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NASZA BOBOWA

grudzień 2017

W dniu 6 stycznia 2018r. ulicami Bobowej 

wyruszył Orszak Trzech Króli, którego celem 

wędrówki była szopka betlejemska znajdująca się 

na placu Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej.

Zorganizowany już po raz trzeci Orszak Trzech 

Króli będący lekcją żywej historii dotyczącej naro-

dzenia Jezusa Chrystusa ponownie propagował 

wśród społeczeństwa postawę chrześcijańskiej 

wspólnoty. Mieszkańcy gminy oraz przybyli goście 

mogli cofnąć się w czasie, by zostać naocznymi 

świadkami wydarzeń, które miały miejsce w Betle-

jem na przestrzeni dziejów.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bo-

bowej Pan Wacław Ligęza, Bractwo Rycerskie 46. 

Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej, Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz Parafia 

Bobowa.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli rozpoczął Pan 

Antoni Durlak, który przywitał zgromadzonych 

uczestników wydarzenia na placu szkolnym Szko-

ły Podstawowej w Bobowej. Następnie Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza powitał zgromadzo-

nych mieszkańców i gości oraz podziękował im za 

liczne przybycie.

Kolejnym punktem programu było przybycie 

Maryi i Józefa, którzy szukali schronienia w Betle-

jem. Następnie proboszcz Parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki 

wraz z zebranymi odmówił Modlitwę „Anioł 

Pański”. Po wspólnej modlitwie uczestnicy Orsza-

ku podążyli za śladem trzech mędrców: Kacpra, 

Melchiora i Baltazara. Monarchowie symbolizu-

jący trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę wyru-

szyli wraz z dziećmi jak i dorosłymi, którzy odziani 

w kolorowe stroje z uśmiechem na ustach śpie-

wali wspólnie kolędy. Uczestnicy orszaku trzymali 

w dłoniach flagi narodowe, które odnosiły się do 

przypadającej tego roku 100-rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę.

Wędrujący królowie spotkali na swej drodze 

grupę małych pastuszków i aniołków w których 

Orszak Trzech Króli w Bobowej
postacie wcieliły się dzieci z Przedszkola w Bobo-

wej. Monarchowie podążając za blaskiem gwiaz-

dy betlejemskiej napotkali także Heroda.

Wędrówka zakończyła się na placu Kościoła 

Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, 

gdzie znajdowała się szopka betlejemska - to tutaj 

trzej mędrcy złożyli: złoto, kadzidło i mirrę  leżące-

mu w żłobie Jezusowi.

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii 

pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian 

Chełmecki podziękował wszystkim za przybycie, 

po czym udzielił błogosławieństwa.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podzię-

kował współorganizatorom wśród których znaleź-

li się: Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi Zygmunta 

Gryfity z Bobowej (jeden z inicjatorów), Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Szkoły, Dyre-

ktorzy Szkół, Wychowawcy, Nauczyciele, Ucznio-

wie, Orkiestra Dęta przy OSP w Bobowej, Druho-

wie Strażacy za przygotowanie wydarzenia, które 

wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń realizo-

wanych w Gminie Bobowa. Słowa podziękowań 

zostały skierowane także do społeczności, która 

zgromadzona licznie wokół szopki betlejemskiej 

dała świadectwo wspólnoty przeżywania radości 

dotyczącej narodzenia Jezusa.

Nad bezpieczeństwem uczestników Orszaku 

Trzech Króli czuwali funkcjonariusze Policji z Ko-

misariatu w Bobowej oraz druhowie Ochotni-

czych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobowa.

Ż. Framęga

Słuchałeś piosenek śpiewanych przez babcię, opowieści 

dziadka o dawnych zwyczajach? A może znasz ludzi, którzy 

pamiętają odległe czasy i mogą coś o nich opowiedzieć? Pomóż 

nam ocalić od zapomnienia to, co wraz z najstarszymi 

mieszkańcami zniknie na zawsze.

Zebrane od Państwa materiały zostaną zarchiwizowane

i wykorzystane do przygotowania tematycznych inscenizacji 

oraz znajdą się w specjalnym wydawnictwie poświęconym 

obyczajom i tradycjom bobowskiej ziemi.

Będziemy tez wdzięczni za przeszukanie domowych 

archiwów i podzielenie się z nami zdjęciami upamiętniającymi 

dawne życie na wsi (praca, zwyczaje kolędowe, dożynkowe

i inne).

Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy ck@bobowa.pl, 

osobiste przynoszenie do Centrum Kultury lub przysyłanie 

drogą pocztową tekstów dawnych przyśpiewek, piosenek

(a jeszcze lepiej ich nagrań, nawet w amatorskiej formie 

komórką) związanych z życiem, pracą i świętowaniem naszych 

przodków.

Projekt „Szabasówka” ma na celu ocalenie i utrwalenie 

dawnych zwyczajów tradycji i zanikających już umiejętności, 

które pamiętają jeszcze najstarsi mieszkańcy naszej gminy.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc

w ratowaniu zanikającej kultury.

Nie pozwól umrzeć tradycji!
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W dniu 14 stycznia 2018r. w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Bobowej odbył się 26. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Celem 

tegorocznej edycji było wyrównanie szans w leczeniu 

noworodków.

Organizatorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy w Bobowej byli:  Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza, Szkoła Podstawowa im. Stanisła-

wa Staszica w Bobowej, Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa, Samorząd Szkolny i Rada 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bobowej 

oraz szkoły z terenu Gminy Bobowa. Wydarzenie 

zostało zorganizowane pod patronatem Burmistrza 

Bobowej Pana Wacława Ligęzy.

Podczas finału zaprezentowali się:

– Uczniowie Przedszkola Samorządowego w Bo-

bowej, którzy zaprezentowali krótką scenkę bożo-

narodzeniową (montaż słowno-muzyczny),

– Uczennice  Szkoły Podstawowej w Sędziszo-

wej  (kl. VI i VII : Gabriela Cisoń, Weronika Budzyn, 

Wiktoria Semla oraz Natalia Michalik), które w  cztero-

osobowym składzie grupy tanecznej „Love Live” za-

prezentowały   układ taneczny do utworu  Ain”t  My 

Fault,

– Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Bobo-

wej (Wiktoria Niepsuj, Angelika Gorgosz, Aleksandra 

Fałda, Zofia lichoń, Nikola Obrzut, Patryk Kruczek, 

Opiekun Łukasz Kruczek)

– Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Janko-

wej (18-osobowa grupa należąca od 1 września 2017 

roku do  szkolnego chóru prowadzonego na zajęciach 

pozalekcyjnych przez nauczyciela muzyki Panią 

Paulinę Sobol) 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Wilczy-

skach: Jolanta Brończyk, która wykonała utwór: 

„Kolęda płynie z wysokości”, uczennice klasy V:   

Weronika Fyda, Magdalena Jurek, Julia Pokrzyk, Pa-

trycja Święs, Martyna Sus, Julia Ligęza  zaśpiewały 

utwór „Nasze Święta” (opiekun Pani Ewa Gryzło), Ze-

spół wokalno-instrumentalny. w składzie: Michał Se-

rafin, Magdalena Serafin, Natalia Tokarz, Jolanta 

Brończyk (opiekun Pan Łukasz Kruczek), Zespół 

tancerek ,,czirliderek‘’ (istniejący od 5 lat , występujący 

podczas turniejów piłki ręcznej organizowanych 

przez UKS Sęp Wilczyska oraz innych wydarzeniach) w 

składzie uczennice klasy 5: Weronika Fyda, Magdale-

na Jurek, Julia Pokrzyk, Patrycja Święs, Martyna Sus, 

Julia Ligęza (opiekun Pani Katarzyna Ligęza),

– Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Stróż-

nej, członkowie Teatrzyku szkolnego „Szpila” (działa-

jącego od kilkunastu lat przy Szkole Podstawowej

w Stróżnej), którzy wykonali kolędy i pastorałki, przy 

akompaniamencie gitary (opiekunowie: Pani Wiesła-

wa Wiatr i Pan Tomasz Tarasek), 

– Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Brza-

nie, którzy przygotowali krótki koncert kolęd i pasto-

rałek na góralską nutę pt. „Hej kolęda kolęda”,

w składzie: Aneta Myśliwiec, Magdalena Wąs, Natalia 

Ligęza, Natalia Piekarz, Natalia Job, Angelika Majcher, 

Angelika Wojtaczka, Klaudia Ligęza, Julia Sarkowicz, 

Wiktoria Zięba, Klaudia Job, Bartłomiej Nowak - 

akordeon (Opiekun Pani Katarzyna Semla- 

Oratowska),

– Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobo-

wej: Hubert Hadała - akordeon, Mateusz Nowak -

akordeon, Patrycja Kopacz - flet, Jakub Soczek - trąbka 

(opiekun: Pan Robert Gryzik), 

– Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Bobowej, którzy przygotowali krótki koncert 

występując jako Zespół Muzyczny „Kreatywni” (grupa 

działa w Bobowej od 2012 roku. Jego założycielką jest 

pani Bernadeta Libront. Obecnie we współpracy

z Panią Agnieszką Gołyźniak przygotowują młodzież 

do konkursów oraz przeglądów jak i wszelkich uroczy-

stości szkolnych i pozaszkolnych. Skład zespołu ulega 

zmianie ze względu na liczbę młodzieży, która 

przychodzi i opuszcza mury szkoły. Uczniowie zespo-

łu chodzą do klas Liceum Ogólnokształcącego (profil 

humanistyczny i biologiczny) oraz Technikum (żywie-

nia, hotelarstwa, reklamy i kelnera). Podczas 26. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zespół 

„Kreatywni” wystąpił w składzie: Alina Maciaszek, 

Ewelina Szura, Ewelina Maciaszek, Wiktoria Chmie-

lowska, Kinga Pater, Agnieszka Ligęza, Krystyna 

Chmielowska – wokal, Wiktoria Bara – wokal, gitara 

akustyczna, Dominik Żarnowski – wokal, saksofon, 

Hubert Pawlak – trąbka.

– Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobo-

wej, którzy przygotowali pokaz mody proponując 

stroje oraz makijaż na czas karnawałowy.   Modelami 

byli również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych: 

Aneta Odyjas, Małgorzata Gawlik, Paulina Szura, Ilona 

Semla, Edyta Bielewicz, Paulina Sarkowicz, Elżbieta 

Ko-perniak, Eryk Białobrzeski. Atrakcją przygotowaną 

przez Szkołę był także występ uczennicy klasy III 

technikum informatycznego Julii Szczepanek, która 

wykonała kilka utworów muzycznych.

Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy charytatywnie wystąpili: 

– Zespół  „The Basement” (w składzie: Aleksandra 

Gryzło, Mateusz Krok, Patryk Kruczek, Miłosz Matuła 

oraz Krzysztof Mołoń),

– Zuzanna Maciaszek– absolwentka ZSO w Bobo-

wej, 

–  Teatr Eksperymentalny „Ergo-Gloss” z GCK 

Gorlice, który w niecodzienny sposób zwieńczył wy-

darzenie tradycyjnym światełkiem do nieba w formie 

interesującego pokazu tańca ze światłem LED.

Nagłośnienie wydarzenia zapewnił  Pan Łukasz 

Kruczek.

W tym roku Bobowa zagrała razem z Gorlicami, 

Ropicą Polską i Szymbarkiem. Kwota zebrana

w Bobowej w tegorocznym 26. Finale Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy: 28258,66 zł

(w poprzednim roku zebrano: 21 622,50 zł).

 Sztab Gorlicki łącznie z Bobową, Ropicą Polską

i Szymbarkiem zebrał łącznie: 105963, 72 zł

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie 

mógłby się odbyć bez wolontariuszy wśród których 

znaleźli się:  Uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Siedliskach: Karolina Madej, Małgorzata Szczerba, 

Magdalena Cieśla, Natalia Budzyn (opiekun Pani 

Barbara Pacion),  Uczniowie Szkoły Podstawowej

w Brzanie: Małgorzata Ćwiklik, Angelika Majcher, 

Roksana Król, Natalia Piekarz (opiekunowie: Pan 

Tomasz Skórski i Pani Katarzyna Semla-Oratow-

ska),  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej: 

Monika Dulęba, Natalia Dulęba, Konrad Ziomek, Na-

talia Wojaczka, Karolina Kwarcińska, Szymon Kę-

dzierski, Paweł Opoka, Zuzanna Łaś, Weronika Wola-

nin, Julita Niepsuj, Julia Brońska, Kamila Gryzło, Kinga 

Fyda, Jakub Dynda, Daniel Gucwa, Dawid Gruszka, 

Amadeusz Paczuła, Filip Gryzło, Oliwia Gorgosz, Kacper 

Tokarz (opiekunowie: Pan Stanisław Dulęba, Pani 

Danuta Tarasek, Pani Justyna Ćwiklik, Pani Lidia Łaś, 

Pani Marta Niepsuj, Pani Aneta Fyda, Pani Dorota 

Fryczek, Pani Agnieszka Zagórska-Walicka, Pan Dariusz 

Włodarz, Pani Natalia Krzeszowska),  Uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej: 

Karolina Gucwa, Iwona Wojtanek, Eliza Gazda, Joanna 

Libront, Eryk Wojtaczka, Wiktor Nogawka, Anna Babicz, 

Julia Ziomek, Ewelina Szura, Wojciech Radzik 

(opiekunowie: Pani Jolanta Wojtaczka, Pan Wiesław 

Jabłoński),  Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych

w Bobowej: Przemysław Warzecha, Ilona Semla, Julia 

Szczepanek, Klaudia Świniarska, Damian Radzik, 

Mikołaj Janik, Bartłomiej Serafin, Paulina Szura, Daniel 

Mucha, Grzegorz Szarek, Jan Krok, Damian Juruś, Piotr 

Klimek, Przemysław Szpila, Jakub Iwański, Jakub Waląg, 

Jakub Koperniak, Paweł Pawlik, Klaudia Bielewicz 

(opiekun: Pan Wojciech Szafraniec).

Wydarzenie wsparli także: 

– Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, 

– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej Pan 

Adam Urbanek

–  PUB Galicja - Bobowa, który był sponsorem 

herbaty i ciepłego posiłku dla wszystkich wolontariu-

szy i opiekunów, którzy w  przerwie kwestowania 

mogli się ogrzać, 

– Piekarnia Bobowska, 

– Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bo-

bowej. Ż. Framęga
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mocji Gminy Bobowa, Samorząd Szkolny i Rada 
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W dniu 7 stycznia 2018r. na hali sportowej 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Sie-

dliskach odbył się Koncert Noworoczny podczas, 

którego muzycy Orkiestry Dętej z Siedlisk zapre-

zentowali przed licznie zgromadzoną publi-

cznością swój dorobek artystyczny.

Wydarzenie rozpoczął Prezes Orkiestry Dętej

z Siedlisk Pan Paweł Motyka, który powitał zgro-

madzonych gości: Burmistrza Bobowej Pana 

Wacława Ligęzę, Przewodniczącego Rady Miej-

skiej Pana Stanisława Tabisia, Sekretarz Gminy 

Panią Zdzisławę Iwaniec, Wicestarostę Powiatu 

Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę, Radnego 

Powiatu Gorlickiego Pana Zygmunta Fryczka, 

Radnych, Sołtysa Siedlisk Pana Zdzisława Górkę, 

Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Joba, proboszcza 

Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ks. Władysława Skoczenia, ks. Pawła Zawiślana.

Program koncertu noworocznego został wzbo-

gacony częścią słowną przygotowaną przez szkol-

ny teatrzyk „Marionetka”, który pod opieką Pani 

Anny Motyki zaprezentował historie oraz tradycje 

związane z Świętami Bożego Narodzenia w Polsce 

jak i na całym świecie. Podczas koncertu 

Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach

zaprezentowali się także soliści: Joanna Szczerba, 

która zaśpiewała w duecie z Piotrem Mazurem 

oraz śpiewak operowy Jakub Kotowicz.

