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Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę

W dniu 17 czerwca 2018 roku w Bobowej 

odbyły się Obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz 

Bobowej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 

Stowarzyszenie Gryf.

Uroczystość rozpoczęto procesją od kościoła 

parafialnego pw. Wszystkich Świętych do kościoła 

pw. Świętej Zofii w Bobowej. W procesji wzięli 

udział: Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, kapłani, 

wierni, ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba 

Maryjna, organizacje i stowarzyszenia niosące 

feretrony i sztandary, Orkiestra Dęta przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej, druho-

wie Ochotniczych Straży Pożarnych, Strzeleckie 

Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów z Gorlic, 

Bractwo Rycerskie z Bobowej, przedstawiciele 

władz miasta oraz powiatu, duszpasterze, siostry 

zakonne oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni 

goście.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w 

intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Zofii - Patronki 

Miasta Bobowa pod przewodnictwem Jego 

Ekscelencji Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza. 

Ks. Biskup podczas homilii zadał zebranym pyta-

nie nie tracące na aktualności, mianowicie zapytał 

wiernych: co bylibyśmy w stanie oddać naszej Oj-

czyźnie. W swych słowach podkreślił jak ważną 

rolę odgrywa dla nas Ojczyzna, zarówno ta duża 

jak i ta mała, którą tworzą ważne w naszym życiu 

wspólnoty:  rodzina oraz lokalna społeczność.

Po nabożeństwie goście w uroczystym orszaku 

udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz 

jego adiutanta Bolesława Wieniawy Długoszow-

skiego, by oddać hołd wielkim Polakom. 

Następnie Burmistrz Bobowej powitał zebra-

nych gości, a uczestnicy wydarzenia zabrali głos 

gratulując inicjatywy oraz organizacji wydarzenia- 

odgrywającego tak ważną rolę dla pamięci bliskiej 

sercu Ojczyzny.

W trakcie uroczystego spotkania Burmistrz 

Bobowej wraz z Proboszczem Parafii pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej wręczyli Jego 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi Leszkowi Leszkie-

wiczowi kwiaty oraz podziękowanie za obecność 

oraz przewodniczenie uroczystej Mszy Świętej 

rozpoczynającej Gminne Obchody 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na uczestników imprezy czekało mnóstwo 

atrakcji, wśród których wyróżnić można: występy 

artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Bobo-

wej, którzy zaprezentowali przed publicznością 

poloneza oraz taniec hiszpański, koncert Orkie-

stry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sie-

dliskach, koncert zespołu „Łzy”, pokaz biało-czer-

wonych sztucznych ogni oraz wspólne biesiado-

wanie. (Ż. Framęga)



W NUMERZE KULTURA NASZA BOBOWA

2 czerwiec 2018

WIEŚCI GMINNE

Obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę 3

227 Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja … 4-5

Uroczyste otwarcie mostu w Jankowej 5

Imieniny Świętej Zofii 6-7

Kolejne „Perły Samorządu” … 7-8

Jubileusz 20-lecia kapłaństwa 

proboszcza Mariana Chełmeckiego 9

Uroczystość Bożego Ciała 9

45-lecie święceń kapłańskich

ks. Antoniego Bochenka 10

XIV Samochodowa i VIII Motocyklowa 

Pielgrzymka … 10

Kilkanaście dróg gminnych zostanie 

wyremontowanych … 11

Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej 11

Blisko 400 tysięcy złotych nowych 

dotacji trafi do Gminy Bobowa 12

W Bobowej powstanie Park 

Przyrodniczo-Geologiczny 12

KULTURA

Bobowa na XXI Małopolskiej Giełdzie 

Agroturystycznej w Krakowie 13

Spotkanie autorskie pt. „Jak polski 

skrzat zdobywał świat … 13

Spektakl pt. „Drewniana Miska” … 14

Spektakl „Wysocki” 14

XIX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci 

i Młodzieży w Bobowej 15

OŚWIATA

I miejsce Wojciecha Mazura … 16

Konkurs z języka niemieckiego … 16

VII Gminny Konkurs Wiedzy … 17

XI Powiatowy konkurs Ekologiczny 17

Wolontariat z ZSO na spotkaniu 

z Janiną Ochojską 18

„Dumni z Polski” 18-19

SPORT

Finał wojewódzki Kinder+Sport … 20

Srebrna drużyna lekkoatletyczna 20

Złoto dla dziewcząt z SP Bobowa… 21

XXIX Spartakiada Honorowych 

Dawców Krwi PCK 21

Na okł.

100-lecie odzyskania niepodległości I, II 

Bieg Niepodległości III

Imieniny Św. Zofii IV

WYDAWCA: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

38-350 Bobowa, tel./fax 18 35 14 013, 

e-mail: 

REDAKTOR NACZELNY: Dyrektor Beata Król

DRUK: Drukarnia GOLDRUK               sales@goldruk.pl

ck@bobowa.pl

PORTAL&GAZETA - O BOBOWEJ WIEMY WSZYSTKO

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo skracania 

tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami. 

Redakcja współpracuje z portalami: bobowa.pl, 

bobowa24.pl, pogorze24.pl

WIEŚCI  GMINNE

3

NASZA BOBOWA

czerwiec 2018

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę

W dniu 17 czerwca 2018 roku w Bobowej 

odbyły się Obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz 

Bobowej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 

Stowarzyszenie Gryf.

Uroczystość rozpoczęto procesją od kościoła 

parafialnego pw. Wszystkich Świętych do kościoła 

pw. Świętej Zofii w Bobowej. W procesji wzięli 

udział: Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, kapłani, 

wierni, ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba 

Maryjna, organizacje i stowarzyszenia niosące 

feretrony i sztandary, Orkiestra Dęta przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej, druho-

wie Ochotniczych Straży Pożarnych, Strzeleckie 

Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów z Gorlic, 

Bractwo Rycerskie z Bobowej, przedstawiciele 

władz miasta oraz powiatu, duszpasterze, siostry 

zakonne oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni 

goście.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w 

intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Zofii - Patronki 

Miasta Bobowa pod przewodnictwem Jego 

Ekscelencji Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza. 

Ks. Biskup podczas homilii zadał zebranym pyta-

nie nie tracące na aktualności, mianowicie zapytał 

wiernych: co bylibyśmy w stanie oddać naszej Oj-

czyźnie. W swych słowach podkreślił jak ważną 

rolę odgrywa dla nas Ojczyzna, zarówno ta duża 

jak i ta mała, którą tworzą ważne w naszym życiu 

wspólnoty:  rodzina oraz lokalna społeczność.

Po nabożeństwie goście w uroczystym orszaku 

udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz 

jego adiutanta Bolesława Wieniawy Długoszow-

skiego, by oddać hołd wielkim Polakom. 

Następnie Burmistrz Bobowej powitał zebra-

nych gości, a uczestnicy wydarzenia zabrali głos 

gratulując inicjatywy oraz organizacji wydarzenia- 

odgrywającego tak ważną rolę dla pamięci bliskiej 

sercu Ojczyzny.

W trakcie uroczystego spotkania Burmistrz 

Bobowej wraz z Proboszczem Parafii pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej wręczyli Jego 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi Leszkowi Leszkie-

wiczowi kwiaty oraz podziękowanie za obecność 

oraz przewodniczenie uroczystej Mszy Świętej 

rozpoczynającej Gminne Obchody 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na uczestników imprezy czekało mnóstwo 

atrakcji, wśród których wyróżnić można: występy 

artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Bobo-

wej, którzy zaprezentowali przed publicznością 

poloneza oraz taniec hiszpański, koncert Orkie-

stry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sie-

dliskach, koncert zespołu „Łzy”, pokaz biało-czer-

wonych sztucznych ogni oraz wspólne biesiado-

wanie. (Ż. Framęga)



WIEŚCI GMINNE NASZA BOBOWA

4 czerwiec 2018

WIEŚCI GMINNE

5

NASZA BOBOWA

czerwiec 2018

fot. Katarzyna Roman

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz Święto Strażaków w Bobowej

W dniu 3 maja 2018 roku w Bobowej odbyły się 

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz 

Gminne Święto Strażaków.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz 

Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele 

parafialnym w Bobowej związaną z 227 Rocznicą 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Uroczystością  

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której 

przewodniczył proboszcz parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej ks.  dr Marian Chełmecki.  

Podczas nabożeństwa homilię wygłosił wikariusz 

parafii ks. mgr Damian Płaza, który podkreślił jak 

ważną rolę odgrywa nasza Ojczyzna oraz królująca i 

otaczająca ją opieką Matka Boża.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz 

pocztów sztandarowych pod figurę św. Floriana 

znajdującą się na terenie Rynku w Bobowej pod 

przewodnictwem Orkiestry Dętej z Bobowej na czele z 

kapelmistrzem Panem Stefanem Królem. Wówczas 

wokół rynku mieszkańcy gminy rozwinęli flagę 

narodową, a zaproszeni goście oraz przedstawiciele 

władzy złożyli kwiaty pod figurą Świętego Floriana- 

Patrona Strażaków. Następnie proboszcz parafii ks. dr 

Marian Chełmecki wraz z Kapelanem OSP Gminy 

Bobowa ks. Piotrem Poślińskim poświęcili nowy wóz 

bojowy dla jednostki OSP Bobowa.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali 

widowiskowej „Koronka”, gdzie rozpoczęła się 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 227 Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 

Stanisław Tabiś, który powitał zebranych gości: panie i 

panów radnych Rady Miejskiej w Bobowej, Panią Poseł 

Barbarę Bartuś, Pana Posła na Sejm RP Arkadiusza 

Mularczyka, Burmistrza Bobowej Pana Wacława 

Ligęzę, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego 

Nalepkę, Radnych Powiatu Gorlickiego: Pana Adama 

Urbanka, Pana Zygmunta Fryczka, Pana Krzysztofa 

Flądro, Radnego Województwa Małopolskiego Pana 

Pawła Śliwę, Sekretarz Gminy Bobowa Panią Zdzisławę 

Iwaniec, kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych Urzędu Gminy, Komendanta Komi-

sariatu Policji w Bobowej pod insp. Artura Siedlarza, 

Proboszcza Parafii Bobowa ks. dr Mariana Chełmec-

kiego, Kapelana OSP Gminy Bobowa ks. Piotra 

Poślińskiego,  Honorowego Obywatela Gminy Bobowa 

ks. Józefa Pyrka, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu 

Gminy Bobowa, uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej i nauczycieli, którzy przygotowali okoliczno-

ściową część artystyczną oraz zgromadzonych gości. 

