomocnikami obdarował wszystkie dzieci 

prezentami.

Spotkanie wigilijne

na bobowskim Rynku
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Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, podczas 

uroczystej gali Sportowej Polski, która odbyła się 25 

października 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego w Warszawie, został uhonorowany 

medalem i tytułem „Pasjonat Sportowej Polski”.

Tytuł „Pasjonata Sportowej Polski” przyznawany 

jest na ogólnopolskim forum osobom, które budują 

sportowe oblicze gmin, promują sport i rekreację oraz 

zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. 

Pasjonat Sportowej Polski to osoba, która poprzez 

swoją pracę zawodową i działalność społeczną 

przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, 

działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje 

inne środowiska, a poprzez swoje działania jest 

wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów

i sportowców.

Medal przekazał burmistrzowi znany komentator 

sportowy Przemysław Babiarz, natomiast pamiątkowy 

dyplom wręczył mistrz świata i Europy oraz wicemistrz 

olimpijski w Zapasach Andrzej Supron.

W trakcie ceremonii wręczenia medali i dyplomów 

wymieniono inicjatywy podjęte przez burmistrza 

Wacława Ligęzę, które zaowocowały przyznaniem 

tytułu „Pasjonat Sportowej Polski”. Podczas prezenta-

cji wskazano, że burmistrz Bobowej od samego po-

czątku postawił na rozwój sportu, rozbudowując syste-

matycznie bazę sportową w gminie. Wśród przykłado-

wych działań wymieniono:

* budowę hali widowiskowo-sportowej w Bobowej 

za 5,5 miliona złotych,

* rozbudowę bazy sportowej przy każdej szkole za 3 

miliony złotych, zaznaczono, że był to ewenement na 

Burmistrz Wacław Ligęza „Pasjonatem Sportowej Polski”

skalę nie tylko województwa małopolskiego, ale i na 

cały kraj,

* budowę hal sportowych przy szkołach w Siedli-

skach i Jankowej za ponad 2 miliony złotych,

* modernizację stadionu miejskiego w Bobowej za 

blisko 2 miliony złotych,

* budowę siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw 

w każdej miejscowości za około milion złotych.

Poinformowano także o ambitnych planach burmi-

strza Bobowej na najbliższe lata, czyli o budowie 

kompleksu rekreacyjno-turystycznego na 6 hektarach 

gruntu pozyskanego nieodpłatnie od ANR.

Burmistrz w tym dniu nie krył zadowolenia, że 

Bobowa przebiła się w szerokim świecie sportowców. 

Podczas krótkiego  briefingu zapewnił, że wszystkie 

podejmowane przez niego działania są efektem troski 

o dobro mieszkańców, również w aspekcie zdrowia

i sportu. Burmistrz nie omieszkał także zaprosić oso-

bowości ze świata sportu do pięknej Gminy Bobowa. 

opracowanie: UM Bobowa

W dniach 17-20 listopada, zawodniczki UKS-u „Sęp” 

Wilczyska brały udział w konsultacjach wojewódzkich

w ramach szkolenia  OSPR (Ośrodki Szkolenia w Piłce 

Ręcznej). Dziewczęta przez 4 dni, ciężko trenowały pod 

okiem trenerów wojewódzkich. Na zakończenie każda 

zawodniczka przeszła serię testów i sprawdzianów 

sportowych. Piłkarki ręczne z Wilczysk pomimo tego iż by-

ły najmłodszymi uczestnikami Campu osiągnęły bardzo 

wysokie wyniki w sprawdzianach i testach, co dobrze 

rokuje na dalsze lata treningu. 

W zgrupowaniu wzięły udział zawodniczki: Aleksan-

dra Zabielny, Monika Gruca, Magdalena Serafin, Izabela 

Skrzypek, Laura Skrzypek.

opracowanie: SP w Wilczyskach

Dziewczęta z Wilczysk na sportowym

Campie w Bochni

W dniu 8 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Zawo-

dowych w Bobowej odbył się czwarty już Mikołajkowy 

Turniej Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSZ w Bobowej.

Sportowe starcie zakończyło się następującym 

wynikiem: 

miejsce I zajęła Szkoła Podstawowa z Bobowej,

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Korzennej, 

III miejsce – Szkoła Podstawowa z Lipnicy Wielkiej, 

IV miejsce Zespół Szkół Zawodowych z Bobowej, 

natomiast 

V miejsce Szkoła Podstawowa z Siedlisk.