W trakcie koncertu artyści Orkiestry Dętej 

prócz tradycyjnych kolęd zaprezentowali przed 

zgromadzoną publicznością premierowe utwory: 

„Taniec Łabędzia” Piotra Czajkowskiego, „What a 

Wonderful World” Louis’a Armstrong’a, „Tritch 

Tratch Polka”  kompozycji Johann’a Strauss’a II, 

czy „Orkiestry Dęte” z repertuaru Haliny Kunickiej 

(kompozycja Urszuli Rzeczkowskiej).

Widzowie pogratulowali uzdolnionym mu-

zykom tworzącym Orkiestrę Dętą z Siedlisk 

wysokiego poziomu artystycznego zaprezento-

wanego koncertu. Radny Powiatu Gorlickiego Pan 

Zygmunt Fryczek przekazał na ręce Orkiestry 

Dętej list gratulacyjny od Poseł na Sejm RP Pani 

Barbary Bartuś, natomiast uczestnicy kon-

certu gromkimi brawami docenili trud oraz talent 

artystów.

Artyści wchodzący w skład Orkiestry Dętej 

wraz z Tamburmajorem Orkiestry Dętej przy OSP 

w Siedliskach podziękowali zgromadzonej 

publiczności za wysłuchanie koncertu.

Dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Sali 

Koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bo-

bowej odbył się koncert uczniów z warszawskich 

szkół muzycznych w ramach XXV Kursów 

Kwartetów Smyczkowych.

XXV Mistrzowski Kurs Muzyczny w Gorlicach, 

organizowany od 1994 roku cieszy się nie-

zmiennie dużym zainteresowaniem młodzieży 

muzycznej. Jest jedną z nielicznych tego typu 

imprez organizowanych zimą, co pozwala 

młodym ludziom w sposób twórczy spędzić część 

ferii szkolnych lub przerwę semestralną w Aka-

demiach Muzycznych

Kurs i organizowane przy tej okazji koncerty są 

stałym elementem kalendarza wydarzeń kultu-

ralnych w Gorlicach i okolicznych miejscowo-

ściach jak Wysowa-Uzdrowisko, Biecz, Bobowa – 

Szkoła Muzyczna I stopnia.

Koncert w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

Młodych muzyków mogliśmy usłyszeć na 

następującym repertuarze:

- Henryk Wieniawski – Obertas – wyk. Kalina 

Nowaczek – skrzypce

- Henryk Wieniawski – Koncert d-moll cz.I – wyk. 

Gabriela Dukaczewska – skrzypce

- Albin Repnikov – Capriccio – wyk. Adam Dudek – 

akordeon

- Jean Sibelius – Koncert cz.I – wyk. Marcjanna 

Derentowicz – skrzypce

- Astor Piazolla – Street Tango, Oblivion – wyk. 

Hanna Jaskółka- skrzypce, Adam Dudek – 

akordeon

Przy fortepianie Elżbieta Kordykiewicz

Publiczność zgromadzona na koncercie po raz 

pierwszy mogła usłyszeć dźwięki nowo zaku-

pionego fortepianu. Zróżnicowany repertuar za-

wierający kompozycje od klasycyzmu do muzyki 

współczesnej został ciepło przyjęty przez 

słuchaczy.   J. Malec
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współczesnej został ciepło przyjęty przez 

słuchaczy.   J. Malec
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W dniu 28 stycznia 2018r. w Bobowej odbył się 

XVIII Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych

w Bobowej.

W Przeglądzie wzięły udział następujące grupy 

teatralne z terenu Gminy Bobowa:

– „Aniołki”- kl. „0” SP Bobowa - przedstawienie pt.: 

„Jasełka” opiekun Pani Maria Ziomek

– „Śnieżynki”- gr. 3,4-lata SP Bobowa - przedsta-

wienie pt.: „Jasełka” opiekun Pani Jolanta Wojta-

czka

– „Teatrzyk spod ławki” SP Wilczyska - przedsta-

wienie pt.: „Jasełka z Lucyferem” opiekunowie: 

Pani Ewa Gryzło i Joanna Job

–   kl. „0” gr. IV SP Bobowa - przedstawienie pt.: 

„Betlejemska dobranocka” opiekun Pani Barbara 

Potoczek

– „Teatrzyk Szpila” SP Stróżna - przedstawienie pt.: 

„A jednak Bóg i dobro zwycięża” opiekunowie: 

Pani Wiesława Wiatr i Pan Tomasz Tarasek

Realizowany przez Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa Przegląd miał na celu kontynuo-

wanie tradycji związanych z wystawianiem jasełek 

XVIII Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych w Bobowej

wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie jak co roku 

spotkało się z dużym zainteresowaniem,

a w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej 

„Koronka” rozbrzmiewały oklaski zgromadzonej 

publiczności. 

Każda grupa teatralna otrzymała pamiątkowe 

dyplomy oraz słodycze.  Ż. Framęga

I Koncert Kolęd i Pastorałek w Bobowej

W dniu 14 stycznia 2018r. w Kościele Para-

fialnym w  Bobowej odbył się I Koncert Kolęd i Pa-

storałek.

Organizatorem wydarzenia była Parafia pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej.

Podczas wydarzenia wystąpili: Chór Parafialny 

„Cantate Deo”, Zespół Regionalny działający przy 

Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej, Zespół 

„Skrzypki”, Parafialny Zespół Młodzieżowy oraz 

Gwiazda wieczoru: Zespół Regionalny „Jakubko-

wianie” z Łososiny Dolnej.

Scenariusz wydarzenia opracowała Pani Mał-

gorzata Molendowicz.

Wśród zebranych gości znaleźli się przedstawi-

ciele lokalnej władzy w osobach: Burmistrz Bo-

bowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani 

Beata Król, Radni, Sołtysi oraz proboszcz ks. dr 

Marian Chełmecki, ks. Jarosław Kokoszka, ks. Da-

mian Płaza, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Ucznio-

wie Szkół jak i mieszkańcy Gminy Bobowa.

Muzyczne wydarzenie pozwoliło licznie zgro-

madzonej publiczności ponownie poczuć magię 

świąt. Zebrani tłumnie goście wspólnie kolędowali 

wraz z uzdolnionymi muzykami.

W dniach 12-13.02. 2018r. w Bobowej odbył się II Zimowy 

Przegląd Gitarowy. Organizatorem wydarzenia była Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Bobowej.

Podczas wydarzenia uczestnicy przeglądu mogli wziąć 

udział w przesłuchaniach, warsztatach scenicznych pt.: 

„Techniki aktorskie przydatne muzykowi” prowadzonych 

przez Panią Annę Siek oraz mieli możliwość wysłuchania 

wykładu pt.: „Tradycyjne struny” wygłoszonego przez Pana 

Piotra Aleksandra Nowaka.

Wśród atrakcji przeglądu znalazły się następujące wydarzenia: spotkanie z lutnikami Panem 

Piotrem i Panem Pawłem Kowalcze, wystawa instrumentów dawnych oraz wystawa instrumentów

i akcesoriów gitarowych sklepu muzycznego Quena. Wydarzenie zakończyło się w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej wręczeniem nagród uczestnikom przeglądu oraz koncertem zespołu Lute Duo.

II Zimowy Przegląd Gitarowy
w Bobowej

W dniu 13 stycznia 2018r. w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie Nowo-

roczne.

Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Regio-

nalny „Koronka”, Chór „Cantate Deo” oraz Kapela 

Ludowa Krzysztofa Bulandy.

Wydarzenie rozpoczęły Panie: Dyrektor Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Beata Król 

oraz Kierownik Zespołu Regionalnego „Koronka” 

Celina Job, które serdecznie powitały gości oraz 

podziękowały za przybycie. Wśród zgroma-

dzonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnej 

władzy w osobach: Burmistrz Bobowej Pan 

Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej

w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Wicestarosta Po-

wiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka, Radni oraz 

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i zaproszeni goście.

Część artystyczną Spotkania Noworocznego 

rozpoczął Zespół Regionalny „Koronka”, który 

zaprezentował zebranym Przedstawienie Jaseł-

kowe, w którym ukazano losy okrutnego Heroda. 

Spektakl był przeplatany zarówno częścią słowną 

jak i częścią muzyczną, którą Zespół wykonał we 

współpracy z Kapelą Ludową Krzysztofa Bulandy.

Następnie na deskach sceny zaprezentował się 

bobowski chór „Cantate Deo”, który przygo-

Spotkanie Noworoczne Zespołu Regionalnego „Koronka”

towany przez Siostrę Ines przedstawił bogaty 

koncert kolęd.  Śpiew czterogłosowego chóru 

rozległ się po całej sali zachęcając zebranych do 

wspólnej kolędy. Wspólne kolędowanie zapewni-

ła także Kapela Ludowa Krzysztofa Bulandy, która 

skłoniła gości do radosnego świętowania.

Publiczność podziękowała wszystkim artystom 

za występy nagradzając ich talent gromkimi bra-

wami.

Wydarzenie zakończyła wspólna biesiada 

podczas której zaproszeni goście mogli częstować 

się dobrym jadłem przygotowanym przez arty-

stów Zespołu Regionalngo „Koronka” oraz Chóru 

„Cantate Deo”.
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Zima wcale nie musi być nudna. Szczególnie ta, 

która wypełniona jest po brzegi różnorodnymi 

atrakcjami i wydarzeniami, niepozwalającymi na 

to, by nudzić się w domu. Codziennie ponad 40 

dzieci z Bobowej i okolicy spędzało wolny czas na 

zajęciach ”Kreatywnych ferii z pasją” w sali 

widowiskowej „Koronka”. Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa już od roku 1990 organizuje 

czas najmłodszym podczas zimowych ferii. Dzieci 

przychodziły codziennie aby spędzić wspólnie 

czas w godz. od 9.00 do godz. 12.00, dobrze czuły 

się w grupie a proponowane zajęcia były na tyle 

ciekawe, że zdecydowały się na taką formę 

spędzania wolnego czasu. Do wyboru było wiele 

atrakcji, m.in. zajęcia plastyczne, taneczne, 

muzyczne, kulinarne, gry planszowe, zabawy 

taneczne i ruchowe. Codziennie o godz. 10.30 

dzieci zasiadały do śniadania, które same 

wcześniej przygotowały. Kanapki z pasztetem, 

wędliną, nutellą oraz dżemem do tego herbata 

znikały z tacki jak zaczarowane.

W dniu 16 lutego grupa dzieci wyjechała do 

Nowego Sącza aby wziąć udział w warsztatach 

„Osobliwy album pamięci”. W trakcie zajęć dzieci 

zapoznały się z wybranymi zagadnieniami z 

historii fotografii, oraz zobaczyły oryginalne, 

zabytkowe zdjęcia z XIX wieku i przykładowe 

pamiętniki, dzięki którym porównali, jakie 

znaczenie miała fotografia dla naszych przodków, 

a czym jest dla nas obecnie. Poznały sposoby 

tworzenia pierwszych pamiętników

i albumów w XVI w. na multimedialnym 

pokazie. Przy użyciu gotowych mate-

riałów, dzieci stworzyły swój osobisty 

album-pamiętnik, łączący ich własne, 

stylizowane na tle architektury SOKOŁA, 

wykonane polaroidem fotografie, wraz z 

zabytkowymi reprodukcjami oraz 

elementami dekoracyjnymi. Cześć pa-

miętnika zostanie przeznaczona na 

gromadzenie wpisów i dedykacji przy-

jaciół, kolegów z klasy i rodziny. Po 

warsztatach dzieci udały się do Teatru 

Nowego gdzie obejrzały spektakl „Jaś

Kreatywne ferie z pasją i Małgosia – siła rodzeństwa”, zobaczyły że więź łą-

cząca rodzeństwo jest jedyna w swoim rodzaju,

a miłość, braterstwo, współpraca i odpowiedzial-

ność za drugiego człowieka może pomóc pokonać 

zło i wszelkie przeciwności losu. Po spektaklu 

dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych 

gdzie zapoznały się z elementami gry aktorskiej, 

umiejętnością używania swoich emocji na scenie 

oraz poznały elementy ruchu scenicznego. 

Spotkanie zakończyła wspólna fotografia z akto-

rami.

21 lutego uczestnicy Kreatywnych ferii z pasją 

skorzystali z wyjazdowej formy zajęć eduka-

cyjnych. Tym razem w przestrzeni Galerii „Dwory 

Karwacjanów i Gładyszów” odbyli multimedialną 

podróż przez epoki. Rozpoznawali monumen-

talne świątynie romańskie i katedry gotyckie oraz 

poznali renesansowe kościoły i barokowe pałace. 

Podczas interaktywnych warsztatów „Układamy z 

klocków historię architektury” z zapałem wykona-

li własne miniaturowe budowle. Do budowy brył 

geometrycznych przydała się wiedza mate-

matyczna, natomiast do zastosowania charakte-

rystycznych detali architektonicznych – historycz-

na. Uczestnicy przekonali się, że mogą twórczo 

naśladować pracę wielkich budowniczych z prze-

szłości. Po zakończonych warsztatach udaliśmy 

się do kina „Kolory” na film „Gnomy rozrabiają”.

W czwartek, na zakończenie ferii odbyły się 

zajęcia kulinarne, prowadzone przez dietetyczkę.

To były fajne ferie! Szkoda, że już się skończyły.

 J.Malec 

„Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera

Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach

O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce…

Że zachowali się jak trzeba – w naszych sercach –

na zawsze…”*

 

W dniu 1 marca 2018r. o godz. 16:00 w sali 

widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyły się 

uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bo-

bowej Pan Wacław Ligęza, Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Bobowa, Zespół Szkół Ogólno-

kształcących w Bobowej oraz Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Bobowej.

Wydarzenie rozpoczęła Dyrektor Centrum Kul-

tury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, 

która powitała zgromadzonych gości oraz przed-

stawiła historię Żołnierzy Niezłomnych. Następ-

nie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Bobowej przygotowali część artystyczną, która 

stała się lekcją historii przybliżającą zebranym 

historię dotyczącą zarówno działań jak i losów 

Żołnierzy Wyklętych. Muzyczną Oprawę wydarze-

nia zapewnił zespół Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej, który przygotował nastrojowy koncert 

poświęcony pamięci Niezłomnym. Ż. Framęga

 
*autor wiersza: Krystyna Śliwińska

Obchody Narodowego Dnia

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

w Bobowej W dniu 6 lutego 2018r. w Urzędzie 

Miejskim w Bobowej odbyło się uroczyste 

rozdanie nagród zwycięzcom Konkursu Fo-

tograficznego „Orszak Trzech Króli w 

Obiektywie”.

Celem Konkursu było propagowanie 

zainteresowania fotografią wśród mło-

dzieży i dorosłych, zachęta do aktywnego 

uczestnictwa w Orszaku oraz do rodzinne-

go kolędowania i wspólnej zabawy.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza 

oraz Sekretarz Gminy Pani Zdzisława 

Iwaniec wręczyli dyplomy oraz nagrody 

laureatom konkursu wśród których zna-

leźli się:

-Grzegorz Połeć (miejsce I, kategoria I)

-Barbara Olszewska (miejsce I, kategoria II)

-Szymon Połeć (miejsce III, kategoria II)

-Angelika Kozioł (wyróżnienie, kategoria II)

-Marcelina Szymczyk (wyróżnienie, kat. II)

-Kamil Połeć (wyróżnienie, kategoria II)

-Jolanta Połeć (wyróżnienie, kategoria III)

Po rozdaniu dyplomów i nagród  Bur-

mistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza pogra-

tulował zwycięstwa uczestnikom Konkursu 

pn. ”Orszak Trzech Króli w Obiektywie” 

oraz zachęcał do udziału w kolejnych kon-

kursach i wydarzeniach, które będą się 

odbywały na terenie Gminy Bobowa. 
Ż. Framęga

Finał Konkursu Fotograficznego

„Orszak Trzech Króli w Obiektywie”
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atrakcji, m.in. zajęcia plastyczne, taneczne, 

muzyczne, kulinarne, gry planszowe, zabawy 

taneczne i ruchowe. Codziennie o godz. 10.30 

dzieci zasiadały do śniadania, które same 
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zapoznały się z wybranymi zagadnieniami z 

historii fotografii, oraz zobaczyły oryginalne, 
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„Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera

Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach

O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce…

Że zachowali się jak trzeba – w naszych sercach –

na zawsze…”*
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„Być kobietą… 

być kobietą…”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

w dniu   8 marca 2018r. zorganizowało spotkanie 

Pań z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Podczas tegorocznego wydarzenia, które od-

było się w Bibliotece Publicznej w Bobowej 

goszczono Panie dietetyczki z Gabinetu Dietetycz-

nego Bonne Santé oraz Panią kosmetolog 

z Salonu Kosmetycznego Giuletta, które przygo-

towały interesujące prelekcje oraz pokazy. 