Podczas wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście,

a następnie wręczono dyplomy podziękowania dla 

zasłużonych członków Orkiestry Dętej przy OSP w Bo-

bowej na czele z kapelmistrzem Panem Stefanem Król. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Gabriela Cieśla, Jan 

Kowalski, Łukasz Kowalski, Adam Król, Jan Król, 

Krzysztof Król, Mariusz Król, Stanisław Król, Wiesław 

Król, Mieczysław Obrzut, Małgorzata Różańska- 

Domin, Marek Sobol, Stanisław Stachura, Wiesław 

Wójcik, Andrzej Wszołek oraz Jan Zięba.

Następnie Burmistrz w Bobowej Pan Wacław 

Ligęza, Prezes Powiatowy OSP Pan Krzysztof Kosiba 

oraz Za-ca komendanta Powiatowego OSP Pan 

Waldemar Krok wręczyli medale dla zasłużonych 

Strażaków, wśród których znaleźli się:

Sylwia Mucha - Wzorowy Strażak

Paweł Mucha - Brązowy Medal Za Zasługi dla 

Pożarnictwa

Wojciech Ziomek - Brązowy Medal Za Zasługi dla 

Pożarnictwa

Grzegorz Janik - Srebrny Medal Za Zasługi dla 

Pożarnictwa

Adam Chochołowicz - Srebrny Medal Za Zasługi dla 

Pożarnictwa

Krzysztof Król - Srebrny Medal Za Zasługi dla 

Pożarnictwa

Józef Połeć -  Medal Zasłużony dla Pożarnictwa 

Ziemi Gorlickiej

Stanisław Zięba - Medal Zasłużony dla Pożarnictwa 

Ziemi Gorlickiej

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna 

w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej

I stopnia z Bobowej którzy przygotowali część mu-

zyczno-słowną poświęconą 227 Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej podzię-

kował nauczycielom oraz uczniom za przygotowaną 

część artystyczną oraz zakończył Uroczystą Sesję Rady 

Miejskiej z okazji 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja oraz Święta Strażaków. (Ż. Framęga)

W dniu  29 maja 2018 roku  odbyło się 

uroczyste otwarcie nowego mostu w Jankowej. 

Inwestycję mostowo-drogową uznano za 

największą spośród zrealizowanych na terenie 

powiatu gorlickiego na przełomie lat 

2017/2018.

W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy 

powiatowi, przedstawiciele lokalnej władzy, 

duchowni oraz goście. Podczas uroczystości 

proboszcz parafii w Jankowej dokonał poświę-

cenia mostu, a Reprezentanci Gminy Bobowa 

oraz Powiatu Gorlickiego przecięli wstęgę 

symbolicznie otwierając most. Następnie 

rycerze Bractwa Rycerskiego 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej uświetnili 

wydarzenie wystrzałem z armaty, a bobowski 

pasjonat motoryzacji symbolicznie pokonał 

most zabytkowym motocyklem i wcielając się 

w postać kominiarza wręczył gościom guziki na 

szczęście. (Ż. Framęga)

Uroczyste otwarcie mostu

w Jankowej
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Uroczyste otwarcie mostu

w Jankowej
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Imieniny Świętej Zofii
W dniu 15 maja 2018 roku w Bobowej odbyła się 

Uroczystość związana z patronką miasta Bobowa- 

Świętą Zofią. Imieniny Świętej Zofii zgromadziły 

tłumnie przybyłych mieszkańców miasta, gminy i 

okolic.

Organizatorami wydarzenia byli: Parafia pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej, Burmistrz Bobo-

wej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz 

Rada Duszpasterska.

Wydarzenie rozpoczęło się procesją z kościoła 

parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Bobowej do 

kościoła pw. Świętej Zofii w Bobowej. W procesji 

wzięli udział wierni, ministranci, lektorzy, Dziew-

częca Służba Maryjna, dzieci komunijne, mieszkańcy 

i uczniowie niosący feretrony i sztandary, Orkiestra 

Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej 

druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Bractwo 

Kurkowe z Gorlic, Bractwo Rycerskie z Bobowej, 

przedstawiciele władz miasta oraz powiatu, duszpa-

sterze, siostry zakonne oraz mieszkańcy gminy

i zaproszeni goście.

Procesja zakończyła się przed wejściem do 

odrestaurowanej świątyni, gdzie święta Zofia wraz

z trzema córkami wręczyła symboliczne klucze do 

kościoła Jego Ekscelencji ks. Biskupowi.

Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta 

połączona z poświęceniem odrestaurowanego 

kościo-ła pw. Świętej Zofii  pod przewodnictwem 

Jego Eksce-lencji Księdza Biskupa Tarnowskiego 

Andrzeja Jeża. Biskup podczas homilii podkreślił 

między innymi jak ważną świętą jest patronka 

miasta, nauczycielka niepowtarzalnej mądrości, 

autorytet dla wszystkich do naśladowania – Święta 

Zofia. Podczas mszy świętej na ręce Biskupa złożono 

dary: puszkę liturgiczną, lekcjonarze mszalne, obraz 

wykonany techniką koronki klockowej, chleb, owoce 

i dary ofiarne.

Po uroczystym nabożeństwie rozpoczęła się 

część artystyczna wielkiego wydarzenia – Piknik 

Rodzinny, który został zorganizowany na terenie 

ulicy Świętej Zofii.

Konferansjerami wydarzenia byli: ksiądz Ja-

rosław Kokoszka i Pani Małgorzata Molendowicz. 

Piknik rozpoczął się powitaniem Jego Ekscelencji 

Księdza Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. 

Następnie na scenie Proboszcz parafii pw. Wszyst-

kich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki 

wraz z Burmistrzem Bobowej Panem Wacławem 

Ligęzą złożyli życzenia oraz wręczyli prezent i kwiaty 

Biskupowi z okazji zbliżających się imienin.

Podczas pikniku swoje aktorskie, taneczne i mu-

zyczne talenty zaprezentowali uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Bobowej, uczniowie Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Bobowej, uczennica ZSZ w Bo-

bowej oraz Dziewczęca Służba Maryjna.

Podczas wydarzenia na wszystkie Zofie czekała 

niespodzianka z okazji ich imienin. Imienniczki pa-

tronki miasta otrzymały kwiaty wraz z życzeniami

z rąk  Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tarnowskie-

go Andrzeja Jeża, Proboszcza parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej ks. dr Mariana Chełmeckiego 

oraz Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy.

Podczas wydarzenia przybyli goście mogli 

próbować przygotowanego jadła, które serwowała 

Spiżarnia Babci Zosi oraz Gminna Jednostka Usług 

Komunalnych. Najmłodsi jak i ci starsi mogli grać

w „Zośkę”, czy brać czynny udział w licznych konku-

rsach m.in.: plastycznym, czy quizie wiedzy o Świętej 

Zofii. Wiedzę na temat patronki miasta zebranym 

przybliżyła Pani Barbara Kowalska, która zapozna-

ła gości z legendami i opowieściami związanymi ze 

Świętą Zofią.

Imieniny Świętej Zofii zakończyła wspólna zaba-

wa przy muzyce gwiazdy wieczoru, którą był Zespół 

Tit-Bit.

                                    * * *

Remont konserwatorski kościoła pw. Św. Zofii 

obejmował: konserwację posadzki, konserwację 

wyposażenia ruchomego m.in. kropielnicy, ołtarza 

głównego i dwóch ołtarzy bocznych wraz z obra-

zami, rzeźbami i złoceniami, konserwacja ambony 

wraz ze złoceniami, konserwację chóru, balasek, 

stelli w prezbiterium, obrazów, krucyfiksa, epita-

fium, prospektu organowego, lampki wiecznej i ła-

wek. Ponadto zakres prac obejmował wykonanie 

alejek z płyt kamiennych wokół kościoła oraz 

wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby 

kościoła.

Remont  został zrealizowany w ramach projektu 

pn. Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie 

funkcji zabytkowych obiektów sakralnych

w Bobowej, poprzez wykonanie prac remonto-

wych, budowlanych i konserwatorskich współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity wykonania prac wynosi

1 121 292,99 zł, z czego dofinansowanie  to kwota  824 087,99 zł.

Gmina Bobowa oraz Burmistrz Bobowej Wacław 

Ligęza po raz kolejny znaleźli się w czołówce presti-

żowego, ogólnopolskiego rankingu „Perły Samorządu 

2018”, opracowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. 

Gmina Bobowa zdobyła wyróżnienie i uplasowała się 

na 4. miejscu wśród najlepszych gmin wiejsko-

miejskich w Polsce. Z kolei Burmistrz Wacław Ligęza 

zajął 3. miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz gminy 

wiejsko-miejskiej”. To ogromne wyróżnienie na 621 

gmin wiejsko-miejskich w całym kraju.