Celem Turnieju jest jak zawsze dobra mikołajkowo- 

sportowa zabawa oraz integracja uczniów okolicznych 

szkół, a także promocja Zespołu Szkół Zawodowych

w Bobowej.

opracowanie:ZSZ Bobowa

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSZ w Bobowej

W dniach 2-3 grudnia 2017 r. siatkarze LKS Bobowa 

brali udział w rozgrywkach w 4 kategoriach wiekowych.

W 4 kolejce I ligi małopolskiej seniorów LKS Bobowa  

wygrał na wyjeździe z Zalewem Świnna Poręba 3:1. 

Bobowianie awansowali na IV miejsce w tabeli.

W I turnieju ligowym młodzików w Krakowie LKS 

Bobowa wygrał turniej pokonując MKS Andrychów

i UKS Sparta Kraków. Zwycięstwo dało bobowianom 

awans do I ligi.

Najmłodsi siatkarze LKS Bobowa rozpoczęli rozgry-

wki mini siatkówki w kategorii dwójek i trójek na 

turnieju kwalifikacyjnym w Nowym Sączu. Bobowianie 

w obu kategoriach uzyskali awans do rozgrywek I ligi.

W pierwszym meczu rundy rewanżowej małopol-

skiej ligi wojewódzkiej juniorów zawodnicy LKS Bo-

bowa na hali w Bobowej po dobrym meczu przegrali

z liderem rozgrywek Ogniwem Piwniczna 1:3.

Więcej o siatkówce http://lks.bobowa.pl/

opracowanie: lks Bobowa

Wygrane mecze i turnieje LKS Bobowa!

Grupa 30 chłopców, zawodników LKS Bobowa, wraz 

z trenerami, opiekunami, rodzicami i sympatykami 

klubu obserwowała na żywo 16 grudnia najlepszych 

siatkarzy świata podczas półfinałów Klubowych 

Mistrzostw Świata w Tauron Arenie w Krakowie.

LKS Bobowa

na Klubowych Mistrzostwach Świata!
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Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, podczas 

uroczystej gali Sportowej Polski, która odbyła się 25 

października 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego w Warszawie, został uhonorowany 

medalem i tytułem „Pasjonat Sportowej Polski”.

Tytuł „Pasjonata Sportowej Polski” przyznawany 

jest na ogólnopolskim forum osobom, które budują 

sportowe oblicze gmin, promują sport i rekreację oraz 

zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. 

Pasjonat Sportowej Polski to osoba, która poprzez 

swoją pracę zawodową i działalność społeczną 

przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, 

działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje 

inne środowiska, a poprzez swoje działania jest 

wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów

i sportowców.

Medal przekazał burmistrzowi znany komentator 

sportowy Przemysław Babiarz, natomiast pamiątkowy 

dyplom wręczył mistrz świata i Europy oraz wicemistrz 

olimpijski w Zapasach Andrzej Supron.

W trakcie ceremonii wręczenia medali i dyplomów 

wymieniono inicjatywy podjęte przez burmistrza 

Wacława Ligęzę, które zaowocowały przyznaniem 

tytułu „Pasjonat Sportowej Polski”. Podczas prezenta-

cji wskazano, że burmistrz Bobowej od samego po-

czątku postawił na rozwój sportu, rozbudowując syste-

matycznie bazę sportową w gminie. Wśród przykłado-

wych działań wymieniono:

* budowę hali widowiskowo-sportowej w Bobowej 

za 5,5 miliona złotych,

* rozbudowę bazy sportowej przy każdej szkole za 3 

miliony złotych, zaznaczono, że był to ewenement na 

Burmistrz Wacław Ligęza „Pasjonatem Sportowej Polski”

skalę nie tylko województwa małopolskiego, ale i na 

cały kraj,

* budowę hal sportowych przy szkołach w Siedli-

skach i Jankowej za ponad 2 miliony złotych,

* modernizację stadionu miejskiego w Bobowej za 

blisko 2 miliony złotych,

* budowę siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw 

w każdej miejscowości za około milion złotych.