Dietetyczki za pomocą multimedialnej prezenta-

cji przedstawiły zebranym Paniom zasady oraz 

porady dotyczące zdrowego odżywiania jak

i również przeprowadziły krótką ankietę dzięki 

której Panie mogły poznać zasady zdrowego 

trybu życia. Następnie Pani Kosmetolog zade-

monstrowała zebranym pokaz dotyczący: pie-

Dzień Kobiet 
z Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

lęgnacji twarzy, poprawnego demakijażu oraz 

zasad związanych z prawidłowym wykonaniem 

makijażu na każdą okazję. Podczas pokazu Panie 

poznały liczne triki i ciekawostki związane z ko-

smetologią.

Wydarzenie zakończyło się wspólnymi dys-

kusjami pań dla których Centrum Kultury przygo-

towało słodki poczęstunek, który umilił wszystkim 

wspólne chwile.  Ż. Framęga

Tegoroczny „Konkurs na najładniejszą pisankę 

wielkanocną” został rozstrzygnięty. Organizatorem 

Konkursu było Centrum Kultury i Promocji Gminy Bo-

bowa.

W konkursie wzięli udział:

1) Przedszkole Samorządowe w Bobowej,

2) Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach,

3) Szkoła Podstawowa im. BCh w Wilczyskach

4) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 

Bobowej

5) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzań-

skiego „Hubala” w Jankowej

6) Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

7) Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej

8)  Dzienny Ośrodek Wsparcia w Bobowej

Na konkurs w poszczególnych kategoriach wpłynęło 

127 prac:

– Kategoria Przedszkola –3 prace

– Kategoria kl. 0 – III SP – 38 prac

– Kategoria kl. IV – VI SP – 56 prac

– Kategoria kl. VII SP, II – III Gimnazjum – 25 prac

– Kat. Szkoły Średnie i Osoby Dorosłe – 5 prac

Po wnikliwej analizie Komisja Konkursowa w skła-

dzie:

– Beata Król – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa

– Celina Job – starszy instruktor CKiPGB

– Żaneta Framęga – Animator, plastyk CKiPGB

przyznała następujące lokaty:

Kategoria Przedszkola

I miejsce – Jasiu Gruca (Przedszkole Samorządowe

w Wilczyskach)

II miejsce – Hanna Olchawska (Przedszkole Samorzą-

dowe w Wilczyskach)

III miejsce – Roksana Gruca (Przedszkole Samorzą-

dowe w Wilczyskach)

Kategoria kl. 0 – III SP

I miejsce- Emilia Kipiel (Przedszkole Samorządowe

w Bobowej)

II miejsce – Mikołaj Cieśla (SP w Bobowej)

III miejsce – Jasiu Wszołek (Przedszkole Samo-

rządowe w Wilczyskach, kl. 0)

Wyróżnienie – Karolina Szarata (SP Jankowa, kl. „0”)

Kategoria kl. IV – VI SP

I miejsce – Oliwia Mituś (SP Jankowa, kl. IV)

Konkurs na najładniejszą
pisankę wielkanocną

rozstrzygnięty

II miejsce – Wiktoria Mól (SP w Bobowej, kl. V b)

III miejsce – Aleksandra Fałda (SP w Bobowej, kl. V a)

Wyróżnienie – Michał Olszanecki (SP w Bobowej, kl. Va, 

Magdalena Mucha (SP w Bobowej, kl. IV b), Julia Kru-

czek (SP w Bobowej, kl. IV a), Ola Cieśla (SP w Bobowej, 

kl. VI b)

Kategoria kl. VII SP, II – III Gimnazjum

I miejsce – Maciej Skraba (SP Jankowa, kl. VII)

II miejsce – Michał Ziomek (SP w Sędziszowej)

III miejsce – Kamil Flądro (SP w Bobowej, kl. II b Gim)

Wyróżnienie – Tomasz Brończyk (Szkoła Podstawowa 

w Wilczyskach, kl. VII), Katarzyna Kipiel (SP w Bobowej, 

kl. II b Gim), Klaudia Mól (SP w Bobowej, kl. II b Gim)

Kategoria Szkoły Średnie i Osoby Dorosłe:

I miejsce – Małgorzata Gawlik (kl. IV Technikum 

Ekonomiczne) ex aequo Renata Kopka (DOW Bobowa)

Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplo-

my uczestnictwa.

Celem konkursu było propagowanie tradycji zwią-

zanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wie-

dzy na temat symboliki i znaczenia pisanki. Dzięki 

konkursowi dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe 

mogli zgłębić swoją wiedzę na temat zanikającego 

zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek wielka-

nocnych. Konkurs miał także na celu pobudzenie 

wyobraźni. Jego założeniem było również uwolnienie 

twórczych inspiracji, gdyż oprócz wykonywania 

pisanek tradycyjnym sposobem mogły być one wyko-

nane w oryginalny, kreatywny sposób.W dniu 28 lutego 2018r. w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbył się XIX Powiatowy 

Konkurs Czytelniczy „Czytaj, podróżuj, odkrywaj- 

spotkanie z bohaterami serii Kroniki Archeo”.

Organizatorem wydarzenia była Biblioteka 

Publiczna im . Stanisława Gabryela w Gorlicach,

a współorganizatorem była Biblioteka Publiczna 

w Bobowej, która przeprowadziła eliminacje do 

Konkursu na szczeblu gminnym.

W Konkursie wzięło udział 19 osób z terenu 

Gminy Bobowa (uczniowie klas IV-VI) spośród 

których wyłoniono 3 zwycięzców: Tomasza Szcze-

panka - miejsce I (Szkoła Podstawowa w Wilczy-

skach), Magdalenę Jachowicz - miejsce II (Szkoła 

Podstawowa w Bobowej), Tomasza Cygnarowicza 

- miejsce III (Szkoła Podstawowa w Stróżnej).

Osoby te zakwalifikowały się do etapu powia-

towego i będą reprezentować gminę 17 maja br. 

podczas Finałowego Konkursu, który odbędzie się 

w Bibliotece Publicznej im . Stanisława Gabryela

w Gorlicach.  Ż. Framęga

Eliminacje do XIX Powiatowego Konkursu Czytelniczego
zorganizowane w Bobowej
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Gmina Bobowa na Małopolskim Kiermaszu Wielkanocnym
w Gorlicach

W dniach 24-25 marca 2018r. w Gorlicach 

odbył się Małopolski Kiermasz Wielkanocny.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia zapre-

zentowali się uczestnicy z terenu Gminy Bobowa: 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich z Sędziszowej.

Zgromadzeni tłumnie goście poznali tradycje 

związane z Świętami Wielkiej Nocy oraz koszto-

wali regionalne potrawy przygotowane m.in. 

przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Bobowa.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

zorganizowało warsztaty podczas których chętni 

uczestnicy kiermaszu pod czujnym okiem instruk-

tora mogli nauczyć się podstawowych zasad 

dotyczących tworzenia unikalnego dzieła -koronki 

klockowej.

Organizatorem wydarzenia byli: Urząd Mar-

szałkowski Województwa Małopolskiego, Lokalna 

Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, Małopolska 

Spółdzielnia Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Urząd Miejski w Gorlicach.  ż. Framęga

Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku,

w marcu Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa jak co roku zorganizowało warsztaty 

wielkanocne. Przez dwa tygodnie salę wido-

wiskową w Bobowej, Dom Kultury i Szkołę 

Podstawową w Siedliskach, Szkołę Podstawową 

w Jankowej pochłonął duch Wielkanocy. Zapach 

wosku w powietrzu oznajmiał, że Święta Wielka-

nocne tuż, tuż.

Celem warsztatów było kultywowanie i pod-

trzymanie przepięknej tradycji zdobienia pisa-

nek wielkanocnych. 

Frekwencja na warsztatach pokazała nam, że 

organizacja takich warsztatów jest jak najbar-

dziej uzasadniona i potrzebna. Warsztaty są 

doskonałą formą integracji międzypokolenio-

wej.  J.Malec

Warsztaty wielkanocne

W dniu 14 stycznia 2018r. w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie Opłatkowe 

Honorowych Dawców Krwi.

Organizatorem spotkania opłatkowego Członków 

Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego 

Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej 

był inicjator powstania Klubu – Wacław Ligęza 

Burmistrz Bobowej.

Na zaproszenie Burmistrza w spotkaniu wzięli 

udział: Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan 

Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w 

Gorlicach dr Marian Sikora, Kierownik  Oddziału 

Terenowego  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i 

Krwiolecznictwa w Gorlicach Pani Renata Załęska, 

Dyrektor Biura Oddziału PCK w Gorlicach Pan Teofil 

Załęski, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w 

Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, Dyrektor Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan Robert Gryzik, 

Zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w 

Bobowej: Prezes Pan Tomasz Kiełbasa, Wiceprezes 

Pani Agata Semla, Skarbnik Pani Justyna Wiejaczka 

oraz Honorowi Dawcy Krwi należący do Klubu HDK PCK 

przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

„Mam ogromny szacunek do osób honorowo 

oddających krew i szpik kostny. Pomagają drugiemu 

człowiekowi i co najważniejsze robią to dobrowolnie z 

potrzeby serca. Ta pomoc często ratuje życie, pomaga 

wrócić do zdrowia. Dlatego, aby docenić postawę tych 

ludzi zorganizowałem dla nich spotkanie opłatkowe”  – 

powiedział Burmistrz Wacław Ligęza

Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia 

Panu Adamowi Kowalskiemu oraz Panu Tomaszowi 

Kiełbasie:

Złotą odznakę honorową „Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi I stopnia”  otrzymał Pan Adam 

Kowalski, który oddał 18 litrów krwi. Pan Adam 

otrzymał także Srebrną odznakę honorową „Zasłużony 

Honorowy Dawca Krwi II stopnia” gdyż oddał 12 litrów 

krwi.

Brązową odznakę honorową „Zasłużony Hono-

rowy Dawca Krwi III stopnia” otrzymał Pan Tomasz 

Kiełbasa, który oddał łącznie 6 litrów krwi.

Podczas spotkania zgromadzeni goście łamiąc się 

opłatkiem składali sobie wzajemnie noworoczne ży-

czenia. Natomiast młodzi artyści Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Bobowej zadbali o oprawę muzyczną wyda-

rzenia. Zespół folkowy reprezentujący szkolę przedsta-

wił zebranym świąteczny repertuar przygotowany pod 

czujnym okiem Pani Agaty Miki.
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W dniu 6 stycznie 2018r. w Domu Kultury w 

Jankowej odbyło się Spotkanie opłatkowo-

noworoczne druhów strażaków z Gminy Bobowa.

Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Bobo-

wej Pan Wacław Ligęza, który serdecznie powitał 

zgromadzonych gości: Poseł na Sejm RP Pani 

Barbara Bartuś,  Komendant Powiatowy Państwo-

wej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof 

Gładysz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek, 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bo-

bowej dh Tomasz Tarasek, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Prezes 

OSP w Jankowej Pan Stanisław Bulanda, Naczelnik 

OSP w Jankowej Pan Marcin Wąs, Kapelan OSP 

Gminy Bobowa ks. Piotr Pośliński oraz druhny i dru-

howie ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy 

Bobowa.

Podczas wydarzenia głos zabrali: Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza, Poseł na Sejm RP Pani 

Barbara Bartuś,  Komendant Powiatowy Państwo-

wej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof 

Gładysz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszo-

łek,Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan 

Stanisław Tabiś, Prezes OSP w Jankowej Pan 

Stanisław Bulanda, którzy podziękowali zgromadzo-

nym Strażakom za ich trud i poświęcenie podczas 

pracy w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej

w Gminie Bobowa.

Po przemówieniach Kapelan OSP Gminy Bobowa 

ks. Piotr Pośliński odmówił modlitwę po której zgro-

madzeni goście i druhowie składali sobie wzajemnie 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne druhów strażaków

życzenia noworoczne łamiąc się wspólnie 

opłatkiem.

Ważnym punktem spotkania była Uroczystość 

przekazania sprzętu z dotacji Ministra Sprawiedli-

wości dla Strażaków z Gminy Bobowa.

Gmina Bobowa otrzymała dotację w wysokości 

44.100,00 zł   na zakup 7 zestawów ratownictwa 

medycznego PSP – R1, z przeznaczeniem do każdej 

jednostki OSP z terenu Gminny Bobowa. Wkład 

własny gminy na realizację zadania wyniósł jedynie 

600,05 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponen-tem 

jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I 

Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu insty-

tucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem i  świadkom oraz realizacja przez 

jednostki sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych związanych z ochroną interesów osób 

pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 

likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Standard wyposażenia zestawu ratownictwa 

medycznego – R1 zawiera:

* Kompletną torbę ze sprzętem do udzielania

I pomocy

* Szyny typu Kramer

* Nosze typu deska

* Zestaw opatrunków hydrożelowych

Środki Funduszu Sprawiedliwości na zakup 

sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Po-

żarnych przekazane zostały przez Ministra Sprawie-

dliwości na wniosek Gminy Bobowa reprezento-

wanej przez Burmistrza Wacława Ligęzę.

W dniu 2 lutego 2018 r. w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbyło się szkolenie z za-

kresu organizacji łączności w  sieciach radiowych 

UKF. Szkolenie było skierowane do strażaków ze 

wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa.

Celem szkolenia było przypomnienie zasad 

organizacji łączności radiowej UKF, właściwą 

interpretację zasad alarmowania, powiadamiania, 

dysponowania oraz współdziałania na potrzeby 

działań ratowniczych.

Szkolenie przeprowadził Naczelnik Wydziału 

Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. 

Andrzej Czeluśniak. Podczas szkolenia  obecny był 

również Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który 

szczegółowo omówił dotacje na zapewnienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Powiatu Gorlickiego.

Szkolenie z zakresu
łączności dla strażaków
z Gminy Bobowa

W kasie Urzędu Miejskiego w Bobowej, można już dokonywać opłat przy użyciu karty płatniczej

w technologii tradycyjnej i zbliżeniowej oraz przy użyciu telefonu z aplikacją BLIK.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i klientów Burmistrz Bobowej polecił uruchomić

w kasie miejskiej terminal płatniczy pozwalający dokonywać płatności w formie bezgotówkowej.

W terminalu są akceptowane płatności z wyko-

rzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa elektron, 

Master Card, Maestro, Cirrus. Klienci dokonujący 

płatności przy pomocy karty płatniczej  nie 

ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Wdrożony 

system płatności bezgotówkowej w znacznym 

stopniu ułatwi mieszkańcom i klientom uiszczanie 

opłat w Urzędzie Miejskim.

Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej

i szybkiej formy płatności.

Płatności bezgotówkowe dostępne
w Urzędzie Miejskim w Bobowej
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Płatności bezgotówkowe dostępne
w Urzędzie Miejskim w Bobowej
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Rok 2017 był kolejnym dobrym rokiem dla 

druhów ochotników z terenu gminy wszystkie 

jednostki zostały wyposażone w system selektyw-

nego wywoływania. System ten pozwala Powiato-

wemu Stanowisku Kierowania w Gorlicach na 

zdalne uruchomienie syreny alarmowej w dowolnej 

jednostce OSP. Ponadto umożliwia rozesłanie 

powiadomień SMS bezpośrednio do ratowników. 