Gala wręczenia wyróżnień w rankingu „Perły 

samorządu” odbyła się w czwartek, 17 maja 2018 r.,

w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Laureaci zostali wybierani w czterech kategoriach 

Kolejne „Perły Samorządu” powędrowały do Bobowej

zależnych od wielkości gminy: gmina wiejska, miejsko-

wiejska, miejska poniżej 100 tys. mieszkańców oraz 

miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. W rankingu 

wybrano miasta i gminy wyróżniające się szczególnie 

działalnością w zakresie inwestycji, pozyskiwania 

środków zewnętrznych, rewitalizacji, polityce społecz-

nej, współpracy z lokalną społecznością. Organiza-

torzy konkursu nie korzystali z powszechnych zesta-

wień i rankingów – wszystkie ankiety i opinie przygoto-

wali sami, w taki sposób, aby zwycięzcami mogli zostać 

tylko ci, którzy uzyskali dobre wyniki we wszystkich 

badanych dziedzinach.

Włodarze gmin oceniani byli przez pryzmat 

czterech cech i umiejętności. Brano pod uwagę 
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karzy „Dziennika Gazety Prawnej”. Kapituła Konkursu 

opiera swoje decyzje przede wszystkim na danych 

rzeczywistych, a nie statystycznych. Udział w rankingu 

może wziąć każda zainteresowana gmina i jest on 

całkowicie bezpłatny. Główne wartości rankingu to 

bezstronność i równość szans, dlatego konkurs cieszy 

się wysoką wiarygodnością i dużym uznaniem wśród 

samorządów. Tegoroczna edycja konkursu, w roku 

100-lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się pod 

honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

„Perły Samorządu” to nie tylko ranking, lecz cały 

projekt, który zdążył już na stałe wpisać się w kalendarz 

najważniejszych wydarzeń skierowanych do przedsta-

wicieli samorządów, agend rządowych, biznesu, nauki 

oraz mediów. To dwudniowy kongres, w trakcie 

którego uczestnicy biorą udział w licznych panelach 

dyskusyjnych, sympozjach i wykładach. W tym roku 

uczestnicy rozmawiali miedzy innymi o turystyce

i transporcie oraz finansowaniu samorządów, zorgani-

zowane zostały także warsztaty poświęcone nowym 

przepisom RODO.

Tradycją stało się już, że na zakończenie dwudnio-

wego kongresu organizatorzy przygotowują koncert 

gwiazdy. Tegoroczną gwiazdą był znany wszystkim, 

pochodzący z naszych okolic, zespół PECTUS. Po 

koncercie artyści, którzy nigdy nie zapominają o swoim 

pochodzeniu i tożsamości zaprosili burmistrza Ligęzę 

na tzw. backstage, gdzie nawiązała się życzliwa 

rozmowa i miłe wspomnienia. Burmistrz pogratulował 

zespołowi sukcesu jaki osiągnęli dzięki swojemu 

talentowi i ciężkiej pracy. Muzycy z kolei przekazali 

wyrazy uznania w stronę burmistrza za prestiżowe 

wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie. Bracia Szcze-

panikowie przekazali także swoje pozdrowienia dla 

mieszkańców. Na koniec wszyscy zapozowali do 

wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. (opracowanie: UM 

Bobowa)

zdolności menedżerskie, umiejętność koordynowania 

i katalizowania dziejących się w gminie procesów, 

ocenianie, czy kandydaci są dobrymi ambasadorami,

a ich osobowość jest pozytywną wizytówką gminy, 

punktowano też mandat społecznego zaufania.

– To ogromna radość, ale i honor, to uznanie 

środowiska eksperckiego, naukowego i dziennikarskiego 

dla realizowanych w Gminie Bobowa projektów. Dla mnie 

nagrody te są potwierdzeniem, że jako samorząd idziemy 

w dobrym kierunku, a nasza praca dostrzegana w całym 

kraju. Nagrodę tę dedykuję mieszkańcom, samorządow-

com i pracownikom, dzięki którym możemy tworzyć 

lepszą Gminę – powiedział na gorąco Wacław Ligęza.

– Wszyscy laureaci zasługują na wielkie gratulacje. 

Mamy nadzieję, że wyróżnione przez Kapitułę osoby są 

doceniane w swoich społecznościach lokalnych, bo

z pewnością na to zasługują – podkreślił Radosław 

Kubaś, lider zespołu ds. sektora publicznego, innowacji 

i zachęt inwestycyjnych Deloitte.

Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu” jest 

organizowany przez „Dziennik Gazetę Prawną” przy 

współpracy merytorycznej firmy Deloitte. Nad 

prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa Kapituła 

Rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu 

terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dzienni-

W niedzielę 29 kwietnia 2018 roku parafianie

z Bobowej zgotowali swemu proboszczowi

ks. Marianowi Chełmeckiemu miłą niespodzian-

kę. Przed uroczystą Mszą św. o godz. 11.30 złożyli 

mu serdeczne życzenia z okazji imienin oraz 

jubileuszu 20 – lecia kapłaństwa. Niespodziewa-

jący się niczego Jubilat zdziwił się widząc wśród 

wiernych swoją rodzinę a zwłaszcza mamę Zofię. 

Życzenia złożyli przedstawiciele rady parafialnej

i różnych wspólnot działających na terenie parafii. 

Do życzeń dołączył się również burmistrz Wacław 

Ligęza wraz z małżonką, który podkreślił ogromne 

zaangażowanie księdza proboszcza w remonty 

kościołów oraz bardzo dobrą współpracę z samo-

rządem lokalnym. 

Po wspólnym odśpiewaniu tradycyjnego 

„Życzymy, życzymy….” ks. Jarosław Kokoszka 

wygłosił okolicznościowe kazanie poświęcone 

powołaniu i darowi kapłaństwa. 

Dołączamy się do gratulacji, życząc Jubilatowi 

zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego 

we wszystkich przedsięwzięciach. Szczęść Boże! 

(M.M.)

Jubileusz 20–lecia kapłaństwa
proboszcza ks. Mariana Chełmeckiego

W dniu 31 czerwca 2018r. w parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bobowej odbyła się Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Boże Ciało. W 

uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni wierni, 

którzy wspólnie oddali cześć Chrystusowi, wychwalając go 

w procesji wiodącej ulicami miasta. Uroczysta procesja 

Eucharystyczna rozpoczęła się po Mszy Świętej o godzinie 

9:00. Trasa przebiegała od Rynku przez ulicę: Węgierską, 

Grunwaldzką po ulicę Świętej Zofii. Po za kończeniu 

uroczystości proboszcz parafii dokonał błogosławieństwa 

wiernych. Tegoroczne ołtarze przygotowali: Grupa 

dekoracyjna parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, 

Grupa ks. Jana Czuby oraz Róże Różańcowe parafii pw. 

Wszystkich Świętych w Bobowej oraz Zespół Szkół 

Zawodowych w Bobowej. Natomiast Urząd Miejski 

przygotował Ołtarz na scenie. (Ż. Framęga)

Uroczystość Bożego Ciała w Bobowej
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Rozpoczęły się prace przy przebudowie i zmianie nawierzchni 

kilkunastu dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na 

terenie Gminy Bobowa. Wartość robót wynosi blisko półtora miliona 

złotych, a cześć z nich jest objęta dofinansowaniem z PROW 2014-

2020 o łącznej wysokości 652 742 złotych.

1. Bobowa – PKP – ul. Grochowa w miejscowości Bobowa na 

długości 294 m

2. Berdechów – wzdłuż rz. Biała – Bruśnik w miejscowości Bobowa 

na długości 582 m

3. Siedliska – Wieś w miejscowości Siedliska na długości 1073 m.

4. Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska na 

długości 268 m

5. 3-go Maja w miejscowości Bobowa na długości 35 m.

6. droga działka nr 1109/1 w miejscowości Bobowa na długości 70 m

7. Sędziszowa – wzdłuż rz. Biała w miejscowości Sędziszowa na 

długości 65 m

8. Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska na 

długości 105 m

9. Brzana – Wymysłów w miejscowości Brzana na długości 200 m

10. Jankowa-Rzeki-Semla w miejscowości Jankowa na długości 230 m

11. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowości Stróżna, 

Siedliska i Berdechów (opracowanie: UM Bobowa)

Kilkanaście dróg gminnych zostanie wyremontowanych

za półtora miliona złotych

Trwają prace przy budowie kolejnych odcinków 

sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bobowa. 

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości prawie 5,5 

km w miejscowości Stróżna. Do sieci będzie mogło 

przyłączyć się około 40 nowych gospodarstw.

Koszt budowy 5,5 km odcinka to wydatek rzędu 

1,7 mln złotych i jest współfinansowany z WFOŚ. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 

sierpnia 2018 roku, wtedy Stróżna będzie dyspo-

nowała ponad 13 kilometrowym odcinkiem magi-

strali.

Na koniec 2018 roku łączna długość kanalizacji

w gminie Bobowa wyniesie ponad 110 kilometrów

i będzie posiadała ponad 1200 przyłączy. Rozbudo-

wa sieci kanalizacyjnej w gminie Bobowa przyczynia 

się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu 

środowiska, mniejszego zanieczyszczenia gleby 

oraz wód. (opracowanie: UM Bobowa)

Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej w Stóżnej

3 czerwca 2018 r. odbyła się XIV Samochodowa

i VIII Motocyklowa Pielgrzymka Strażaków Drogą 

Papieską z Zakopanego do Ludźmierza oraz odpra-

wiona została Msza Św. z okazji Dnia Strażaka w Ba-

zylice Mniejszej w Ludźmierzu.