Poinformowano także o ambitnych planach burmi-

strza Bobowej na najbliższe lata, czyli o budowie 

kompleksu rekreacyjno-turystycznego na 6 hektarach 

gruntu pozyskanego nieodpłatnie od ANR.

Burmistrz w tym dniu nie krył zadowolenia, że 

Bobowa przebiła się w szerokim świecie sportowców. 

Podczas krótkiego  briefingu zapewnił, że wszystkie 

podejmowane przez niego działania są efektem troski 

o dobro mieszkańców, również w aspekcie zdrowia

i sportu. Burmistrz nie omieszkał także zaprosić oso-

bowości ze świata sportu do pięknej Gminy Bobowa. 

opracowanie: UM Bobowa

W dniach 17-20 listopada, zawodniczki UKS-u „Sęp” 

Wilczyska brały udział w konsultacjach wojewódzkich

w ramach szkolenia  OSPR (Ośrodki Szkolenia w Piłce 

Ręcznej). Dziewczęta przez 4 dni, ciężko trenowały pod 

okiem trenerów wojewódzkich. Na zakończenie każda 

zawodniczka przeszła serię testów i sprawdzianów 

sportowych. Piłkarki ręczne z Wilczysk pomimo tego iż by-

ły najmłodszymi uczestnikami Campu osiągnęły bardzo 

wysokie wyniki w sprawdzianach i testach, co dobrze 

rokuje na dalsze lata treningu. 

W zgrupowaniu wzięły udział zawodniczki: Aleksan-

dra Zabielny, Monika Gruca, Magdalena Serafin, Izabela 

Skrzypek, Laura Skrzypek.

opracowanie: SP w Wilczyskach

Dziewczęta z Wilczysk na sportowym

Campie w Bochni

W dniu 8 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Zawo-

dowych w Bobowej odbył się czwarty już Mikołajkowy 

Turniej Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSZ w Bobowej.

Sportowe starcie zakończyło się następującym 

wynikiem: 

miejsce I zajęła Szkoła Podstawowa z Bobowej,

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Korzennej, 

III miejsce – Szkoła Podstawowa z Lipnicy Wielkiej, 

IV miejsce Zespół Szkół Zawodowych z Bobowej, 

natomiast 

V miejsce Szkoła Podstawowa z Siedlisk.

Celem Turnieju jest jak zawsze dobra mikołajkowo- 

sportowa zabawa oraz integracja uczniów okolicznych 

szkół, a także promocja Zespołu Szkół Zawodowych

w Bobowej.

opracowanie:ZSZ Bobowa

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSZ w Bobowej

W dniach 2-3 grudnia 2017 r. siatkarze LKS Bobowa 

brali udział w rozgrywkach w 4 kategoriach wiekowych.

W 4 kolejce I ligi małopolskiej seniorów LKS Bobowa  

wygrał na wyjeździe z Zalewem Świnna Poręba 3:1. 

Bobowianie awansowali na IV miejsce w tabeli.

W I turnieju ligowym młodzików w Krakowie LKS 

Bobowa wygrał turniej pokonując MKS Andrychów

i UKS Sparta Kraków. Zwycięstwo dało bobowianom 

awans do I ligi.

Najmłodsi siatkarze LKS Bobowa rozpoczęli rozgry-

wki mini siatkówki w kategorii dwójek i trójek na 

turnieju kwalifikacyjnym w Nowym Sączu. Bobowianie 

w obu kategoriach uzyskali awans do rozgrywek I ligi.

W pierwszym meczu rundy rewanżowej małopol-

skiej ligi wojewódzkiej juniorów zawodnicy LKS Bo-

bowa na hali w Bobowej po dobrym meczu przegrali

z liderem rozgrywek Ogniwem Piwniczna 1:3.

Więcej o siatkówce http://lks.bobowa.pl/

opracowanie: lks Bobowa

Wygrane mecze i turnieje LKS Bobowa!

Grupa 30 chłopców, zawodników LKS Bobowa, wraz 

z trenerami, opiekunami, rodzicami i sympatykami 

klubu obserwowała na żywo 16 grudnia najlepszych 

siatkarzy świata podczas półfinałów Klubowych 

Mistrzostw Świata w Tauron Arenie w Krakowie.

LKS Bobowa

na Klubowych Mistrzostwach Świata!