Dzięki temu podniesiony został poziom bezpie-

czeństwa mieszkańców naszej gminy. Skrócony jest 

czas powiadamiania odpowiednich służb w sy-

tuacjach kryzysowych kiedy każda sekunda ma 

znaczenie. Do systemu wprowadzonych zostało 143 

numerów telefonów strażaków ochotników z terenu 

naszej gminy, co skraca czas wyjazdu do akcji 

ratowniczych. Całkowity koszt wdrożenia systemu 

wyniósł 76 tysięcy złotych. Staraniem Burmistrza 

jednostka OSP Bobowa otrzymała średni samochód 

ratowniczo – gaśniczy, zakupiony za kwotę około 

750 tys. zł z czego prawie 40% tj. blisko 300 tys. zł 

zostało sfinansowane z budżetu gminy. Ponadto

w OSP Bobowa wymieniono bramę wjazdową, 

obniżono posadzkę w garażu oraz podjazd do 

remizy za kwotę 39 093,00 zł z czego 15 000,00 zł 

pochodziło z dofinansowania od Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W 2017 

roku Gmina Bobowa otrzymała dotację w wysokości 

44.100,00 zł na zakup 7 zestawów ratownictwa 

medycznego PSP – R1, z przeznaczeniem do każdej 

jednostki OSP z terenu Gminny Bobowa.

W minionym roku druhowie systematycznie 

podnosili swoje kwalifikacje, w szkoleniach i kursach 

przeszkolono 31 strażaków. W 2017 roku strażacy 

wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych zagrożeń 

138 razy ratując mienie i niejednokrotnie życie 

mieszkańców gminy.

Jednostki OSP działające na terenie Gminy 

Bobowa aktywnie działały na rzecz swojego środo-

wiska. Do najczęściej wykonywanych przedsięwzięć 

należy zaliczyć zabezpieczenie porządku podczas 

organizowanych imprez oraz wystawianie pocztów 

sztandarowych w uroczystościach państwowych

i świętach kościelnych, udział w turnieju piłki nożnej 

o puchar Burmistrza Bobowej oraz zawodach 

sportowo-pożarniczych.

Zakończono cykl zebrań sprawozdawczych

w jednostkach OSP na terenie gminy Bobowa
W zebraniach oprócz druhów, członków hono-

rowych oraz członków wspierających brali udział 

zaproszeni goście: Burmistrz Bobowej Pan Wacław 

Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej 

Pan Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Oddziału 

Miejsko–Gminnego OSP RP Pan Tomasz Tarasek, 

Komendant Gminny Pan Włodzimierz Mucha, 

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP

w Krakowie równocześnie Prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Gorlicach Pan Krzysztof Kosiba, Z-ca Ko-

mendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorlicach Pan Waldemar Krok.

Podczas zebrań Burmistrz Bobowej podziękował 

druhom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc 

mieszkańcom naszej gminy, zapewnił również

o swoim wsparciu na rzecz działalności jednostek 

OSP w 2018 roku.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

OSP RP podziękował druhom za udział w akcjach 

ratowniczych za poświęcanie wolnego czasu często 

kosztem rodziny, za chęć bezinteresownego służe-

nia innym.

Ukończono remont
konserwatorski

kościoła pw. Św. Zofii
w Bobowej

W dniu 29 marca 2018 r. odbył się odbiór prac 

przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej. Remont 

konserwatorski kościoła obejmował następujący 

zakres prac: konserwacja posadzki, konserwacja 

wyposażenia ruchomego m.in. kropielnicy, 

ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych wraz

z obrazami, rzeźbami i złoceniami, konserwacja 

ambony wraz ze złoceniami, konserwacja chóru, 

balasek, stelli w prezbiterium, obrazów, krucy-

fiksa, epitafium, prospektu organowego, lampki 

wiecznej i ławek. Ponadto zakres prac obejmował 

wykonanie alejek z płyt kamiennych wokół kościo-

ła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 

potrzeby kościoła.

Remont kościoła pw. św. Zofii w Bobowej został 

zrealizowany w ramach projektu pn. Wyekspo-

nowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji 

zabytkowych obiektów sakralnych w Bobo-

wej, poprzez wykonanie prac remontowych, 

budowlanych i konserwatorskich współfi-

nansowanego ze środków Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020. Koszt całkowity wykonania 

prac wynosi 1 121 292,99 zł, z czego dofinanso-

wanie  to kwota  824 087,99 zł.

Nowe obiekty

sportowe w Bobowej
Przy ul. Sportowej w Bobowej planowane jest 

wybudowanie obiektów małej architektury – plac 

zabaw i siłownia plenerowa, strefa relaksu, czyli 

powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Zlecone 

zostało również wykonanie oświetlenia drogi dojaz-

dowej do stadionu, co w znacznym stopniu 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W przy-

szłości teren ten będzie objęty monitoringiem.

Ponieważ coraz więcej osób korzysta z bieżni 

stadionu, do Urzędu Miejskiego przekazana została 

informacja, że nawierzchnia na części bieżni ulega 

powierzchniowemu rozwarstwieniu. Na skutek tych 

informacji Burmistrz Bobowej podjął działania 

mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstałej 

wady i spowodowanie jej usunięcia. O zaistniałej 

sytuacji został poinformowany wykonawca, bo-

wiem wyremontowany obiekt objęty jest gwarancją 

jeszcze przez okres 3 lat. W tym okresie wadliwa 

nawierzchnia powinna być nieodpłatnie doprowa-

dzona do właściwego stanu. W obecnej chwili 

trwają procedury obligujące wykonawcę do usunię-

cia wadliwej nawierzchni, a gdy zajdzie potrzeba 

sprawa może zostać skierowana na drogę postępo-

wania sądowego.

Aktualnie z bieżni można korzystać, nawet jest to 

wskazane, aby podczas jej eksploatacji można było 

określić wymiar powstałej wady.

Wizualizacja wybranych urządzeń, które znajdą 

się w Otwartej Strefie Aktywności:
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90 lat temu, 9 stycznia 1928 r., została założona 

Liga Ochrony Przyrody. Na pamiątkę tego wyda-

rzenia 9 stycznia 2018 r. w Gorlickim Centrum 

Kultury odbył się jubileusz 90 – lecia działalności 

Ligi Ochrony Przyrody – najstarszej organizacji eko-

logicznej w Polsce.

W uroczystościach uczestniczyli m. in.: Pan Karol 

Górski – Starosta Gorlicki, Pan Jerzy Nalepka – Wice-

starosta, Pan Dariusz Leśniak – Dyrektor Delega-

tury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pani 

Maria Puścizna–Syc – Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego, Pan Marcin 

Janik – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Śro-

dowiska Starostwa Powiatowego, Pan Tadeusz 

Ogorzałek – Prezes Zarządu Okręgu LOP w Nowym 

Sączu, przedstawiciele nadleśnictwa Gorlice oraz 

burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i ucznio-

wie z terenu powiatu gorlickiego. W uroczysto-

ściach nie zabrakło Pana Wacława Ligęzy – 

Burmistrza Bobowej, oraz dyrektorów szkół Gminy 

Bobowa, w których działają koła LOP, w osobach: 

Pani Urszuli Jabłońskiej – Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej, Pani Alicji Rodak – 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowej, Pani 

Barbary Włodarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Wilczyskach, Pana Adama Urbanka – Dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej oraz Pana Andrzeja 

Skórskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Brzanie.

Obchody 90- lecia LOP rozpoczęła Pani Grażyna 

Kurzawa – Prezes Oddziału LOP w Gorlicach, która 

w pierwszych słowach nawiązała do roli Ligi

w Polsce i zaprezentowała rys historyczny oraz 

działalność LOP-u na Ziemi Gorlickiej. Szczególną 

uwagę zwróciła na publikację pt. „Mamy tylko jedną 

Ziemię”, która przedstawia w pigułce najistotniej-

sze działania prowadzone przez członków SK LOP 

powiatu gorlickiego. Wydanie książki sfinansowało 

Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Następnie 

uczniowie przedstawili w prezentacji przykładowe 

działania Szkolnych Kół LOP, wskazując, w jaki 

sposób popularyzowali ideę ochrony środowiska

i kształtowanie właściwego stosunku człowieka do 

przyrody.

90-lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody w Polsce 

– uroczystości jubileuszowe w powiecie gorlickim

Ważnym punktem programu był wykład doktor 

nauk medycznych Beaty Szkolnickiej z Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, z Pra-

cowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Labora-

toryjnych, na temat „Żyć zdrowo i świadomie … 

czyli jak?”. Z kolei Pan Konrad Barczyk – 

przedstawiciel Nadleśnictwa Gorlice przybliżył 

niełatwe, aczkolwiek ważne, zagadnienia związane 

z gospodarką leśną jako narzędziem ochrony 

zasobów przyrodniczych.

W obchodach jubileuszowych nie mogło 

zabraknąć słów uznania dla osób i instytucji, które 

propagują ochronę przyrody i środowiska, kształ-

tują postawę szacunku do przyrody i popularyzują 

ekologiczny styl życia. Zarząd Główny LOP w 

Warszawie, na wniosek Zarządu Okręgu w Nowym 

Sączu i Oddziału LOP w Gorlicach, doceniając 

długoletnia pracę i zaangażowanie na rzecz 

ochrony środowiska, przyznał pani Grażynie 

Kurzawie, Prezes Oddziału LOP w Gorlicach i Pani 

Marii Puściźnie–Syc, Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska w Gorlicach, medal „Za zasługi dla 

Ochrony Przyrody i Kształtowanie Środowiska”,

a opiekunom Szkolnych Kół LOP odznaczenia 

ligowe. Wśród odznaczonych nauczycieli z Gminy 

Bobowa, odznaczonych znaleźli się: Teresa Pres – 

Złota Odznaka Honorowa z napisem „Zasłużony 

dla ochrony przyrody” – ZS nr1 w Bobowej, Teresa 

Skrzypek – Złota Odznaka Honorowa – Szkoła Pod-

stawowa w Jankowej, Ewa Łatka – Złota Odznaka 

Honorowa – Szkoła Podstawowa w Jankowej, 

Srebrne Odznaki Honorowe otrzymały: Magdalena 

Bogusz – Zespół Szkół nr1 w Bobowej, Katarzyna 

Sowa – Zespół Szkół w Brzanie, Barbara Włodarz – 

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach. Podsumo-

wując ten punkt programu Pani Grażyna Kurzawa 

powiedziała: „…wieloletnie działania LOP w powiecie 

gorlickim były i są możliwe dzięki wsparciu władz 

samorządowych z powiatu i gmin, instytucji oraz osób 

działających w zarządzie naszej organizacji. W dowód 

wdzięczności Zarząd Oddziału LOP w Gorlicach 

pragnie nadać tytuł „Przyjaciela Ziemi” wręczając 

okolicznościowe statuetki…”. Wśród docenionych i 

wyróżnionych za działalność na rzecz edukacji 

ekologicznej i ochrony środowiska był Burmistrz 

Bobowej, Pan Wacław Ligęza, oraz Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej, Pan Adam Urbanek 

którzy z rąk Dyrektora Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Nowym Sączu, Pana Dariusza Leśniaka, 

odebrali statuetkę i list gratulacyjny.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna 

przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej, Zespołu Szkół Nr 1 

w Gorlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lipinkach. 

W organizację jubileuszu włączyli się nauczyciele 

szkół Gminy Bobowa: Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Bobowej, Zespołu Szkół w Brzanie, Rada 

Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Jankowej oraz 

uczniowie – członkowie SKLOP z ZSO w Bobowej, 

jak również inne szkoły z powiatu gorlickiego. 

Prezentację multimedialną „Działalność Szkolnych 

Kół Ligi Ochrony Przyrody z terenu powiatu gorlic-

kiego” przygotowała Pani Anna Lipa z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, natomiast 

wyjątkowo piękna i delikatna w swojej wymowie 

dekoracja sceny była dziełem Pani Marty Pilch

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy.

Wieloletnie działania LOP w powiecie gorlickim 

były i są możliwe dzięki wsparciu władz samorzą-

dowych z powiatu, gmin, osób działających w za-

rządzie naszej organizacji, jak również właścicielom 

prywatnych firm z naszej gminy: Przedsiębiorstwu 

Wielobranżowemu „Budimet”, Firmie Rogala, 

Aptece z tradycją z Bobowej

Prezes Oddziału LOP w Gorlicach Grażyna Kurzawa

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,

polskie wydało go plemię”

Dnia 9 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej

w Brzanie odbył się apel poświęcony Mikołajowi 

Kopernikowi – wielkiemu astronomowi, a zara-

zem patronowi szkoły.

Apel przeprowadziła klasa piąta przygotowa-

na przez wychowawczynię – Marię Gryzło. 

Zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wraz

z Dyrektorem szkoły, Andrzejem Skórskim, byli 

widzami przedstawienia, które oprócz informa-

cji o astronomie zawierało elementy humorysty-

czne. To właśnie kapryśny wnuk uzyskuje od 

swojego dziadka cenne informacje na temat 

czasów, w których żył Kopernik, jego rodzinie, 

edukacji, pracy i działalności. Ten wielki człowiek 

jest autorem teorii heliocentrycznej, którą opisał 

w monumentalnym dziele „O obrotach ciał nie-

bieskich”. Teoria obróciła o 180 stopni dotych-

czasowe postrzeganie budowy Układu Słone-

cznego.

Dzięki wysiłkowi i pracy uczniów klasy piątej, 

społeczność szkolna uczciła pamięć patrona 

szkoły i wielkiego Polaka.

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Brzanie

NASZA BOBOWANASZA BOBOWA
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90 lat temu, 9 stycznia 1928 r., została założona 

Liga Ochrony Przyrody. Na pamiątkę tego wyda-

rzenia 9 stycznia 2018 r. w Gorlickim Centrum 

Kultury odbył się jubileusz 90 – lecia działalności 

Ligi Ochrony Przyrody – najstarszej organizacji eko-

logicznej w Polsce.

W uroczystościach uczestniczyli m. in.: Pan Karol 

Górski – Starosta Gorlicki, Pan Jerzy Nalepka – Wice-

starosta, Pan Dariusz Leśniak – Dyrektor Delega-

tury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pani 

Maria Puścizna–Syc – Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego, Pan Marcin 

Janik – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Śro-

dowiska Starostwa Powiatowego, Pan Tadeusz 

Ogorzałek – Prezes Zarządu Okręgu LOP w Nowym 

Sączu, przedstawiciele nadleśnictwa Gorlice oraz 

burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i ucznio-

wie z terenu powiatu gorlickiego. W uroczysto-

ściach nie zabrakło Pana Wacława Ligęzy – 

Burmistrza Bobowej, oraz dyrektorów szkół Gminy 

Bobowa, w których działają koła LOP, w osobach: 

Pani Urszuli Jabłońskiej – Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej, Pani Alicji Rodak – 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowej, Pani 

Barbary Włodarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Wilczyskach, Pana Adama Urbanka – Dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej oraz Pana Andrzeja 

Skórskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Brzanie.

Obchody 90- lecia LOP rozpoczęła Pani Grażyna 

Kurzawa – Prezes Oddziału LOP w Gorlicach, która 

w pierwszych słowach nawiązała do roli Ligi

w Polsce i zaprezentowała rys historyczny oraz 

działalność LOP-u na Ziemi Gorlickiej. Szczególną 

uwagę zwróciła na publikację pt. „Mamy tylko jedną 

Ziemię”, która przedstawia w pigułce najistotniej-

sze działania prowadzone przez członków SK LOP 

powiatu gorlickiego. Wydanie książki sfinansowało 

Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Następnie 

uczniowie przedstawili w prezentacji przykładowe 

działania Szkolnych Kół LOP, wskazując, w jaki 

sposób popularyzowali ideę ochrony środowiska

i kształtowanie właściwego stosunku człowieka do 

przyrody.