Strażacka pielgrzymka samochodowo-moto-

cyklowa na trasie Zakopane - Ludźmierz to już 

czerwcowa tradycja. Z roku na rok przybywa maszyn 

– zarówno wozów bojowych, jak i motocykli. Straża-

cy rano wyjechali z Krzeptówek, aby dojechać do 

Ludźmierza, gdzie odbywały się kolejne uroczysto-

ści. Trasa wiodła szlakiem, który 20 lat temu podczas 

swojej wizyty na Podhalu pokonał Ojciec Święty Jan 

Paweł II. Tak, jak wtedy witano papieża, tak i dziś na 

całym Szlaku Papieskim pielgrzymów pozdrawiało 

wielu mieszkańców, którzy już przyzwyczaili się do 

corocznych pielgrzymek strażackich.

XIV Samochodowa i VIII Motocyklowa Pielgrzymka Strażaków

Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza

Z powiatu gorlickiego jak co roku wyruszyła 

grupa pielgrzymów z OSP Sędziszowa, OSP 

Wilczyska, OSP Biesna, OSP Ropa oraz 19 motocykli 

zasilonych grupą z Nowego Sącza.

Na trasie towarzyszył nam samochód prywatny 

ozdobiony flagą związku. (opracowanie: ck-Bobowa)

Ksiądz Antoni Bochenek studiował w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Tarnowie. 

Po ukończeniu studiów przyjął święcenia 

kapłańskie 27 maja 1973 r. z rąk bp. Jerzego 

Ablewicza. Niedługo potem rozpoczął swoją 

posługę kapłańską w Zagórzycach. Kolejne para-

fie księdza kanonika, w których pełnił rolę wikariu-

sza to: Rożnowice w latach 1976-1979, Cikowice 

1979-1984, Ochotnica Górna 1984-1986. W lipcu 

1986 r. został mianowany proboszczem parafii 

Stróżna. Parafianie są wdzięczni za utworzenie 

parafii i długoletnią posługę duszpasterską. 

27 maja 2018 r. obchodził 45-tą rocznicę świę-

ceń kapłańskich. W tej intencji Mszę św. celebro-

wał ksiądz prałat Marian Stępień, obecny admini-

strator parafii. (M. Włudyka)

45-lecie święceń kapłańskich

księdza Antoniego Bochenka 

- proboszcza parafii

św.Maksymiliana M.Kolbe

w Stróżnej
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W dniu 21 kwietnia 2018r. na terenie Kampusu 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XXI 

Małopolska Giełda Agroturystyczna i towarzyszące jej 

VII Targi Ogrodnicze.

Głównym celem organizacji Giełdy jest promocja 

turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej 

oferty wypoczynku na polskiej wsi mieszkańcom 

Krakowa i Województwa Małopolskiego.

Organizatorami giełdy byli: Uniwersytet Rolniczy

w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa 

Rolniczego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza, Centrum 

Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie 

„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” oraz Góralskie 

Stowarzyszenie Agroturystyczne.

W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa promujące kulturę, 

twórczość i tradycję lokalnego terenu Gminy Bobowa. 

Podczas XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Beata Król, Koronczarka Pani Zofia Król i Instruk-

torka Pani Celina Job prezentowały zgromadzonym 

gościom kunszt i unikatowość wyrobu koronek 

klockowych. (Ż. Framęga)

Bobowa na XXI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie

W dniu 23 kwietnia 2018r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie autorskie pt. 

„Jak polski skrzat zdobywał świat w 50 lecie Orderu Uśmiechu”.

Spotkanie z pisarzem, publicystą Andrzejem Grabowskim zgromadziło licznie uczniów gminnych szkół, 

którzy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowiadania i fragmenty dzieł przybyłego do Bobowej twórcy.

Pisarz w swym spotkaniu przed-

stawił zgromadzonym historię 

dotyczącą światowego fenomenu 

Orderu Uśmiechu oraz opowiastki 

związane z „Przygodami skrzata 

Wiercipiętka”. Opowiadania pisa-

rza przerwały liczne pytania mło-

dych czytelników, którzy z zaintere-

sowaniem wypytywali o pomysły, 

inspiracje, czy pierwsze spotkania 

autora z literaturą.

Spotkanie autorskie zakończyły 

wspólne pamiątkowe fotografie

z pisarzem. (Ż.Framęga)

Spotkanie autorskie pt. „Jak polski skrzat zdobywał świat

w 50-lecie Orderu Uśmiechu”

Dzięki staraniom Burmistrza, Gmina Bobowa otrzymała środki zewnętrzne na realizację następujących zadań.

ź Zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego w Szkole Muzycznej I stopnia

w Bobowej – kwota dotacji 70 000,00 zł. Realizacja zadania przewiduje zakup niezbędnych instrumentów 

muzycznych i akcesoriów na potrzeby prowadzenia edukacji artystycznej w Szkole Muzycznej I stopnia

w Bobowej. Nowe instrumenty będą służyć organizacji koncertów prezentujących dokonania uczniów szkoły, 

a także będą wykorzystywane w celu poszerzenia i rozwoju działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

działającej przy szkole.

ź Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia – kwota 

dotacji 100 000,00 zł. Zadanie przewiduje zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności 

kulturalnej na terenie Gminy Bobowa oraz doposażenie obiektów, w których świadczona jest działalność 

kulturalna o brakujący sprzęt. Planowane zakupy mają ca celu podniesienie standardu prowadzenia 

działalności kulturalnej oraz rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na terenie Gminy Bobowa.

ź Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach – kwota dotacji

27 352,00 zł. Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego na terenie Gminy Bobowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o  siedem  dodatkowych frakcji odpadów tj.: kontenery na meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kubeł na 

baterie i akumulatory, pojemnik na przeterminowane leki, kontener na opony.

ź Remont ulicy Pocztowej w Bobowej –  kwota dotacji  166 699,00 zł. Zakres robót w obrębie ulicy obejmować 

będzie: usunięcie starej nawierzchni i krawężników, poprawienie istniejącego profilu, wykonanie nowego 

krawężnika, wykonanie jednolitej nawierzchni bitumicznej ulicy, wymianę nawierzchni chodnika na kostkę 

brukową betonową wraz z wymianą obrzeży. (Opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej)

Blisko 400 tysięcy złotych nowych dotacji
trafi do Gminy Bobowa

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na 

realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-

geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości 

Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Popra-

wa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowi-

ty koszt realizacji projektu wynosi niemal 2 miliony zł,

z czego dofinansowanie stanowi ponad 1,3 miliona zł. 

Park powstanie przy ul. Zielonej w Bobowej w latach 

2018-2019. Projekt swoim zakresem obejmuje wyko-

nanie między innymi:

– wzniesień geologicznych zawierających roślinność 

i skały charakterystyczne dla danego regionu

tj. Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie,

– nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz wykona-

nie terenów trawiastych,

– układu komunikacyjnego w formie alejek i placów, 

który umożliwi pełną ekspozycję walorów krajo-

brazowych,

W Bobowej powstanie Park Przyrodniczo-Geologiczny
z funkcją edukacyjną

– małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki 

na rowery, drewniana altana z miejscem na grilla, 

drewniana studnia,

– oświetlenia LED  w oparciu o instalacje fotowolta-

iczne,

– oczka wodnego z fontanną,

– placu zabaw. (opracowanie: UM Bobowa)



12 czerwiec 2018

WIEŚCI GMINNE NASZA BOBOWA

13czerwiec 2018

KULTURANASZA BOBOWA

W dniu 21 kwietnia 2018r. na terenie Kampusu 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XXI 

Małopolska Giełda Agroturystyczna i towarzyszące jej 

VII Targi Ogrodnicze.

Głównym celem organizacji Giełdy jest promocja 

turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej 

oferty wypoczynku na polskiej wsi mieszkańcom 

Krakowa i Województwa Małopolskiego.

Organizatorami giełdy byli: Uniwersytet Rolniczy

w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa 

Rolniczego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza, Centrum 

Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie 

„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” oraz Góralskie 

Stowarzyszenie Agroturystyczne.

W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa promujące kulturę, 

twórczość i tradycję lokalnego terenu Gminy Bobowa. 

Podczas XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

Pani Beata Król, Koronczarka Pani Zofia Król i Instruk-

torka Pani Celina Job prezentowały zgromadzonym 

gościom kunszt i unikatowość wyrobu koronek 

klockowych. (Ż. Framęga)

Bobowa na XXI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie

W dniu 23 kwietnia 2018r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie autorskie pt. 

„Jak polski skrzat zdobywał świat w 50 lecie Orderu Uśmiechu”.

Spotkanie z pisarzem, publicystą Andrzejem Grabowskim zgromadziło licznie uczniów gminnych szkół, 

którzy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowiadania i fragmenty dzieł przybyłego do Bobowej twórcy.

Pisarz w swym spotkaniu przed-

stawił zgromadzonym historię 

dotyczącą światowego fenomenu 

Orderu Uśmiechu oraz opowiastki 

związane z „Przygodami skrzata 

Wiercipiętka”. Opowiadania pisa-

rza przerwały liczne pytania mło-

dych czytelników, którzy z zaintere-

sowaniem wypytywali o pomysły, 

inspiracje, czy pierwsze spotkania 

autora z literaturą.

Spotkanie autorskie zakończyły 

wspólne pamiątkowe fotografie

z pisarzem. (Ż.Framęga)

Spotkanie autorskie pt. „Jak polski skrzat zdobywał świat

w 50-lecie Orderu Uśmiechu”

Dzięki staraniom Burmistrza, Gmina Bobowa otrzymała środki zewnętrzne na realizację następujących zadań.

ź Zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego w Szkole Muzycznej I stopnia

w Bobowej – kwota dotacji 70 000,00 zł. Realizacja zadania przewiduje zakup niezbędnych instrumentów 

muzycznych i akcesoriów na potrzeby prowadzenia edukacji artystycznej w Szkole Muzycznej I stopnia

w Bobowej. Nowe instrumenty będą służyć organizacji koncertów prezentujących dokonania uczniów szkoły, 

a także będą wykorzystywane w celu poszerzenia i rozwoju działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

działającej przy szkole.

ź Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia – kwota 

dotacji 100 000,00 zł. Zadanie przewiduje zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności 

kulturalnej na terenie Gminy Bobowa oraz doposażenie obiektów, w których świadczona jest działalność 

kulturalna o brakujący sprzęt. Planowane zakupy mają ca celu podniesienie standardu prowadzenia 

działalności kulturalnej oraz rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na terenie Gminy Bobowa.

ź Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach – kwota dotacji

27 352,00 zł. Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego na terenie Gminy Bobowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o  siedem  dodatkowych frakcji odpadów tj.: kontenery na meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kubeł na 

baterie i akumulatory, pojemnik na przeterminowane leki, kontener na opony.

ź Remont ulicy Pocztowej w Bobowej –  kwota dotacji  166 699,00 zł. Zakres robót w obrębie ulicy obejmować 

będzie: usunięcie starej nawierzchni i krawężników, poprawienie istniejącego profilu, wykonanie nowego 

krawężnika, wykonanie jednolitej nawierzchni bitumicznej ulicy, wymianę nawierzchni chodnika na kostkę 

brukową betonową wraz z wymianą obrzeży. (Opracowanie: Urząd Miejski w Bobowej)

Blisko 400 tysięcy złotych nowych dotacji
trafi do Gminy Bobowa

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na 

realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-

geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości 

Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Popra-

wa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowi-

ty koszt realizacji projektu wynosi niemal 2 miliony zł,

z czego dofinansowanie stanowi ponad 1,3 miliona zł. 

Park powstanie przy ul. Zielonej w Bobowej w latach 

2018-2019. Projekt swoim zakresem obejmuje wyko-

nanie między innymi:

– wzniesień geologicznych zawierających roślinność 

i skały charakterystyczne dla danego regionu

tj. Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie,

– nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz wykona-

nie terenów trawiastych,

– układu komunikacyjnego w formie alejek i placów, 

który umożliwi pełną ekspozycję walorów krajo-

brazowych,

W Bobowej powstanie Park Przyrodniczo-Geologiczny
z funkcją edukacyjną

– małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki 

na rowery, drewniana altana z miejscem na grilla, 

drewniana studnia,

– oświetlenia LED  w oparciu o instalacje fotowolta-

iczne,

– oczka wodnego z fontanną,

– placu zabaw. (opracowanie: UM Bobowa)



KULTURA

15

NASZA BOBOWA

czerwiec 2018

KULTURANASZA BOBOWA

14 czerwiec 2018

W dniu 24 kwietnia 2018r. w sali widowiskowej 

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

„Drewniana Miska” w wykonaniu młodych aktorów 

Grupy Teatralnej działającej przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Binczarowej.

Młodzi artyści zaprezentowali przed uczniami szkół

z terenu Gminy Bobowa adaptację sztuki pisarza 

Edmunda Morrisa pod tytułem: „Drewniana Miska”. 

Spektakl ponadczasowy, opowiadał o nierozerwalnym 

temacie dotyczącym ludzkiej egzystencji – starości. 

Aktorzy dzięki umiejętnej grze przedstawili problema-

tykę spektaklu oraz charaktery postaci, które działały na 

emocje licznie zgromadzonej publiczności. (Ż. Framęga)

W dniu 2 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbył się spektakl oparty na 

wspomnieniach Włodzimierza Wysockiego i Mariny 

Vlady. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz 

Bobowej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobo-

wa oraz Teatr Nowy z Krakowa.

Spektakl w reżyserii Piotra Siekluckiego jest 

artystycznym wyrazem uznania dla postaci wielkie-

go barda Władimira Wysockiego.  Przedstawienie 

pokazuje sporną relację zachodzącą między ojcem

i synem oraz postać Wysockiego – zdolnego inteli-

genta, zbuntowanego wobec władzy.

Bogaty w utwory muzyczne spektakl stworzony 

został na podstawie tekstów: Mariny Vlady „Przer-

wany lot”, Umierałem sto razy”,  Janusza Korczaka

i listach przyjaciół Wysockiego. Przedstawienie było 

aktorskim głosem buntu wobec władzy i systemu 

ZSRR.

W role głównych postaci wcielili się aktorzy 

Teatru Nowego w Krakowie: Edward Linde-Luba-

szenko oraz Piotr Sieklucki, którzy zostali narodzeni 

brawami po wspaniale wystawionej sztuce. Artyści 

przyjęli kwiaty i gratulacje z rąk Sekretarz Gminy 

oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa.

Teatr Nowy realizuje w Bobowej projekt „Pro-

gram 60 + Nowy Wiek Kultury” skierowany do osób 

starszych, a jego celem jest aktywizacja zachowań 

twórczych oraz rozwijanie ich kreatywności.

Spektakl pt.:”Drewniana Miska” Teatru z Binczarowej

Spektakl „Wysocki” w Bobowej

Celem projektu jest aktywizacja i demargi-

nalizacja osób starych, mieszkających w małych 

zagrożonych kulturowym wykluczeniem miejsco-

wościach w Małopolsce; W ramach projektu 

realizowany jest cykl szkoleń autorozwojowych, 

które pomagają zintegrować się lokalnym spo-

łecznościom osób starszych, celem rozwiązywania 

ich codziennych problemów życia społecznego, 

związanych z wiekiem. (Ż. Framęga)

W dniu 29 maja 2018r. odbył się XIX Gminny Przegląd 

Teatrów Dzieci i Młodzieży.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Bobowa, które zaprosiło do udziału 

grupy teatralne działające w szkołach na terenie gminy.

Udział w wydarzeniu wzięło 5 zespołów: Teatr 

„Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach ze 

spektaklem pt.: „Perły szczęścia nie dają”, Teatr „Szpila” 

ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej z przedstawieniem 

pt.: „Niebajka o Smogu”, Przedszkole Samorządowe z 

Bobowej ze spektaklem pt.: „W pewnej bajce…”, Teatr 

„Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej z 

przedstawieniem pt.: „Oskar i Pani Róża”, Teatr 

„Chochliki ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej ze 

spektaklem pt.: „Postrzyżyny”.

Celem przeglądu było:

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

teatralnych,

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności 

twórczej wśród dzieci i młodzieży,

– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy 

artystycznej i wychowawczej,

– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 

teatrów dziecięcych i młodzieżowych,

– twórcze poszukiwanie rozwiązań inscenizacyjnych

i scenograficznych,

– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

i młodzieży,

– wymiana doświadczeń między pedagogami i instruk-

torami teatralnymi.

Jury po wspólnych naradach postanowiło przyznać 

następujące nagrody:

I miejsce i Złotą Maskę: Teatr „Iskierki” ze Szkoły 

Podstawowej w Jankowej

II miejsce i Srebrną Maskę: Teatr „Marionetka” ze 

Szkoły Podstawowej w Siedliskach

III miejsce i Brązową Maskę: Teatr „Szpila” ze Szkoły 

Podstawowej w Stróżnej

Wszystkie zespoły teatralne otrzymały dyplomy oraz 

słodycze za udział w Przeglądzie, natomiast zwycięscy 

otrzymali statuetki: Złotą Maskę, Srebrną Maskę oraz 

Brązową Maskę.

Nagrody ufundowało Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jak i Jury 

serdecznie gratulują Laureatom i życzą dalszych 

sukcesów teatralnych oraz dziękują także nauczycie-

lom za duży wkład pracy w przygotowanie dzieci i mło-

dzieży do udziału w przeglądzie. (Ż. Framęga)

XIX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży w Bobowej
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Spektakl ponadczasowy, opowiadał o nierozerwalnym 

temacie dotyczącym ludzkiej egzystencji – starości. 

Aktorzy dzięki umiejętnej grze przedstawili problema-

tykę spektaklu oraz charaktery postaci, które działały na 

emocje licznie zgromadzonej publiczności. (Ż. Framęga)

W dniu 2 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej 

„Koronka” w Bobowej odbył się spektakl oparty na 

wspomnieniach Włodzimierza Wysockiego i Mariny 

Vlady. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz 

Bobowej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobo-

wa oraz Teatr Nowy z Krakowa.

Spektakl w reżyserii Piotra Siekluckiego jest 

artystycznym wyrazem uznania dla postaci wielkie-

go barda Władimira Wysockiego.  Przedstawienie 

pokazuje sporną relację zachodzącą między ojcem

i synem oraz postać Wysockiego – zdolnego inteli-

genta, zbuntowanego wobec władzy.

Bogaty w utwory muzyczne spektakl stworzony 

został na podstawie tekstów: Mariny Vlady „Przer-

wany lot”, Umierałem sto razy”,  Janusza Korczaka

i listach przyjaciół Wysockiego. Przedstawienie było 

aktorskim głosem buntu wobec władzy i systemu 

ZSRR.

W role głównych postaci wcielili się aktorzy 

Teatru Nowego w Krakowie: Edward Linde-Luba-

szenko oraz Piotr Sieklucki, którzy zostali narodzeni 

brawami po wspaniale wystawionej sztuce. Artyści 

przyjęli kwiaty i gratulacje z rąk Sekretarz Gminy 

oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Bobowa.

Teatr Nowy realizuje w Bobowej projekt „Pro-

gram 60 + Nowy Wiek Kultury” skierowany do osób 

starszych, a jego celem jest aktywizacja zachowań 

twórczych oraz rozwijanie ich kreatywności.