90-lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody w Polsce 

– uroczystości jubileuszowe w powiecie gorlickim

Ważnym punktem programu był wykład doktor 

nauk medycznych Beaty Szkolnickiej z Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, z Pra-

cowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Labora-

toryjnych, na temat „Żyć zdrowo i świadomie … 

czyli jak?”. Z kolei Pan Konrad Barczyk – 

przedstawiciel Nadleśnictwa Gorlice przybliżył 

niełatwe, aczkolwiek ważne, zagadnienia związane 

z gospodarką leśną jako narzędziem ochrony 

zasobów przyrodniczych.

W obchodach jubileuszowych nie mogło 

zabraknąć słów uznania dla osób i instytucji, które 

propagują ochronę przyrody i środowiska, kształ-

tują postawę szacunku do przyrody i popularyzują 

ekologiczny styl życia. Zarząd Główny LOP w 

Warszawie, na wniosek Zarządu Okręgu w Nowym 

Sączu i Oddziału LOP w Gorlicach, doceniając 

długoletnia pracę i zaangażowanie na rzecz 

ochrony środowiska, przyznał pani Grażynie 

Kurzawie, Prezes Oddziału LOP w Gorlicach i Pani 

Marii Puściźnie–Syc, Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska w Gorlicach, medal „Za zasługi dla 

Ochrony Przyrody i Kształtowanie Środowiska”,

a opiekunom Szkolnych Kół LOP odznaczenia 

ligowe. Wśród odznaczonych nauczycieli z Gminy 

Bobowa, odznaczonych znaleźli się: Teresa Pres – 

Złota Odznaka Honorowa z napisem „Zasłużony 

dla ochrony przyrody” – ZS nr1 w Bobowej, Teresa 

Skrzypek – Złota Odznaka Honorowa – Szkoła Pod-

stawowa w Jankowej, Ewa Łatka – Złota Odznaka 

Honorowa – Szkoła Podstawowa w Jankowej, 

Srebrne Odznaki Honorowe otrzymały: Magdalena 

Bogusz – Zespół Szkół nr1 w Bobowej, Katarzyna 

Sowa – Zespół Szkół w Brzanie, Barbara Włodarz – 

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach. Podsumo-

wując ten punkt programu Pani Grażyna Kurzawa 

powiedziała: „…wieloletnie działania LOP w powiecie 

gorlickim były i są możliwe dzięki wsparciu władz 

samorządowych z powiatu i gmin, instytucji oraz osób 

działających w zarządzie naszej organizacji. W dowód 

wdzięczności Zarząd Oddziału LOP w Gorlicach 

pragnie nadać tytuł „Przyjaciela Ziemi” wręczając 

okolicznościowe statuetki…”. Wśród docenionych i 

wyróżnionych za działalność na rzecz edukacji 

ekologicznej i ochrony środowiska był Burmistrz 

Bobowej, Pan Wacław Ligęza, oraz Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej, Pan Adam Urbanek 

którzy z rąk Dyrektora Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Nowym Sączu, Pana Dariusza Leśniaka, 

odebrali statuetkę i list gratulacyjny.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna 

przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Bobowej, Zespołu Szkół Nr 1 

w Gorlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lipinkach. 

W organizację jubileuszu włączyli się nauczyciele 

szkół Gminy Bobowa: Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Bobowej, Zespołu Szkół w Brzanie, Rada 

Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Jankowej oraz 

uczniowie – członkowie SKLOP z ZSO w Bobowej, 

jak również inne szkoły z powiatu gorlickiego. 

Prezentację multimedialną „Działalność Szkolnych 

Kół Ligi Ochrony Przyrody z terenu powiatu gorlic-

kiego” przygotowała Pani Anna Lipa z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, natomiast 

wyjątkowo piękna i delikatna w swojej wymowie 

dekoracja sceny była dziełem Pani Marty Pilch

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy.

Wieloletnie działania LOP w powiecie gorlickim 

były i są możliwe dzięki wsparciu władz samorzą-

dowych z powiatu, gmin, osób działających w za-

rządzie naszej organizacji, jak również właścicielom 

prywatnych firm z naszej gminy: Przedsiębiorstwu 

Wielobranżowemu „Budimet”, Firmie Rogala, 

Aptece z tradycją z Bobowej

Prezes Oddziału LOP w Gorlicach Grażyna Kurzawa

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,

polskie wydało go plemię”

Dnia 9 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej

w Brzanie odbył się apel poświęcony Mikołajowi 

Kopernikowi – wielkiemu astronomowi, a zara-

zem patronowi szkoły.

Apel przeprowadziła klasa piąta przygotowa-

na przez wychowawczynię – Marię Gryzło. 

Zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wraz

z Dyrektorem szkoły, Andrzejem Skórskim, byli 

widzami przedstawienia, które oprócz informa-

cji o astronomie zawierało elementy humorysty-

czne. To właśnie kapryśny wnuk uzyskuje od 

swojego dziadka cenne informacje na temat 

czasów, w których żył Kopernik, jego rodzinie, 

edukacji, pracy i działalności. Ten wielki człowiek 

jest autorem teorii heliocentrycznej, którą opisał 

w monumentalnym dziele „O obrotach ciał nie-

bieskich”. Teoria obróciła o 180 stopni dotych-

czasowe postrzeganie budowy Układu Słone-

cznego.

Dzięki wysiłkowi i pracy uczniów klasy piątej, 

społeczność szkolna uczciła pamięć patrona 

szkoły i wielkiego Polaka.

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Brzanie
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6.03.2018 roku odbył się XVIII 

Powiatowy Konkurs Recytatorsko -

Teatralny im. Jana Pawła II w Gor-

licach. Na tegorocznym przeglądzie 

można było oglądać zmagania aktor-

skie trzech grup, m.in. Szkolnego 

Teatru Profilaktycznego działającego 

od lat pod kierunkiem pp. Małgorzaty 

Grygiel i Anny Kamień w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Bobo-

wej. Ku zaskoczeniu wszystkich, 

każdy zespół prezentował insceniza-

cję fragmentów dramatu Gabrieli 

Zapolskiej pt. „Moralność pani Dul-

skiej”, co było jeszcze większą moty-

wacją dla każdego z aktorów, aby jak 

najlepiej wcielić się w swoją rolę, 

wyrazić siebie i oddać portret psycho-

logiczny granej postaci. Wszyscy nasi 

aktorzy, bez wyjątku, świetnie pora-

dzili sobie z tym zadaniem.

• Anna Babicz zagrała Anielę Dulską – 

„rozbijającą się przez świat łokciami 

herod – babę, fałszywie pojmującą 

moralność”;

• Grzegorz Baran – Felicjana Dul-

Teatr z ZSO znów wygrywa!
skiego – „dla własnej wygody stają-

cego się pantoflarzem”;

• Łukasz Muszyński – Zbyszka – ba-

widamka, który „najbardziej tragedię 

rodziny Dulskich czuje”;

• Justyna Radzik – Melę – „naiwną i 

sentymentalną, która ofiarowała 

wszystkim swoje dobre serce”;

• Justyna Kotowicz – Hesię – „ener-

giczną, seksualnie wyedukowaną pa-

nienkę, zakradająca się po cygary”;

• Alina Maciaszek – Juliasiewiczową, 

która „swym złodziejskim sprytem 

problemy rodzinne rozwiązuje”;

• Aneta Magiera – Hankę – „pokorną, 

religijną służąca, skrzywdzoną przez 

panicza”;

• Natalia Gryzło – Tadrachową – 

„matkę chrzestną, która w obronie 

Hanki dzielnie czoło stawiała”.

Występy oceniało jury w składzie: 

Stanisław Bystrowicz (polonista, po-

mysłodawca i organizator konkursu, 

były radny Rady Powiatu Gorlickiego) 

– przewodniczący – oraz członkowie: 

wicestarosta Jerzy Nalepka i Tomasz 

Dnia 15 marca 2018 roku w  krakowskim  oddziale  Polskiego Czerwonego 

Krzyża odbył się etap wojewódzki „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Jest 

to konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć.

W wojewódzkim etapie Olimpiady uczestniczył Szymon Kędzierski – uczeń klasy 

3b gimnazjum, który reprezentował powiat gorlicki. Aby się tam dostać w 

listopadzie wygrał etap szkolny, a w grudniu etap powiatowy znacznie pokonując 

punktowo rywali. Dodatkowo przeprowadził pozaszkolną akcję sportową.

W etapie wojewódzkim odbywającym się w marcu zajął drugie miejsce.

Przygotowując się do etapu wojewódzkiego musiał przeprowadzić akcję pro-

zdrowotną w swoim środowisku lokalnym i ją udokumentować. Dokumentacja tej 

akcji również podlegała ocenie. Szymon wybrał sobie temat: Przeciwdziałanie uza-

leżnieniom. W swojej pracy pt. Pokusom powiedz „nie”! opisał uzależnienia od alko-

holu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych, smartfonów i Internetu oraz ich 

wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Ponadto na każdym etapie konkursu Szymon rozwiązał test dotyczący 

prawidłowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, zasad udzielania 

pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia. 

Opiekunem ucznia jest Pani Jolanta Połeć.

Tajak (malarz, rzeźbiarz, scenograf

i animator kultury).

Jak się okazało, szkoła z Bobowej 

nie miała sobie równych i, jak można 

było usłyszeć, „bezapelacyjnie” zwy-

ciężyła po raz kolejny. Jury przyznało 

także nagrody indywidualne. Najlep-

szą aktorką uznana została – Alina 

Maciaszek z kl. III LO.

Gratulacje! Tak naprawdę każdy

z aktorów zasługiwał na nagrodę, cóż, 

nie było ich jednak więcej. W za-

kończeniu teatralnych zmagań 

uczestniczył starosta Karol Górski, 

który dziękował uczniom i opieku-

nom za pracę włożoną w przygoto-

wanie przedstawień. Następnie wraz 

z wicestarostą i Stanisławem Bystro-

wiczem wręczył nagrody ufundowa-

ne przez Zarząd Powiatu Gorlickiego.

Szymon Kędzierski z Gimnazjum w Bobowej drugi w województwie

w „Olimpiadzie Promocji Zdrowia”

– To naprawdę udane przedsięwzięcie – tak o reko-

lekcjach szkolnych przeprowadzonych w dniach 7-9 

marca 2018r. wypowiada się proboszcz Marian Cheł-

mecki. – Po raz pierwszy od kilku lat miały one bardziej niż 

dotychczas urozmaiconą formę, która mam nadzieję 

spodobała się dzieciom i młodzieży. Cieszy mnie również, 

że udało się włączyć uczniów z Brzany do wszystkich 

działań, również tych na terenie szkoły w Bobowej. Na 

pewno nie udałoby się przeprowadzić takich rekolekcji, 

gdyby nie ogromne zaangażowanie wielu osób.

Tegoroczne rekolekcje to jeden z punktów przygo-

towań do 20. rocznicy śmierci ks. Jana Czuby. Miały one 

zapoznać najmłodszych parafian z jego postacią, toteż 

w ich organizację włączyła się Grupa ks. J. Czuby, przy-

gotowując materiały warsztatowe i konkurs wiedzy

o misjonarzu.

Rekolekcyjne spotkania odbywały się przez trzy dni 

w kościele parafialnym, sali „Koronka” oraz w szkole. 

Począwszy od pierwszego dnia uczniowie słuchali kon-

ferencji księdza Piotra Boracy z Wydziału Misyjnego 

Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, byłego misjonarza

w Afryce, który z powodu wypadku musiał zrezygno-

wać z pracy na odległym kontynencie, ale nie stracił 

swego misyjnego entuzjazmu i dzielił się nim z uczest-

nikami rekolekcji przez trzy dni. W tym dniu obejrzeli 

też prezentację i film „Zostaję na miejscu do końca”

a także spotkali się z przedstawicielkami Szkoły Ani-

macji Misyjnej i usłyszeli ich poruszające świadectwa 

wiary i nawrócenia.

W drugim dniu w kościele uczniowie wzięli udział

w pięknej „Afrykańskiej drodze krzyżowej”, a w „Koron-

ce” obejrzeli spektakl przygotowany przez siostrę 

Rozarię, której pomagali nauczyciele i rodzice, poświę-

cony ks. Janowi Czubie. W tym dniu z odbiorców stali 

się też aktywnymi uczestnikami i wzięli udział w 

warsztatach przygotowanych przez panie Lucynę 

Hartig i Małgorzatę Molendowicz. Podczas tych zajęć 

mieli do wyboru kilka form aktywności: grę planszową, 

krzyżówkę, układanie puzzli, kolorowanki a także wy-

konywanie indywidualnych prac plastycznych i grupo-

wych plakatów, które wzięły udział w konkursie.

W trzecim dniu uczestnicy mieli możliwość uczest-

niczenia w nabożeństwie pokutnym i przystąpienia do 

spowiedzi, a następnie wzięli udział we Mszy. św na 

zakończenie rekolekcji. W „Koronce” natomiast repre-

zentanci klas wzięli udział w „Konkursie wiedzy o życiu 

ks. Jana Czuby”, który poprowadziła pani Barbara 

Kowalska emerytowana nauczycielka i osoba, która 

Rekolekcje w afrykańskim rytmie
przez lata dbała, by bobowianie nie zapomnieli o tra-

gicznie zmarłym misjonarzu. W grupie młodszej (kl. IV-

VI) zwycięstwo odniosła kasa VI z Brzany, a w grupie 

starszej (kl. VII i II–III Gim.) zwycięzcami okazała się 

klasa III b Gimnazjum z Bobowej. W tym dniu nastąpiło 

też rozstrzygnięcie i wręczenie nagród książkowych 

uczestnikom konkursów plastycznych.

Uczniowie klas I-III mieli nieco inny program i więcej 

czasu spędzili na zajęciach ze swoimi wychowawczy-

niami i nauczycielami w szkole. Wykonywali tam prace 

plastyczne, stroje inspirowane Afryką, uczyli się wier-

szy, tańców i piosenek misyjnych.

–  Myślę, że możemy mówić o sukcesie.  – cieszy się 

proboszcz – O ile wcześniej dzieci prawie nic nie potrafiły 

powiedzieć o ks. Janie, tak teraz nie ma w parafii dziecka, 

które by nie wiedziało, kim był. To również sukces 

organizacyjny, bo wszystko przebiegało sprawnie, dzięki 

dyscyplinie uczniów i opiece nauczycieli. Sami uczniowie 

chyba też nie mogli narzekać na nudę, bo o tej nie było 

mowy. A duchowe owoce rekolekcji ?….. na te musimy 

zaczekać. Wierzę, że pomogły dzieciom i młodzieży trochę 

się zastanowić nad swoim życiem, stosunkiem do Boga

i innych ludzi.  MM
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6.03.2018 roku odbył się XVIII 

Powiatowy Konkurs Recytatorsko -

Teatralny im. Jana Pawła II w Gor-

licach. Na tegorocznym przeglądzie 

można było oglądać zmagania aktor-

skie trzech grup, m.in. Szkolnego 

Teatru Profilaktycznego działającego 

od lat pod kierunkiem pp. Małgorzaty 

Grygiel i Anny Kamień w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Bobo-

wej. Ku zaskoczeniu wszystkich, 

każdy zespół prezentował insceniza-

cję fragmentów dramatu Gabrieli 

Zapolskiej pt. „Moralność pani Dul-

skiej”, co było jeszcze większą moty-

wacją dla każdego z aktorów, aby jak 

najlepiej wcielić się w swoją rolę, 

wyrazić siebie i oddać portret psycho-

logiczny granej postaci. Wszyscy nasi 

aktorzy, bez wyjątku, świetnie pora-

dzili sobie z tym zadaniem.

• Anna Babicz zagrała Anielę Dulską – 

„rozbijającą się przez świat łokciami 

herod – babę, fałszywie pojmującą 

moralność”;
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Teatr z ZSO znów wygrywa!
skiego – „dla własnej wygody stają-

cego się pantoflarzem”;
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widamka, który „najbardziej tragedię 

rodziny Dulskich czuje”;
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sentymentalną, która ofiarowała 
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pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia. 

Opiekunem ucznia jest Pani Jolanta Połeć.

Tajak (malarz, rzeźbiarz, scenograf
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gdyby nie ogromne zaangażowanie wielu osób.
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W dniu 13 marca 2018r. w Szkole Podstawowej

w Stróżnej odbyły się Gminne Eliminacje Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”.

Zebranych uczniów powitał Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Stróżnej Pan Andrzej Płaziński 

oraz Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza. 

Włodarz miasta życzył uczestnikom powodzenia 

oraz podziękował zebranym za liczny udział w wy-

darzeniu.

Uczestników powitał także Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobowej dh 

Tomasz Tarasek, który przedstawił informacje 

oraz zasady dotyczące Turnieju.

W Konkursie wzięło udział 20 uczniów Szkół

z terenu Gminy Bobowa, wśród których znaleźli 

się:

kategoria wiekowa I:

– Kinga Ligęza i Kacper Maciaszek (Opiekun 

Pan Wacław Gucwa, SP Brzana) 

– Wiktoria Semla i Sergiusz Żaba (Opiekun Pan 

Rafał Rybowicz, SP Sędziszowa) 

– Nicola Barczyk i Zofia Turek (Opiekun Pan 

Grzegorz Bogusz, SP Siedliska)

– Natalia Bogusz i Tomasz Cygnarowicz (Opie-

kun Pan Tomasz Tarasek, SP Stróżna)

– Weronika Pękala i Tomasz Szczepanek 

(Opiekun Pan Zbigniew Ligęza, SP Wilczyska)

kategoria wiekowa II:

– Aneta Baran i Zuzanna Kopka, Dawid Gryzło

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
- „Młodzież zapobiega pożarom”

i Sandra Szpila (Opiekun Pan Łukasz Kruszek, SP 

Bobowa)

– Katarzyna Padoł i Kinga Śliwa (Opiekun Pan 

Wacław Gucwa, SP Brzana)

– Piotr Myśliwiec i Mateusz Śliwa (Opiekun Pan 

Marek Olszanecki, SP Jankowa)

– Kamil Krawczyk i Kacper Pruś (Opiekun Pan 

Grzegorz Bogusz, SP Siedliska).

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej Jury Eliminacji Gmin-

nych w składzie:  st. kpt. PSP Gorlice Pan  Piotr 

Migacz (Przewodniczący), Pan Stanisław Pękala 

(Sekretarz), Pan Wacław Gucwa (Członek) po 

dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifiko-

wało dwóch uczestników: Tomasza Cygnarowicza 

(I grupa wiekowa) i Kacpra Prusia (II grupa wie-

kowa) do Etapu Powiatowego.

Podczas oceny prac uczniowie Turnieju 

uczestniczyli w pokazie akcji ratowniczej zapre-

zentowanej przez Druhów Strażaków OSP 

Stróżna.

Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Miejsko 

Gminny ZOSP RP w Bobowej, Burmistrz Bobowej, 

Szkoła Podstawowa w Stróżnej oraz PSP w Gorli-

cach. Wszyscy uczestnicy oraz zwycięzcy zostali 

nagrodzeni dyplomami oraz statuetkami, które 

otrzymali z rąk organizatorów. Sponsorem 

nagród był także BS Bobowa. Ż. Framęga

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Bobowej to 

uroczystość, która wpisała się na stałe do kalendarza 

szkolnych akademii.   Stanisław Staszic jest od wielu 

pokoleń autorytetem dla uczniów, toteż w trakcie 

uroczystości  uczniowie bobowskiej szkoły otrzymują 

prestiżowe wyróżnienia w postaci statuetek. Są to 

nagrody  za wysokie wyniki w nauce i szczególne 

osiągnięcia w konkursach. 

Uroczyste obchody Dnia Patrona rozpoczęły się 

mszą świętą pod przewodnictwem Czcigodnego ks. dr 

Kazimierza Ligęzy- wybitego absolwenta SP Bobowa, 

który przybył na tę  uroczystość  aż z Florydy.   W 

trakcie mszy modlono się w intencjach uczniów, 

nauczycieli i pracowników, emerytów oraz czcigodnych 

zmarłych, związanych zawodowo i prywatnie ze  

szkołą.

O godzinie 11.00  rozpoczęła się część artystyczna, 

która zgromadziła całą społeczność szkolną oraz 

dostojnych gości. Gospodarzem spotkania był Pan 

Adam Urbanek   dyrektor szkoły.  Na liście gości 

znaleźli się: Barbara Bartuś poseł na Sejm RP, Karol 

Górski starosta gorlicki,  Wacław Ligęza burmistrz 

Bobowej, Krzysztof Flądro radny powiatowy, Katarzyna 

Mężyk wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

radni bobowscy,  pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Bobowej, dyrektorzy szkół, księża, emerytowani 

nauczyciele i pracownicy szkoły. Gościem specjalnym 

uroczystości był wspomniany już ks. dr Kazimierz 

Ligęza,   autorytet dla młodzieży , człowiek sukcesu, 

obywatel świata, przyjaciel szkoły, prywatnie brat

p. Burmistrza. 

Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji poświęco-

nej biografii Stanisława Staszica w wykonaniu uczniów. 

Scenariusz oparto na najważniejszych elementach 

życiorysu Patrona, czyli wartościach, którym poświęcił 

życie. A były to: patriotyzm, praca, pasja i pa-

mięć - ideały, które ukształtowały tak 

wielkiego człowieka przed wieloma wiekami 

i kształtują do dziś pokolenia młodych 

Polaków.  Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami i słowami najwyższego 

uznania za wspaniałą grę aktorską, kulturę 

słowa i wysoki poziom artystyczny.  Opiekę 

nad uczniami sprawowały panie: Ewa 

Podobińska, Ewa Potoczek, Lidia Łaś. Ko-

lejnym punktem programu była prezentacja 

multimedialna p. D Włodarza, która  

przybliżyła gościom i przypomniała 

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Bobowej
uczniom, co ciekawego dzieje się w szkole.  A jest się 

czym pochwalić, sukcesy naukowe, sportowe, 

kulturalne, artystyczne… wolontariat, integracja- 

słowem życie szkolne w pigułce. I nadszedł punkt 

kulminacyjny uroczystości, a mianowicie wywiad

z absolwentem .  W archiwach  znaleziono kilka faktów  

z  kariery uczniowskiej  ks. Kazimierza – same piątki, 

zero uwag,  w Internecie służbowe cv. Po przeczytaniu  

przez p. E. Podobińską krótkiej notki biograficznej, pan 

Dyrektor wcielając się w rolę dziennikarza, przepytywał 

Absolwenta w towarzystwie uczennicy Martyny 

Popieli. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i za-

bawnych  historii z życia osobistego, szkolnego i  zawo-

dowego, dlatego wywiad przytoczymy w całości

w osobnym artykule.   I przyszedł czas na statuetki im. 

S. Staszica, czyli prestiżowe  nagrody za wysokie wyniki 

w nauce,  udział w etapach wojewódzkich konkursów 

kuratoryjnych. Wyróżnienia wręczali przyjaciele szkoły 

oraz gość honorowy, Dyrektor w szczególny sposób 

uhonorował rodziców, którzy angażują się i pomagają 

w różnych akcjach organizowanych wspólnie z 

uczniami i dyrekcją. Na koniec  przygotowano muzycz-

ną niespodziankę, młodzi artyści z zespołu Basement 

p. Łukasza Kruczka  zaprezentowali koncert dla gości

i gospodarzy. Można było wspólnie z muzykami 

zaśpiewać  m.in.  wzruszającą „Barkę” i  piosenki Anny 

Jantar ze specjalną dedykacją  dla naszego gościa. 

Goście wyrazili wielkie uznanie dla organizatorów

i pana Dyrektora, podkreślając profesjonalne przy-

gotowanie uczniów,  docenili dobrym słowem pracę 

nauczycieli. W przygotowania zaangażowani byli:

E. Podobińska, E. Potoczek, L. Łaś, Ł. Kruczek, D. Wło-

darz, J. Wiejaczka, M. Niepsuj, A. Sokołowska, S. Szcze-

panek, D.Tarasek,  M. Bogusz, W. Tarasek, I. Ćwikła oraz 

uczniowie klasy II b Gimnazjum i VII b  SP.  L.Ł.

OŚWIATA OŚWIATANASZA BOBOWANASZA BOBOWA



25grudzień 201724 grudzień 2017

W dniu 13 marca 2018r. w Szkole Podstawowej

w Stróżnej odbyły się Gminne Eliminacje Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”.

Zebranych uczniów powitał Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Stróżnej Pan Andrzej Płaziński 

oraz Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza. 

Włodarz miasta życzył uczestnikom powodzenia 

oraz podziękował zebranym za liczny udział w wy-

darzeniu.

Uczestników powitał także Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobowej dh 

Tomasz Tarasek, który przedstawił informacje 

oraz zasady dotyczące Turnieju.

W Konkursie wzięło udział 20 uczniów Szkół

z terenu Gminy Bobowa, wśród których znaleźli 

się:

kategoria wiekowa I:

– Kinga Ligęza i Kacper Maciaszek (Opiekun 

Pan Wacław Gucwa, SP Brzana) 

– Wiktoria Semla i Sergiusz Żaba (Opiekun Pan 

Rafał Rybowicz, SP Sędziszowa) 

– Nicola Barczyk i Zofia Turek (Opiekun Pan 

Grzegorz Bogusz, SP Siedliska)

– Natalia Bogusz i Tomasz Cygnarowicz (Opie-

kun Pan Tomasz Tarasek, SP Stróżna)

– Weronika Pękala i Tomasz Szczepanek 

(Opiekun Pan Zbigniew Ligęza, SP Wilczyska)

kategoria wiekowa II:

– Aneta Baran i Zuzanna Kopka, Dawid Gryzło

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
- „Młodzież zapobiega pożarom”

i Sandra Szpila (Opiekun Pan Łukasz Kruszek, SP 

Bobowa)

– Katarzyna Padoł i Kinga Śliwa (Opiekun Pan 

Wacław Gucwa, SP Brzana)

– Piotr Myśliwiec i Mateusz Śliwa (Opiekun Pan 

Marek Olszanecki, SP Jankowa)

– Kamil Krawczyk i Kacper Pruś (Opiekun Pan 

Grzegorz Bogusz, SP Siedliska).

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej Jury Eliminacji Gmin-

nych w składzie:  st. kpt. PSP Gorlice Pan  Piotr 

Migacz (Przewodniczący), Pan Stanisław Pękala 

(Sekretarz), Pan Wacław Gucwa (Członek) po 

dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifiko-

wało dwóch uczestników: Tomasza Cygnarowicza 

(I grupa wiekowa) i Kacpra Prusia (II grupa wie-

kowa) do Etapu Powiatowego.

Podczas oceny prac uczniowie Turnieju 

uczestniczyli w pokazie akcji ratowniczej zapre-

zentowanej przez Druhów Strażaków OSP 

Stróżna.

Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Miejsko 

Gminny ZOSP RP w Bobowej, Burmistrz Bobowej, 

Szkoła Podstawowa w Stróżnej oraz PSP w Gorli-

cach. Wszyscy uczestnicy oraz zwycięzcy zostali 

nagrodzeni dyplomami oraz statuetkami, które 

otrzymali z rąk organizatorów. Sponsorem 

nagród był także BS Bobowa. Ż. Framęga

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Bobowej to 

uroczystość, która wpisała się na stałe do kalendarza 

szkolnych akademii.   Stanisław Staszic jest od wielu 

pokoleń autorytetem dla uczniów, toteż w trakcie 

uroczystości  uczniowie bobowskiej szkoły otrzymują 

prestiżowe wyróżnienia w postaci statuetek. Są to 

nagrody  za wysokie wyniki w nauce i szczególne 

osiągnięcia w konkursach. 

Uroczyste obchody Dnia Patrona rozpoczęły się 

mszą świętą pod przewodnictwem Czcigodnego ks. dr 

Kazimierza Ligęzy- wybitego absolwenta SP Bobowa, 

który przybył na tę  uroczystość  aż z Florydy.   W 

trakcie mszy modlono się w intencjach uczniów, 

nauczycieli i pracowników, emerytów oraz czcigodnych 

zmarłych, związanych zawodowo i prywatnie ze  

szkołą.

O godzinie 11.00  rozpoczęła się część artystyczna, 

która zgromadziła całą społeczność szkolną oraz 

dostojnych gości. Gospodarzem spotkania był Pan 

Adam Urbanek   dyrektor szkoły.  Na liście gości 

znaleźli się: Barbara Bartuś poseł na Sejm RP, Karol 

Górski starosta gorlicki,  Wacław Ligęza burmistrz 

Bobowej, Krzysztof Flądro radny powiatowy, Katarzyna 

Mężyk wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

radni bobowscy,  pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Bobowej, dyrektorzy szkół, księża, emerytowani 

nauczyciele i pracownicy szkoły. Gościem specjalnym 

uroczystości był wspomniany już ks. dr Kazimierz 

Ligęza,   autorytet dla młodzieży , człowiek sukcesu, 

obywatel świata, przyjaciel szkoły, prywatnie brat

p. Burmistrza. 

Spotkanie rozpoczęło się od inscenizacji poświęco-

nej biografii Stanisława Staszica w wykonaniu uczniów. 

Scenariusz oparto na najważniejszych elementach 

życiorysu Patrona, czyli wartościach, którym poświęcił 

życie. A były to: patriotyzm, praca, pasja i pa-

mięć - ideały, które ukształtowały tak 

wielkiego człowieka przed wieloma wiekami 

i kształtują do dziś pokolenia młodych 

Polaków.  Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami i słowami najwyższego 

uznania za wspaniałą grę aktorską, kulturę 

słowa i wysoki poziom artystyczny.  Opiekę 

nad uczniami sprawowały panie: Ewa 

Podobińska, Ewa Potoczek, Lidia Łaś. Ko-

lejnym punktem programu była prezentacja 

multimedialna p. D Włodarza, która  

przybliżyła gościom i przypomniała 

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Bobowej
uczniom, co ciekawego dzieje się w szkole.  A jest się 

czym pochwalić, sukcesy naukowe, sportowe, 

kulturalne, artystyczne… wolontariat, integracja- 

słowem życie szkolne w pigułce. I nadszedł punkt 

kulminacyjny uroczystości, a mianowicie wywiad

z absolwentem .  W archiwach  znaleziono kilka faktów  

z  kariery uczniowskiej  ks. Kazimierza – same piątki, 

zero uwag,  w Internecie służbowe cv. Po przeczytaniu  

przez p. E. Podobińską krótkiej notki biograficznej, pan 

Dyrektor wcielając się w rolę dziennikarza, przepytywał 

Absolwenta w towarzystwie uczennicy Martyny 

Popieli. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i za-

bawnych  historii z życia osobistego, szkolnego i  zawo-

dowego, dlatego wywiad przytoczymy w całości

w osobnym artykule.   I przyszedł czas na statuetki im. 

S. Staszica, czyli prestiżowe  nagrody za wysokie wyniki 

w nauce,  udział w etapach wojewódzkich konkursów 

kuratoryjnych. Wyróżnienia wręczali przyjaciele szkoły 

oraz gość honorowy, Dyrektor w szczególny sposób 

uhonorował rodziców, którzy angażują się i pomagają 

w różnych akcjach organizowanych wspólnie z 

uczniami i dyrekcją. Na koniec  przygotowano muzycz-

ną niespodziankę, młodzi artyści z zespołu Basement 

p. Łukasza Kruczka  zaprezentowali koncert dla gości

i gospodarzy. Można było wspólnie z muzykami 

zaśpiewać  m.in.  wzruszającą „Barkę” i  piosenki Anny 

Jantar ze specjalną dedykacją  dla naszego gościa. 