Spektakl pt.:”Drewniana Miska” Teatru z Binczarowej

Spektakl „Wysocki” w Bobowej

Celem projektu jest aktywizacja i demargi-

nalizacja osób starych, mieszkających w małych 

zagrożonych kulturowym wykluczeniem miejsco-

wościach w Małopolsce; W ramach projektu 

realizowany jest cykl szkoleń autorozwojowych, 

które pomagają zintegrować się lokalnym spo-

łecznościom osób starszych, celem rozwiązywania 

ich codziennych problemów życia społecznego, 

związanych z wiekiem. (Ż. Framęga)

W dniu 29 maja 2018r. odbył się XIX Gminny Przegląd 

Teatrów Dzieci i Młodzieży.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Bobowa, które zaprosiło do udziału 

grupy teatralne działające w szkołach na terenie gminy.

Udział w wydarzeniu wzięło 5 zespołów: Teatr 

„Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach ze 

spektaklem pt.: „Perły szczęścia nie dają”, Teatr „Szpila” 

ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej z przedstawieniem 

pt.: „Niebajka o Smogu”, Przedszkole Samorządowe z 

Bobowej ze spektaklem pt.: „W pewnej bajce…”, Teatr 

„Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej z 

przedstawieniem pt.: „Oskar i Pani Róża”, Teatr 

„Chochliki ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej ze 

spektaklem pt.: „Postrzyżyny”.

Celem przeglądu było:

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

teatralnych,

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności 

twórczej wśród dzieci i młodzieży,

– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy 

artystycznej i wychowawczej,

– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 

teatrów dziecięcych i młodzieżowych,

– twórcze poszukiwanie rozwiązań inscenizacyjnych

i scenograficznych,

– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

i młodzieży,

– wymiana doświadczeń między pedagogami i instruk-

torami teatralnymi.

Jury po wspólnych naradach postanowiło przyznać 

następujące nagrody:

I miejsce i Złotą Maskę: Teatr „Iskierki” ze Szkoły 

Podstawowej w Jankowej

II miejsce i Srebrną Maskę: Teatr „Marionetka” ze 

Szkoły Podstawowej w Siedliskach

III miejsce i Brązową Maskę: Teatr „Szpila” ze Szkoły 

Podstawowej w Stróżnej

Wszystkie zespoły teatralne otrzymały dyplomy oraz 

słodycze za udział w Przeglądzie, natomiast zwycięscy 

otrzymali statuetki: Złotą Maskę, Srebrną Maskę oraz 

Brązową Maskę.

Nagrody ufundowało Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jak i Jury 

serdecznie gratulują Laureatom i życzą dalszych 

sukcesów teatralnych oraz dziękują także nauczycie-

lom za duży wkład pracy w przygotowanie dzieci i mło-

dzieży do udziału w przeglądzie. (Ż. Framęga)

XIX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży w Bobowej
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W sobotę, 28 kwietnia 2018 r., w Wieliczce, odbyły się 

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło 

w nich udział 120 uczestników, w trzech grupach wieko-

wych, ze wszystkich małopolskich powiatów. W grupie 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, powiat gorlicki 

reprezentował uczeń ZSO w Bobowej, Wojciech Mazur

z III klasy Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Wojciech w swojej grupie wiekowej 

okazał się bezkonkurencyjny, zdobywając pierwsze miej-

sce i tym samym będzie reprezentował województwo 

małopolskie w finale centralnym OTWP.

Warto przypomnieć, że w 2017 r., w Eliminacjach 

Powiatowych Wojciech Mazur zajął pierwsze, a w tym roku drugie miejsce. Wola walki, chęć zdobywania wiedzy

i umiejętności wykraczające zdecydowanie poza podstawę programową, pracowitość i sumienność pozwoliły mu 

być bezkonkurencyjnym w województwie. (opracowanie ZSO Bobowa)

I miejsce Wojciecha Mazura z ZSO z Bobowej

na Eliminacjach Wojewódzkich 41. edycji

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W sobotę 24 marca miał miejsce w Goethe Institut

w Warszawie I Ogólnopolski Konkurs Języka Niemiec-

kiego „Lust auf Lesen?” organizowany przez Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

Wzięła w nim udział uczennica Szkoły Podstawowej

w Siedliskch Martje Prause (kl. IIB) pod opieką nauczy-

cielki języka niemieckiego p. Barbary Sowy. Wcześniej 

Martje wygrała z najlepszym wynikiem etap regionalny 

w Rabce-Zdroju organizowany przez Oddział PSNJN 

Koło Jordanów pod przewodnictwem p. Marzeny 

Lańczyk. Etap ogólnopolski składał się z dwóch części: 

test pisemny i egzamin ustny. Nasza uczennica zdobyła 

w Warszawie tytuł finalistki konkursu uzyskując 

dziesiąty z najwyższych wyników spośród stu uczniów 

przybyłych na konkurs z całej Polski. Gratulujemy!

Martje Prause jest również finalistką kuratoryjnego 

Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla ucz-

niów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

(Opracowanie: SP Siedliska)

Konkurs z języka niemieckiego
– sukcesy uczennicy Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Reca w Siedliskach

5 czerwca w Światowy Dzień Ochrony Środowiska

w Szkole Podstawowej w Jankowej odbył się Gminny 

Konkurs pod hasłem: „Z ekologią za pan brat od 

najmłodszych lat”. Otwarcia konkursu dokonała 

dyrektor szkoły pani Alicja Rodak. W konkursie wzięło 

udział 11 uczniów z klas II i III z sześciu szkół naszej 

gminy. Uczniowie rozwiązywali test, który zawierał 

zadania zamknięte. Klasa II miała do rozwiązania 20,

a trzecia 25 zadań. Po napisaniu testu udali się wraz

z przedstawicielem Nadleśnictwa Gorlice na krótką 

lekcję przyrody. Pan leśniczy opowiadał o organizmach 

żyjących w lesie, swoją wypowiedź wzbogacał 

informacjami z tablic ścieżki dydaktycznej znajdują-

cych się wokół szkoły. Na zakończenie prelekcji wręczył 

słuchaczom drobne upominki, które ufundowało 

Nadleśnictwo Gorlice. Po krótkiej wycieczce uczniowie 

powrócili na salę gimnastyczną, gdzie obejrzeli 

przedstawienie pod tytułem: „Jesteś tym, co jesz”

w wykonaniu uczniów klasy VII.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyło-

niła laureatów w dwóch kategoriach:

Klasa II

I miejsce –  David Barczyk  SP Siedliska

II miejsce – Ignacy Szura    SP Bobowa

III miejsce – Lena Ciepielowska SP Brzana

III miejsce – Franciszek Apriasz  SP Wilczyska

Klasa III

I miejsce – Tomasz Ryzner   SP Bobowa

II miejsce – Kinga Nosal   SP Jankowa

III miejsce – Wiktoria Kowalska  SP Wilczyska

Nagrody książkowe i poczęstunek ufundowała 

Szkoła Podstawowa w Jankowej. Nad organizacją 

konkursu czuwały opiekunki SK LOP Teresa Skrzypek

i Ewa Łatka.

Wszystkim uczestnikom  VII Gminnego Konkursu 

Wiedzy Przyrodniczej gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. (Opracowanie: SP Jankowa)

VII Gminny Konkurs

Wiedzy Przyrodniczej

W dniu 24 maja 2018 roku w Szkole Podstawo-

wej w Bobowej odbył się XI Powiatowy Konkurs 

Ekologiczny dla uczniów Gimnazjum Powiatu 

Gorlickiego.

Organizatorami konkursu byli: Oddział Ligi 

Ochrony Przyrody w Gorlicach, Szkoła Podstawo-

wa w Bobowej oraz działające przy szkołach 

Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody.

W konkursie wzięło udział 20 gimnazjalistów – 

laureatów etapu gminnego, którzy rozwiązywali 

test, opracowany przez niezależną komisję 

konkursową. Tematem przewodnim była „Histo-

ria i działalność Ligi Ochrony Przyrody w aspekcie 

ochrony środowiska”, gdyż w tym roku obchodzi-

my jubileusz 90-lecia LOP. W czasie, gdy komisja 

konkursowa oceniała prace uczniów,  uczestnicy 

konkursu wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum 

Przyrodnicze w Ciężkowicach. Po powrocie doko-

nano podsumowania konkursu oraz wręczenia 

dyplomów i nagród. Nagrody wręczał Burmistrz 

Bobowej pan Wacław Ligęza.  Pierwsze miejsce 

zajęła uczennica Gimnazjum w Bobowej – Ga-

briela Magiera. (Ż. Framęga)

XI Powiatowy
Konkurs Ekologiczny

w Bobowej
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w nich udział 120 uczestników, w trzech grupach wieko-
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sce i tym samym będzie reprezentował województwo 

małopolskie w finale centralnym OTWP.
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Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

Wzięła w nim udział uczennica Szkoły Podstawowej

w Siedliskch Martje Prause (kl. IIB) pod opieką nauczy-

cielki języka niemieckiego p. Barbary Sowy. Wcześniej 

Martje wygrała z najlepszym wynikiem etap regionalny 

w Rabce-Zdroju organizowany przez Oddział PSNJN 

Koło Jordanów pod przewodnictwem p. Marzeny 

Lańczyk. Etap ogólnopolski składał się z dwóch części: 

test pisemny i egzamin ustny. Nasza uczennica zdobyła 

w Warszawie tytuł finalistki konkursu uzyskując 

dziesiąty z najwyższych wyników spośród stu uczniów 

przybyłych na konkurs z całej Polski. Gratulujemy!