Goście wyrazili wielkie uznanie dla organizatorów

i pana Dyrektora, podkreślając profesjonalne przy-

gotowanie uczniów,  docenili dobrym słowem pracę 

nauczycieli. W przygotowania zaangażowani byli:

E. Podobińska, E. Potoczek, L. Łaś, Ł. Kruczek, D. Wło-

darz, J. Wiejaczka, M. Niepsuj, A. Sokołowska, S. Szcze-

panek, D.Tarasek,  M. Bogusz, W. Tarasek, I. Ćwikła oraz 

uczniowie klasy II b Gimnazjum i VII b  SP.  L.Ł.
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podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły

- Jak wspomina ksiądz naszą bobowską szkołę 

podstawową?

- Krótko mówiąc bardzo miło. Czuję się zaszczycony bę-

dąc tu dzisiaj. To jest dla mnie trochę niezręczna sy-

tuacja, bo wiem, że jestem wśród swoich, którzy mnie 

uczyli, którzy pamiętają. Mój życiorys był pięknie 

przedstawiony, ale nie było aż tak pięknie. Zawsze jest 

mi miło wrócić do Bobowej, zawsze serce bije mocniej, 

jak się przejeżdża koło szkoły, byłego domu ro-

dzinnego, cmentarza, kościoła. I to jest ciekawe, że 

wraca się na ogół do szkoły podstawowej, mija się 

wszystkie lata studiów, seminarium i szkołę średnią,

a wraca się właśnie do szkoły podstawowej. Mam miłe 

wspomnienia, ponieważ dzieciństwo i młodość są 

zawsze atrakcyjne i nie pamięta się złych rzeczy. Pa-

mięta się dobre rzeczy. 

- Jaki był księdza ulubiony przedmiot nauczania

w szkole? Którego ksiądz nie lubił?

- Gdybym się chciał podchlebić tutaj nauczycielom, to 

powiedziałbym, że nauczanie techniczne było dla mnie 

bardzo ciekawe. Ulubionymi przedmiotami były: 

geografia, język polski, ale w tym czasie chyba bardziej 

wychowanie fizyczne. Mieliśmy dobrą drużynę 

sportową. Wtedy Pan Olek Ziobrowski uczył naszą 

klasę wychowania fizycznego i chemii. Ja lubiłem 

chemię. Muszę powiedzieć, że to co się nauczyłem

w szkole podstawowej, wystarczyło mi na trzy lata

w szkole średniej. Ale do wszystkiego trzeba dojrzeć.

W pewnym momencie, studiując filozofię i teologię

w seminarium, poczułem zamiłowanie do czytania, 

dorosłem do tego, aby polubić poezję. 

- Którego nauczyciela zapamiętał ksiądz i dlaczego? 

Kto był autorytetem w dzieciństwie?

- Ja wszystkich bardzo dobrze pamiętam. Zawsze

z perspektywy czasu wspomina się miło ludzi. Ja 

wspomniałem już dzisiaj Pana Olka Ziobrowskiego. On 

był naszym krewnym, moim i Wacława, był naszym 

dalszym kuzynem, czego wcześniej nie wiedziałem. Był 

bardzo dobrym nauczycielem, jeśli chodzi o fachowość 

w chemii. Bardzo atrakcyjnie uczył nas wychowania 

Wywiad z absolwentem SP w Bobowej 
ks. dr Kazimierzem Ligęzą

fizycznego. W tym czasie dla młodego, kilkunasto-

letniego chłopaka był takim cichym autorytetem. Jak 

się później okazało, jako ksiądz odprawiałem jego 

pogrzeb w Bochni i mogłem też powiedzieć kilka słów 

na jego temat. 

- Wiemy, że miał ksiądz same oceny bardzo dobre.  Czy 

miał ksiądz jakieś słabości? Jakim ksiądz był uczniem?

- Krótko mówiąc nie byłem nikim nadzwyczajnym, jak 

każdy chłopak w tym czasie. Były plusy i minusy. Były 

różne przeżycia, które emerytowani nauczyciele 

pamiętają albo nie pamiętają. Czasem zdarzały się 

jakieś małe ucieczki, quasi-wagary, czasem kombino-

wanie, odpisywanie zadania od kogoś. 

- Kiedy ksiądz odkrył swoje powołanie?

- Z powołaniem było tak: kiedy byłem w szkole średniej 

wikariusz ks. Szewczyk zgromadził nas, koleżanki i ko-

legów mniej więcej w tym samym wieku, w taki zespół, 

który miał się udzielać zarówno w szkole jak i w 

kościele. Na bazie tego dorastałem do tego momentu, 

aby powiedzieć Panu Jezusowi „tak”. 

- Co skłoniło księdza do wyjazdu do USA?

-  Mój młodszy brat Jan jest też księdzem na Florydzie. 

Został tam wyświęcony. Studiował w Waszyngtonie na 

Uniwersytecie Katolickim. Ja pojechałem na jego wyś-

więcenie i na jego prymicje odbywające się na 

Florydzie. Kiedy się rozglądnąłem, wszystko mi się tam 

podobało. Ciepły klimat. Tam praktycznie nie ma zimy. 

Cały rok jest ciepło. Ptaszki śpiewają. Kwiaty kwitną. 

Myślę sobie, byłoby ciekawie, gdybym mógł się tutaj 

znaleźć. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak się to może 

stać, czy biskup mi pozwoli. Po święceniach rozma-

wiałem z biskupem przy pomocy tłumacza, bo wtedy 

nie znałem jeszcze dobrze angielskiego. I tamtejszy 

biskup mi mówi: Gdybyś chciał tu przyjechać, to masz 

otwarte drzwi. Gdy biskup ci pozwoli, rób wszystko, aby 

tu przyjechać. Masz tutaj brata, a my mamy mało 

księży. Dużo katolików przybywa na Florydę, zdobywa 

pracę, natomiast nam potrzeba księży dwujęzycznych: 

mówiących po angielsku i po hiszpańsku, bo na 

Florydzie 3/4 ludzi pochodzi z krajów latynoskich. 

Wróciłem do Polski. Poprosiłem biskupa o pozwolenie. 

Biskup pozwolił mi wyjechać. Dostałem stypendium 

językowe. Pojechałem najpierw na dwa lata. Później po 

dwóch latach wróciłem, aby znowu wyjechać i tak to już 

jest od 2005. 

- „Z Bobowej do USA” czy to była łatwa droga?

- Można powiedzieć: i tak, i nie. Ja musiałem się zderzyć 

najpierw z inną kulturą, inna mentalnością. To jest 

wyzwanie dla każdego, kto wyjeżdża za granicę. Kto ma 

rodzinę za granicą, kto od czasu do czasu wyjeżdża, to 

wie, o czym mówię. Inny język, inny klimat. 

Największym wyzwaniem było dla mnie, żeby pokonać 

pewne bariery, które miałem, ale myślę, że nasza 

polska dusza wszędzie się dobrze odnajduje i okazało 

się, że po paru miesiącach bardzo dobrze się tam 

odnalazłem. 

- Czego najbardziej brakuje księdzu w USA, a co 

najbardziej zachwyca?

- Czego mi najbardziej brakuje? Pewnie polskiego 

jedzenia. A co mnie najbardziej zachwyca? Ameryka 

ma wszystkie klimaty. Pięć godzin różnicy czasu od 

Wschodniego do Zachodniego Wybrzeża. Można sobie 

zrobić wakacje na Florydzie, gdzie jest upał 30 stopni. 

Można jechać do Kolorado albo na północ Ameryki

i jeździć sobie na nartach. Ameryka jest piękna. 

- Czy planuje ksiądz powrót do Polski na stałe?

- Właśnie teraz trwa mój proces przejścia do tamtej 

diecezji. Po 14 latach biskup mnie poprosił, abym się

w końcu zdecydował, w której chcę zostać diecezji. 

Diecezją własną jest moja diecezja tarnowska, w której 

zostałem wyświęcony. Tam, gdzie pracuję, mogę być 

wkomponowany w duchowieństwo. Ja przyjeżdżam do 

Polski przeważnie 3-4 razy do roku. Jak mówię, że jadę 

do Polski, to mnie pytają, to znowu ksiądz jedzie? Mają 

takie poczucie, że wystarczyłoby przyjechać raz w roku. 

Planuję powrót do Polski na stałe, gdy przejdę na eme-

ryturę. Z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi kontaktuję 

się przez skype.

- Jaki jest zdaniem księdza przepis na sukces życiowy?

-  Ja myślę, że warto się uczyć języków obcych. To jest 

pierwsza bariera, którą się musi pokonać.  Cieszy mnie 

duża ilość polskich studentów przyjeżdżających do 

Ameryki na wymiany. Dawniej widziało się Polaków 

skrytych gdzieś przy kościele, pracujących nielegalnie, 

tak jak dzisiaj widzi się pracowników z Meksyku czy  

uboższych krajów Ameryki Południowej.  Cieszy mnie 

fakt, że przyjeżdżają młodzi Polacy mówiący dwoma, 

trzema językami, pewni siebie, jednocześnie pełni 

pokory. Takich studentów amerykańskie uczelnie 

szukają. I ci studenci mają teraz dylemat, czy zostać na 

uczelni, robić karierę, czy wrócić do Polski. Zatem 

należy się uczyć języków, być ciekawym świata, mieć 

pasję i samozaparcie i wtedy można zdobywać 

wszystko.

- Co poradziłby ksiądz naszym uczniom, którzy 

chcieliby mieć znaczącą pozycję zawodową?

- Właśnie to, o czym mówiłem. Samozaparcie, 

inteligencja. Ja wykładam na uczelni św. Leona – to jest 

najstarszy Uniwersytet Katolicki na Florydzie. Miesz-

kam w największym miasteczku studenckim na 

Florydzie. Jest tam największy uniwersytet w tym 

stanie, znany na całym świecie z koszykówki, bo 

studenci zdobywają mistrzostwa Ameryki. Wracając do 

pytania, jeżeli będzie się mieć samozaparcie, cel

w życiu, do którego się dąży, to wszystko jest możliwe. 

- Czego Amerykanie mogliby się uczyć od Polaków?

- Myślę, że wielu rzeczy, ale w szczególności 

umiłowania wolności, waleczności, co podkreślał Pre-

zydent Ameryki Donald Trump w swoim wystąpieniu 

podczas wizyty w Warszawie. Ja, siedząc przed 

telewizorem, byłem wtedy dumny jako Polak, bo 

wszystkie kanały amerykańskie transmitowały na cały 

świat, jak dzielnie Polacy walczyli w Powstaniu 

Warszawskim. Zaimponowało mi, kiedy Amerykanie 

poznawali historię Polski. Cechy Polaków, które 

podobają się Amerykanom to: waleczność, niepodda-

wanie się i wolność – to co zawsze towarzyszyło nam

w historii.  

- Dziękujemy serdecznie za wywiad.

Tekst: Jolanta Połeć
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miał ksiądz jakieś słabości? Jakim ksiądz był uczniem?

- Krótko mówiąc nie byłem nikim nadzwyczajnym, jak 

każdy chłopak w tym czasie. Były plusy i minusy. Były 

różne przeżycia, które emerytowani nauczyciele 

pamiętają albo nie pamiętają. Czasem zdarzały się 

jakieś małe ucieczki, quasi-wagary, czasem kombino-

wanie, odpisywanie zadania od kogoś. 

- Kiedy ksiądz odkrył swoje powołanie?

- Z powołaniem było tak: kiedy byłem w szkole średniej 

wikariusz ks. Szewczyk zgromadził nas, koleżanki i ko-

legów mniej więcej w tym samym wieku, w taki zespół, 

który miał się udzielać zarówno w szkole jak i w 

kościele. Na bazie tego dorastałem do tego momentu, 

aby powiedzieć Panu Jezusowi „tak”. 

- Co skłoniło księdza do wyjazdu do USA?

-  Mój młodszy brat Jan jest też księdzem na Florydzie. 

Został tam wyświęcony. Studiował w Waszyngtonie na 

Uniwersytecie Katolickim. Ja pojechałem na jego wyś-

więcenie i na jego prymicje odbywające się na 

Florydzie. Kiedy się rozglądnąłem, wszystko mi się tam 

podobało. Ciepły klimat. Tam praktycznie nie ma zimy. 

Cały rok jest ciepło. Ptaszki śpiewają. Kwiaty kwitną. 

Myślę sobie, byłoby ciekawie, gdybym mógł się tutaj 

znaleźć. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak się to może 

stać, czy biskup mi pozwoli. Po święceniach rozma-

wiałem z biskupem przy pomocy tłumacza, bo wtedy 

nie znałem jeszcze dobrze angielskiego. I tamtejszy 

biskup mi mówi: Gdybyś chciał tu przyjechać, to masz 

otwarte drzwi. Gdy biskup ci pozwoli, rób wszystko, aby 

tu przyjechać. Masz tutaj brata, a my mamy mało 

księży. Dużo katolików przybywa na Florydę, zdobywa 

pracę, natomiast nam potrzeba księży dwujęzycznych: 

mówiących po angielsku i po hiszpańsku, bo na 

Florydzie 3/4 ludzi pochodzi z krajów latynoskich. 

Wróciłem do Polski. Poprosiłem biskupa o pozwolenie. 

Biskup pozwolił mi wyjechać. Dostałem stypendium 

językowe. Pojechałem najpierw na dwa lata. Później po 

dwóch latach wróciłem, aby znowu wyjechać i tak to już 

jest od 2005. 

- „Z Bobowej do USA” czy to była łatwa droga?

- Można powiedzieć: i tak, i nie. Ja musiałem się zderzyć 

najpierw z inną kulturą, inna mentalnością. To jest 

wyzwanie dla każdego, kto wyjeżdża za granicę. Kto ma 

rodzinę za granicą, kto od czasu do czasu wyjeżdża, to 

wie, o czym mówię. Inny język, inny klimat. 

Największym wyzwaniem było dla mnie, żeby pokonać 

pewne bariery, które miałem, ale myślę, że nasza 

polska dusza wszędzie się dobrze odnajduje i okazało 

się, że po paru miesiącach bardzo dobrze się tam 

odnalazłem. 

- Czego najbardziej brakuje księdzu w USA, a co 

najbardziej zachwyca?

- Czego mi najbardziej brakuje? Pewnie polskiego 

jedzenia. A co mnie najbardziej zachwyca? Ameryka 

ma wszystkie klimaty. Pięć godzin różnicy czasu od 

Wschodniego do Zachodniego Wybrzeża. Można sobie 

zrobić wakacje na Florydzie, gdzie jest upał 30 stopni. 

Można jechać do Kolorado albo na północ Ameryki

i jeździć sobie na nartach. Ameryka jest piękna. 

- Czy planuje ksiądz powrót do Polski na stałe?

- Właśnie teraz trwa mój proces przejścia do tamtej 

diecezji. Po 14 latach biskup mnie poprosił, abym się

w końcu zdecydował, w której chcę zostać diecezji. 

Diecezją własną jest moja diecezja tarnowska, w której 

zostałem wyświęcony. Tam, gdzie pracuję, mogę być 

wkomponowany w duchowieństwo. Ja przyjeżdżam do 

Polski przeważnie 3-4 razy do roku. Jak mówię, że jadę 

do Polski, to mnie pytają, to znowu ksiądz jedzie? Mają 

takie poczucie, że wystarczyłoby przyjechać raz w roku. 

Planuję powrót do Polski na stałe, gdy przejdę na eme-

ryturę. Z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi kontaktuję 

się przez skype.

- Jaki jest zdaniem księdza przepis na sukces życiowy?

-  Ja myślę, że warto się uczyć języków obcych. To jest 

pierwsza bariera, którą się musi pokonać.  Cieszy mnie 

duża ilość polskich studentów przyjeżdżających do 

Ameryki na wymiany. Dawniej widziało się Polaków 

skrytych gdzieś przy kościele, pracujących nielegalnie, 

tak jak dzisiaj widzi się pracowników z Meksyku czy  

uboższych krajów Ameryki Południowej.  Cieszy mnie 

fakt, że przyjeżdżają młodzi Polacy mówiący dwoma, 

trzema językami, pewni siebie, jednocześnie pełni 

pokory. Takich studentów amerykańskie uczelnie 

szukają. I ci studenci mają teraz dylemat, czy zostać na 

uczelni, robić karierę, czy wrócić do Polski. Zatem 

należy się uczyć języków, być ciekawym świata, mieć 

pasję i samozaparcie i wtedy można zdobywać 

wszystko.