Martje Prause jest również finalistką kuratoryjnego 

Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla ucz-

niów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

(Opracowanie: SP Siedliska)

Konkurs z języka niemieckiego
– sukcesy uczennicy Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Reca w Siedliskach

5 czerwca w Światowy Dzień Ochrony Środowiska

w Szkole Podstawowej w Jankowej odbył się Gminny 

Konkurs pod hasłem: „Z ekologią za pan brat od 

najmłodszych lat”. Otwarcia konkursu dokonała 

dyrektor szkoły pani Alicja Rodak. W konkursie wzięło 

udział 11 uczniów z klas II i III z sześciu szkół naszej 

gminy. Uczniowie rozwiązywali test, który zawierał 

zadania zamknięte. Klasa II miała do rozwiązania 20,

a trzecia 25 zadań. Po napisaniu testu udali się wraz

z przedstawicielem Nadleśnictwa Gorlice na krótką 

lekcję przyrody. Pan leśniczy opowiadał o organizmach 

żyjących w lesie, swoją wypowiedź wzbogacał 

informacjami z tablic ścieżki dydaktycznej znajdują-
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przedstawienie pod tytułem: „Jesteś tym, co jesz”

w wykonaniu uczniów klasy VII.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyło-

niła laureatów w dwóch kategoriach:
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Szkoła Podstawowa w Jankowej. Nad organizacją 

konkursu czuwały opiekunki SK LOP Teresa Skrzypek

i Ewa Łatka.

Wszystkim uczestnikom  VII Gminnego Konkursu 

Wiedzy Przyrodniczej gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. (Opracowanie: SP Jankowa)
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test, opracowany przez niezależną komisję 
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19 kwietnia 2018 r. reprezentanci Szkolnego Koła 

Wolontariatu działającego w ZSO w Bobowej udali się 

do Krakowa na spotkanie z Janiną Ochojską - polską 

działaczką humanitarną, założycielką Polskiej Akcji 

Humanitarnej i astronomem. Wydarzenie to zorga-

nizował Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z okazji

IV Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej i 25-lecia 

istnienia Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Ochojska

w dwugodzinnym wystąpieniu dzieliła się ze słuchacza-

mi swym doświadczeniem pomagania zarówno oso-

bom indywidualnym, jak i narodom na całym świecie.

Przez ćwierć wieku PAH pomógł ludziom z 44 krajów 

niezależnie od wyznania, koloru skóry, czy poglądów 

politycznych. „Najważniejsza w pomaganiu jest 

wytrwałość” - mówi p. Janina. Podkreśla też niezastą-

pioną rolę mediów, także mediów społecznościowych, 

w przekazie informacji. Według niej skuteczność 

każdej akcji zależy w dużej mierze od dobrego i rzetel-

nego przepływu informacji. Przestrzega przed posta-

wą obojętności, uważa bowiem, że „obojętność zabija 

dobro”.

Wolontariat z ZSO w Bobowej na spotkaniu

z działaczką humanitarną, p. Janiną Ochojską

Jesteśmy wdzięczni Polskiej Akcji Humanitarnej za 

wspieranie ludzi w Polsce i najdalszych zakątkach 

świata, jak również za to, że wciąż budzi nasze 

sumienia i przypomina jak istotna jest pomoc innym. 

(Opracowanie: ZSO Bobowa)

„Dumni z Polski”
W maju i czerwcu w szkołach podstawowych na 

terenie gminy odbyły się festyny i spotkanie pod 

hasłem „Dumni z Polski” związane z setną rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę.

20 maja 2018 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Reca w Siedliskach odbyła się szkolna majówka, której 

tematem przewodnim było 100-lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Organizatorami tej imprezy byli: 

Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną 

oraz Orkiestra Dęta przy OSP w Siedliskach.

Oprawę artystyczną zapewnili: Orkiestra Dęta, 

uczniowie klas I – III, młodzież gimnazjalna oraz 

uczestnicy projektu „Mam Talent”. Uroczystość swoją 

obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Bobowej p. Stanisław Tabiś, Sekretarz Gminy 

Bobowa p. Zdzisława Iwaniec, Sołtys wsi Siedliska

p. Zdzisław Górka, oraz Radna p. Ewa Truchan.

Zaangażowanie i ogromny wysiłek rodziców w przy-

gotowanie spotkania zostały nagrodzone dużą frekwe-

ncją mieszkańców Siedlisk i okolicy.

W dniu 4 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej 

w Sędziszowej odbyło się Rodzinne Świętowanie.

Organizatorem wydarzenia byli: Dyrektor, nauczy-

ciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w  Sędziszo-

wej.

Wydarzenie rozpoczęło się Nabożeństwem w inten-

cji naszej Małej Ojczyzny przy wiejskiej kapliczce, po 

wspólnej modlitwie uczniowie, nauczyciele i goście 

udali się pod budynek Szkoły, by wspólnie uczestniczyć 

w przygotowanej części artystycznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz 

Bobowej, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady 

Miejskiej oraz Rodzice uczniów uczęszczający do szko-

ły. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali 

część muzyczno-słowną poświęconą tematyce patrio-

tycznej. Następnie dzieci zaprezentowały spektakl pt: 

„Postrzyżyny” oraz wierszyki i piosenki z dedykacja dla 

ukochanych Rodziców z okazji ich święta. Wydarzenie 

zakończyło się na boisku szkolnym wspólnym święto-

waniem Dnia Dziecka wraz z druhami OSP, którzy 

przygotowali dla dzieci liczne atrakcje.

„Dumni z Polski” – z barwami narodowymi SP w 

Jankowej zwiedzała Krynicę.

Dnia 4 czerwca br. uczniowie klasy I i II ze Szkoły 

Podstawowej w Jankowej podziwiali uroki Krynicy 

Zdroju. Bogaty program wycieczki rozpoczął się 

wyjazdem kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, 

gdzie dzieci podziwiały piękne widoki. Deptakiem 

udały się do Pijalni Głównej, następnie pod Pomnik 

Adama Mickiewicza i pod multimedialną fontannę. 

Kolejną atrakcją był wyjazd kolejką linową na Górę 

Parkową, gdzie harcom na ślizgach i placu zabaw nie 

było końca. Wycieczkę kończyły wspaniałe lody, 

których smak pozostanie na długo. Opiekę nad 

uczniami sprawowały wychowawczynie: pani Joanna 

Gucwa i pani Ewa Łatka.

Dnia 4 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Brzanie odbył się dzień zajęć 

wychowawczych poświęcony stuleciu odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Wszyscy uczniowie na 

pierwszych dwóch godzinach zajęć uczestniczyli w 

warsztatach plastycznych na których wykonywali 

ozdoby i plakaty związane z naszymi barwami 

narodowymi. Wykonane prace posłużyły uczniom,pod 

kierunkiem wychowawców klas oraz opiekuna SU

i Szkolnego Koła Wolontariatu, do wykonania dekoracji 

sal i korytarzy szkolnych.

Następnie odbyła się uroczysta akademia w czasie 

której poszczególne klasy zaprezentowały przygoto-

wane recytacje wierszy oraz śpiewały pieśni patrio-

tyczne. Wykorzystano przy tym również materiały

z kampanii „Dumni z Polski” otrzymane od Urzędu 

Miejskiego w Bobowej.

Podsumowując wydarzenie Dyrektor szkoły podzię-

kował wszystkim uczniom, nauczycielom i wycho-

wawcom za wkład pracy w przygotowanie uroczystości 

i zachęcił do brania udziału w innych uroczystościach 

związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości 

organizowanych na terenie naszej gminy.

W dniu 10 czerwca 2018 roku przy budynku Szkoły 

Podstawowej w Bobowej jak co roku z okazji Dnia 

Dziecka odbył się Festyn Szkolny. Tegoroczne hasło 

wydarzenia  „Dumni z Polski” związane było z setną 

rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorami wydarzenia byli: Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej w Bobowej, Nauczyciele, Rada Rodziców 

oraz uczniowie. Bogaty program imprezy przygotowa-

ny przez organizatorów był pełen atrakcji, a wśród nich: 

występy wokalno-taneczne dzieci z oddziałów przed-

szkolnych, zerówek (3,4-latki gr. I i gr. II) i klas 

pierwszych, koncert uczniów Szkoły Muzycznej I sto-

pnia w Bobowej, spektakl pt.: „Zielony Kapturek”

w wykonaniu uczniów kl „0” gr. IV, taniec hiszpański

i prezentacja muzyczna zespołu pod nazwą Minipectus 

do piosenki „Barcelona” przez uczniów kl „o” gr. V, 

inscenizacja historyczna „Bitwy pod Grunwaldem”

w wykonaniu Bractwa Rycerskiego 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej, przedstawienie klasy II b 

pt.:„Kopciuszek”, koncert piosenek anglojęzycznych, 

występ kabaretowy kl. Va, kabaret „Się podziało” cz. II  

zaprezentowany przez nauczycieli i rodziców oraz 

występ zespołu „The Basement”. Podczas wydarzenia 

goście mogli także obserwować potyczki sportowe, 

wśród których wyróżnić można: mecze towarzyskie 

uczniów oraz mecz piłki nożnej w którym sportowo 

walczyli ze sobą księża oraz nauczyciele kontra 

policjanci. Sportowa potyczka mimo niesprzyjającego 

deszczu nie popsuła dobrej sportowej zabawy, która 

zakończyła się remisem z wynikiem 2:2.