- Co poradziłby ksiądz naszym uczniom, którzy 

chcieliby mieć znaczącą pozycję zawodową?

- Właśnie to, o czym mówiłem. Samozaparcie, 

inteligencja. Ja wykładam na uczelni św. Leona – to jest 

najstarszy Uniwersytet Katolicki na Florydzie. Miesz-

kam w największym miasteczku studenckim na 

Florydzie. Jest tam największy uniwersytet w tym 

stanie, znany na całym świecie z koszykówki, bo 

studenci zdobywają mistrzostwa Ameryki. Wracając do 

pytania, jeżeli będzie się mieć samozaparcie, cel

w życiu, do którego się dąży, to wszystko jest możliwe. 

- Czego Amerykanie mogliby się uczyć od Polaków?

- Myślę, że wielu rzeczy, ale w szczególności 

umiłowania wolności, waleczności, co podkreślał Pre-

zydent Ameryki Donald Trump w swoim wystąpieniu 

podczas wizyty w Warszawie. Ja, siedząc przed 

telewizorem, byłem wtedy dumny jako Polak, bo 

wszystkie kanały amerykańskie transmitowały na cały 

świat, jak dzielnie Polacy walczyli w Powstaniu 

Warszawskim. Zaimponowało mi, kiedy Amerykanie 

poznawali historię Polski. Cechy Polaków, które 

podobają się Amerykanom to: waleczność, niepodda-

wanie się i wolność – to co zawsze towarzyszyło nam

w historii.  

- Dziękujemy serdecznie za wywiad.

Tekst: Jolanta Połeć
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Finał II Powiatowego Konkursu

Wokalno-Muzycznego Popularyzującego

Twórczość Zespołu „PECTUS”
W dniu 10 kwietnia 2018r. w budynku Zespołu 

Szkół Zawodowych w Bobowej odbył się Finał II 

Powiatowego Konkursu Wokalno-Muzycznego 

Popularyzującego Twórczość Zespołu „PECTUS” 

pod hasłem: „Maszeruj do własnej muzyki, od-

najdź ją i idź w jej rytm”. Organizatorami wyda-

rzenia byli: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada 

Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu 

Szkół Zawodowych.

Koncertowi towarzyszyły liczne atrakcje, wśród 

nich najważniejszym punktem programu było 

spotkanie z muzykami zespołu „PECTUS” Toma-

szem Szczepanikiem oraz Maciejem Szcze-

panikiem.

Zorganizowane wydarzenie podobnie jak 

zeszłego roku cieszyło się ogromnym zaintereso-

waniem młodzieży, która tłumnie wypełniła salę 

gimnastyczną szkoły. Uroczystą gala rozpoczęła 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej - 

Pani Barbara Wołkowicz, która powitała gości 

specjalnych: Tomasza i Macieja Szczepaników 

oraz zebranych licznie gości, przedstawicieli 

władzy, nauczycieli, dyrektorów, uczniów i mło-

dych muzyków. Następnie konferansjerzy uro-

czystości - uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 

w Bobowej przybliżyli zebranym historię do-

tyczącą początków i kariery zespołu „Pectus”.

Spotkanie nie mogło odbyć się bez muzyki, 

która to zajmuje ważne miejsce w życiu braci- 

Tomasza i Macieja Szczepaników. W związku

z czym na scenie pojawili się młodzi artyści Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej, którzy zaprezen-

towali przed zgromadzoną licznie publicznością 

kilka utworów muzycznych. Następnie sceną 

zawładnęły hiszpańskie klimaty - najmłodsi 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej pod 

czujnym okiem Pani Marii Ziomek zaprezentowali 

dwa układy choreograficzne. Niespodzianką dla 

zespołu było wykonanie przez dzieciaki utworu 

„Barcelona” w którym maluchy wcieliły się

w postacie: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja 

Szczepaników. Uczniowie klasy „0” zostali 

nagrodzeni gromkimi brawami, a w ramach 

podziękowania otrzymali od zespołu PECTUS 

kosz słodyczy oraz listy gratulacyjne.

Kolejnym punktem programu był wywiad

z muzykami Zespołu PECTUS. Rozmowę z artys-

tami przeprowadził nauczyciel Zespołu Szkół Za-

wodowych w Bobowej Pan Janusz Średniawa. 

Podczas rozmowy goście podkreślali jak ważne 

miejsce w ich życiu zajmuje rodzina, wspólna 

pasja, miłość do muzyki. Nie mogło się obyć bez 

wspomnień Tomasza dotyczących chwil spędzo-

nych artystycznej szkole, które jak sam twierdzi 

miały wpływ na jego twórczą drogę. Podczas 

wywiadu bracia opowiadali także o swoich wspól-

nych działaniach w imię siły braci, o rodzinnych 

stronach, płytach i działaniach artystycznych.

Spotkanie było pełne niespodzianek jedną z 

nich prócz „Barcelony” było wyświetlenie frag-

mentów filmu z 2001r. w którym to Tomasz odgry-

wał główną rolę pełnego radości ucznia szkoły, 

który na balu przedmaturalnym był królem 

parkietu - zamiłowanie muzyczne, poczucie 

rytmu, uśmiech i zabawa jak widać do dzisiaj

w muzyku pozostały.

Wśród muzycznych atrakcji spotkania znalazł 

się także koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Sza-

lowej. W trakcie gali uczestnicy wydarzenia mogli 

wziąć udział w Konkursie Wiedzy o Zespole 

PECTUS który przygotowali nauczyciele szkoły

w formie quizu.

Głównym punktem wydarzenia było ogłosze-

nie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród 

laureatom i uczestnikom II Edycji Powiatowego 

Konkursu Wokalno-Muzycznego Promującego 

Twórczość Zespołu PECTUS. Zwycięzcy otrzymali 

nagrody z rąk: Dyrektora Zespołu Szkół Zawodo-

wych w Bobowej Pani Barbary Wołkowicz, Muzy-

ków Zespołu PECTUS: Tomasza i Macieja Szczepa-

ników oraz Wicestarosty Powiatu Gorlickiego 

Pana Jerzego Nalepki. Następnie na scenie zapre-

zentowali się w swych muzycznych prezentacjach 

laureaci Konkursu: Magdalena Job, Sandra Pie-

karz, Karolina Niepsuj, Jolanta Brończyk, Magda-

lena Głąb, Zespół The Basement oraz Zespół ZST 

Band spośród których członkowie zespołu 

PECTUS wyłonili zwyciężczynię II Powiatowego 

Konkursu Wokalno-Muzycznego Popularyzu-

jącego Twórczość Zespołu „PECTUS” - Karolinę 

Niepsuj, która to wraz z wokalistą zespołu - 

Tomaszem Szczepanikiem wykonała utwór: „To, 

co chciałbym Ci dać”.

Następnie Dyrektor Szkoły Pani Barbara Woł-

kowicz w towarzystwie nauczyciela Pana Piotra 

Ptaszkowskiego nagrodziła absolwenta szkoły 

Pana Tomasza Szczepanika kwiatami oraz obra-

zem przedstawiającym postać Matki Bożej, który 

został wykonany techniką koronki klockowej - 

artystyczne dzieło wzbudziło w wokaliście 

zespołu wspomnienia dotyczące ukochanej 

Babci, która sama tworzyła koronkowe prace. 

Natomiast Maciej Szczepanik otrzymał kwiaty 

oraz pamiątkową statuetkę, która jak sam 

twierdzi stanie obok statuetki Tomasza z zeszło-

rocznej edycji wydarzenia zajmie ważne miejsce 

w studiu Zespołu.

Uroczysta część wydarzenia zakończyła się 

pamiątkowymi fotografiami gości, nauczycieli 

oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Bo-

bowej z muzykami zespołu „PECTUS”. Ż.Framęga
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SP Bobowa druga w rejonie!

20.03.2018 w Nowym Sączu odbyły się  rejonowe 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 

chłopców. Powiat gorlicki reprezentowała drużyna SP 

Bobowa. W turnieju wzięło udział 4 drużyny – 

mistrzowie 4 powiatów. Po rozegraniu wszystkich 

meczów I miejsce i awans na zawody wojewódzkie 

zdobyła drużyna SP 15 Nowy Sącz, II miejsce dla SP 

Bobowa, III miejsce SP 2 Stary Sącz, IV miejsce Zespół 

Szkolno – Przedszkolny  nr 1 w Limanowej. Nasza 

drużyna grała w składzie: Wojciech Sobol, Damian 

Myśliwiec, Kacper Tokarz, Filip Gryzło, Dawid Gryzło, 

Dawid Podobiński, Jakub Lichoń, Kacper Wojtaczka, 

trener Paweł Popardowski.

Złote tenisistki z Wilczysk
Dziewczęta z Wilczysk pokazały klasę i w pięknym 

stylu wygrały zawody szczebla rejonowego w tenisie 

stołowym drużynowym. Uczennice z Wilczysk 

wystartowały w składzie Julia Ligęza i Pękala Weronika. 

Do zawodów przystąpiły drużyny z  6 powiatów. Turniej 

przebiegał w miłej, a zarazem zaciętej sportowej 

rywalizacji. Za zwycięstwo dziewczęta otrzymały 

puchar i  medale dodatkowo uczennica z Wilczysk Julia 

Ligęza została wybrana najlepszą zawodniczką 

turnieju.  Dziewczętom towarzyszyli na turnieju: p. 

Wiesław Tarasek i p. Stanisław Pękala, zawodniczki  do 

turnieju przygotował Zbigniew Ligęza. Gratulujemy 

sukcesu i życzymy powodzenia na etapie wojewódz-

kim.

Siatkarki SP Bobowa wywalczyły złoto

Dnia 16.03.2018 roku na hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Bobowej odbyły się zawody powiato-

we w mini piłce siatkowej dziewcząt.

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Bobowej 

zmierzyły się z przeciwniczkami z Gorlic, Łużnej, Szym-

barku. Po bardzo zaciętej walce pokonały wszystkie 

drużyny awansując na zawody rejonowe. 

Zwycięskie dziewczęta wystąpiły w składzie:

I skład:  Oliwia Rudoplhi, Joanna Semla, Aleksandra 

Szczepanek , Julia Oślizło, Lidia Semla 

II skład: Aleksandra Fałda, Wiktoria Niepsuj, 

Wiktoria Obrzut, Weronika Śliwa, Zofia Lichoń, Anna 

Lach 

Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy i me-

dale. Opiekunami zwycięskiej drużyny są: Pani Marta 

Niepsuj i Pan Adam Urbanek.

SP Bobowa ze srebrnymi medalami

15 marca br. na hali w Bieczu odbyły się powiatowe 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców. 

W zawodach startowało 7 najlepszych drużyn z terenu 

powiatu gorlickiego. Naszą gminę reprezentowali 

chłopcy z SP Bobowa, którzy po raz pierwszy w historii 

szkoły zdobyli srebrne medale w zawodach piłki 

ręcznej. Bobowianie w rozgrywkach grupowych 

wygrali z SP Brunary 13:3 i SP Sękowa 15:7. Natomiast

w finale po bardzo ambitnej grze ulegli SP Libusza 6:9. 

Srebrne medale zdobyli: Kacper Tokarz, Wojciech 

Sobol, Konrad Fyda, Damian Myśliwiec, Filip Gryzło, 

Dawid Gryzło, Dawid Podobiński, Kacper Wojtaczka, 

Kamil Gruca, Kacper Domin, Jakub Magiera.

Złoto Lajkonika 2018 dla dziewcząt z Wilczysk
Zawodniczki UKS „Sep” w Wilczyskach w dniach 6, 7 i 

8 kwietnia 2018 r. rywalizowały w 38 Międzynaro-

dowym Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar „Lajkonika 

2018”. Rywalizowano w 3 kategoriach wiekowych z po-

działem na dziewczęta i chłopców. Piłkarki z Wilczysk 

rywalizowały w roczniku 2004 (młodziczka młodsza). 

Turniej o puchar Lajkonika jest  największym turniejem 

piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży w Polsce. Jest 

najbardziej prestiżowym turniejem na który przyjeż-

dżają drużyny z całej Europy: Szwecja, Ukraina, Austria, 

Białoruś, Węgry i wiele innych. Przez trzy dni

w stolicy Małopolski rywalizowało blisko 1500 zawod-

niczek i zawodników z 93 drużyn. W niedzielę

8 kwietnia wyłonieni zostali zwycięzcy w finałach. 

Dziewczęta UKS-u z Wilczysk w niedzielnym finale 

pokazały charakter i siłę wygrywając  16:8 z MKS Żory. 

Rywalizacja podczas całego turnieju była bardzo 

zacięta i emocjonująca. W drodze do finału „Wilczyce”

z Wilczysk między innymi pokonały bardzo mocną 

drużynę z Białorusi 20:16, kolejno pokonały 23:13 klub 

z Gliwic, po bardzo zaciętej rywalizacji zremisowały

z dziewczętami z Rudy Śląskiej 13:13, ale korzystniejszy 

układ w tabeli dał finał dla szczypiornistek z Wilczysk.

Na niedzielny finał do Krakowa przyjechała bardzo 

mocna i zorganizowana grupa kibiców z Wilczysk, na 

trybunach zameldowali się jak zawsze „wierni” rodzice, 

a dodatkowo Pani dyrektor Szkoły w Wilczyskach 

Barbara Włodarz, były dyrektor szkoły Pan Wiesław 

Tarasek, sołtys Wilczysk Pan Tomasz Tarasek. Mocny 

doping trwał przez całe spotkanie finałowe dodając 

zawodniczkom sił.

„Lajkonik 38 Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej 

pojedzie do Wilczysk, jest to ogromna oczywiście radość, 

ale jest to przede wszystkim informacja, że bardzo dobrze 

przepracowaliśmy ostanie lata na treningach. Nie 

popadamy w euforię, zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze 

bardzo wiele do zrobienia, ale cieszę się zarazem, że dużo 

już potrafimy. Na pochwałę zasługuje postawa 

zawodniczek w meczu z Białorusią, gdzie gra była 

naprawdę bardzo trudna, a przeciwnik wymagający.

Muszę jeszcze wspomnieć o meczu z Rudą Śląską gdzie 

w końcówce moje „skarby” dały z siebie wszystko 

przegrywając na kilka minut przed końcem potrafiły 

odrobić stratę doprowadzając do remisu. Serdecznie 

dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz klub i naszą 

działalność sportową” – słowa trenera Zbigniewa Ligęza 

po zakończonym meczu finałowym.

Skład drużyny z Wilczysk: Zabielny Aleksandra, 

Serafin Magdalena, Gruca Monika, Gryzło Justyna, 

Tokarz Natalia , Skrzypek Izabela, Skrzypek Laura, 

Steinhoff Gabriela, Ligęza Julia, Święs Patrycja, Jurek 

Magdalena, Nowak Marcelina.
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SP Bobowa druga w rejonie!
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kim.
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II skład: Aleksandra Fałda, Wiktoria Niepsuj, 
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szkoły zdobyli srebrne medale w zawodach piłki 

ręcznej. Bobowianie w rozgrywkach grupowych 
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pokazały charakter i siłę wygrywając  16:8 z MKS Żory. 
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a dodatkowo Pani dyrektor Szkoły w Wilczyskach 

Barbara Włodarz, były dyrektor szkoły Pan Wiesław 

Tarasek, sołtys Wilczysk Pan Tomasz Tarasek. Mocny 

doping trwał przez całe spotkanie finałowe dodając 
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przepracowaliśmy ostanie lata na treningach. Nie 

popadamy w euforię, zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze 

bardzo wiele do zrobienia, ale cieszę się zarazem, że dużo 

już potrafimy. Na pochwałę zasługuje postawa 

zawodniczek w meczu z Białorusią, gdzie gra była 

naprawdę bardzo trudna, a przeciwnik wymagający.
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