Dzień Dziecka na biało-czerwono w SP Wilczyska

Radując się szczęśliwym dzieciństwem  w  wolnej 

Polsce,  dnia 4 czerwca br. uczniowie  Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Wilczyskach obchodzili swoje 

święto. Ta uroczystość swym programem wpisała się

w 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę. Pierwsza część rozpoczęła się od konkursu 

historycznego na temat życia i działalności Józefa 

Piłsudskiego. Do rywalizacji stanęły drużyny z klas 4-8, 

wygrały po dogrywce uczennice reprezentujące kl.5. W 

części artystycznej zespół wokalny „Stokrotki” i solistki  

zaprezentowały pieśni patriotyczne, a następnie 

wystąpili zwycięscy szkolnego konkursu recytator-

skiego. Przedszkolaki wspólnie tworzyły historyjkę 

obrazkową „Moja Polska”.

Zajęcia na boisku szkolnym rozpoczęto od sesji 

zdjęciowej uczniów- oczywiście w dominujących biało-

czerwonych barwach. Później nadszedł czas na 

współzawodnictwo poszczególnych  grup wiekowych 

w biegach.

Ostatnia część była ucztą dla ciała - to przeprowa-

dzone w szkole zajęcia kulinarne w ramach akcji 

„Trzymaj formę”, a w przedszkolu samodzielne przygo-

towywanie kanapek piknikowych spożytych później

w plenerze.
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19 kwietnia 2018 r. reprezentanci Szkolnego Koła 

Wolontariatu działającego w ZSO w Bobowej udali się 

do Krakowa na spotkanie z Janiną Ochojską - polską 

działaczką humanitarną, założycielką Polskiej Akcji 

Humanitarnej i astronomem. Wydarzenie to zorga-

nizował Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z okazji

IV Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej i 25-lecia 

istnienia Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Ochojska

w dwugodzinnym wystąpieniu dzieliła się ze słuchacza-

mi swym doświadczeniem pomagania zarówno oso-

bom indywidualnym, jak i narodom na całym świecie.

Przez ćwierć wieku PAH pomógł ludziom z 44 krajów 

niezależnie od wyznania, koloru skóry, czy poglądów 

politycznych. „Najważniejsza w pomaganiu jest 

wytrwałość” - mówi p. Janina. Podkreśla też niezastą-

pioną rolę mediów, także mediów społecznościowych, 

w przekazie informacji. Według niej skuteczność 

każdej akcji zależy w dużej mierze od dobrego i rzetel-

nego przepływu informacji. Przestrzega przed posta-

wą obojętności, uważa bowiem, że „obojętność zabija 

dobro”.

Wolontariat z ZSO w Bobowej na spotkaniu

z działaczką humanitarną, p. Janiną Ochojską

Jesteśmy wdzięczni Polskiej Akcji Humanitarnej za 

wspieranie ludzi w Polsce i najdalszych zakątkach 

świata, jak również za to, że wciąż budzi nasze 

sumienia i przypomina jak istotna jest pomoc innym. 

(Opracowanie: ZSO Bobowa)

„Dumni z Polski”
W maju i czerwcu w szkołach podstawowych na 

terenie gminy odbyły się festyny i spotkanie pod 

hasłem „Dumni z Polski” związane z setną rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę.

20 maja 2018 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Reca w Siedliskach odbyła się szkolna majówka, której 

tematem przewodnim było 100-lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Organizatorami tej imprezy byli: 

Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły z Radą Pedagogiczną 

oraz Orkiestra Dęta przy OSP w Siedliskach.

Oprawę artystyczną zapewnili: Orkiestra Dęta, 

uczniowie klas I – III, młodzież gimnazjalna oraz 

uczestnicy projektu „Mam Talent”. Uroczystość swoją 

obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Bobowej p. Stanisław Tabiś, Sekretarz Gminy 

Bobowa p. Zdzisława Iwaniec, Sołtys wsi Siedliska

p. Zdzisław Górka, oraz Radna p. Ewa Truchan.

Zaangażowanie i ogromny wysiłek rodziców w przy-

gotowanie spotkania zostały nagrodzone dużą frekwe-

ncją mieszkańców Siedlisk i okolicy.

W dniu 4 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej 

w Sędziszowej odbyło się Rodzinne Świętowanie.

Organizatorem wydarzenia byli: Dyrektor, nauczy-

ciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w  Sędziszo-

wej.

Wydarzenie rozpoczęło się Nabożeństwem w inten-

cji naszej Małej Ojczyzny przy wiejskiej kapliczce, po 

wspólnej modlitwie uczniowie, nauczyciele i goście 

udali się pod budynek Szkoły, by wspólnie uczestniczyć 

w przygotowanej części artystycznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz 

Bobowej, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady 

Miejskiej oraz Rodzice uczniów uczęszczający do szko-

ły. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali 

część muzyczno-słowną poświęconą tematyce patrio-

tycznej. Następnie dzieci zaprezentowały spektakl pt: 

„Postrzyżyny” oraz wierszyki i piosenki z dedykacja dla 

ukochanych Rodziców z okazji ich święta. Wydarzenie 

zakończyło się na boisku szkolnym wspólnym święto-

waniem Dnia Dziecka wraz z druhami OSP, którzy 

przygotowali dla dzieci liczne atrakcje.

„Dumni z Polski” – z barwami narodowymi SP w 

Jankowej zwiedzała Krynicę.

Dnia 4 czerwca br. uczniowie klasy I i II ze Szkoły 

Podstawowej w Jankowej podziwiali uroki Krynicy 

Zdroju. Bogaty program wycieczki rozpoczął się 

wyjazdem kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, 

gdzie dzieci podziwiały piękne widoki. Deptakiem 

udały się do Pijalni Głównej, następnie pod Pomnik 

Adama Mickiewicza i pod multimedialną fontannę. 

Kolejną atrakcją był wyjazd kolejką linową na Górę 

Parkową, gdzie harcom na ślizgach i placu zabaw nie 

było końca. Wycieczkę kończyły wspaniałe lody, 

których smak pozostanie na długo. Opiekę nad 

uczniami sprawowały wychowawczynie: pani Joanna 

Gucwa i pani Ewa Łatka.

Dnia 4 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Brzanie odbył się dzień zajęć 

wychowawczych poświęcony stuleciu odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Wszyscy uczniowie na 

pierwszych dwóch godzinach zajęć uczestniczyli w 

warsztatach plastycznych na których wykonywali 

ozdoby i plakaty związane z naszymi barwami 

narodowymi. Wykonane prace posłużyły uczniom,pod 

kierunkiem wychowawców klas oraz opiekuna SU

i Szkolnego Koła Wolontariatu, do wykonania dekoracji 

sal i korytarzy szkolnych.

Następnie odbyła się uroczysta akademia w czasie 

której poszczególne klasy zaprezentowały przygoto-

wane recytacje wierszy oraz śpiewały pieśni patrio-

tyczne. Wykorzystano przy tym również materiały

z kampanii „Dumni z Polski” otrzymane od Urzędu 

Miejskiego w Bobowej.

Podsumowując wydarzenie Dyrektor szkoły podzię-

kował wszystkim uczniom, nauczycielom i wycho-

wawcom za wkład pracy w przygotowanie uroczystości 

i zachęcił do brania udziału w innych uroczystościach 

związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości 

organizowanych na terenie naszej gminy.

W dniu 10 czerwca 2018 roku przy budynku Szkoły 

Podstawowej w Bobowej jak co roku z okazji Dnia 

Dziecka odbył się Festyn Szkolny. Tegoroczne hasło 

wydarzenia  „Dumni z Polski” związane było z setną 

rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorami wydarzenia byli: Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej w Bobowej, Nauczyciele, Rada Rodziców 

oraz uczniowie. Bogaty program imprezy przygotowa-

ny przez organizatorów był pełen atrakcji, a wśród nich: 

występy wokalno-taneczne dzieci z oddziałów przed-

szkolnych, zerówek (3,4-latki gr. I i gr. II) i klas 

pierwszych, koncert uczniów Szkoły Muzycznej I sto-

pnia w Bobowej, spektakl pt.: „Zielony Kapturek”

w wykonaniu uczniów kl „0” gr. IV, taniec hiszpański

i prezentacja muzyczna zespołu pod nazwą Minipectus 

do piosenki „Barcelona” przez uczniów kl „o” gr. V, 

inscenizacja historyczna „Bitwy pod Grunwaldem”

w wykonaniu Bractwa Rycerskiego 46. Chorągwi 

Zygmunta Gryfity z Bobowej, przedstawienie klasy II b 

pt.:„Kopciuszek”, koncert piosenek anglojęzycznych, 

występ kabaretowy kl. Va, kabaret „Się podziało” cz. II  

zaprezentowany przez nauczycieli i rodziców oraz 

występ zespołu „The Basement”. Podczas wydarzenia 

goście mogli także obserwować potyczki sportowe, 

wśród których wyróżnić można: mecze towarzyskie 

uczniów oraz mecz piłki nożnej w którym sportowo 

walczyli ze sobą księża oraz nauczyciele kontra 

policjanci. Sportowa potyczka mimo niesprzyjającego 

deszczu nie popsuła dobrej sportowej zabawy, która 

zakończyła się remisem z wynikiem 2:2.

Dzień Dziecka na biało-czerwono w SP Wilczyska

Radując się szczęśliwym dzieciństwem  w  wolnej 

Polsce,  dnia 4 czerwca br. uczniowie  Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Wilczyskach obchodzili swoje 

święto. Ta uroczystość swym programem wpisała się

w 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę. Pierwsza część rozpoczęła się od konkursu 

historycznego na temat życia i działalności Józefa 

Piłsudskiego. Do rywalizacji stanęły drużyny z klas 4-8, 

wygrały po dogrywce uczennice reprezentujące kl.5. W 

części artystycznej zespół wokalny „Stokrotki” i solistki  

zaprezentowały pieśni patriotyczne, a następnie 

wystąpili zwycięscy szkolnego konkursu recytator-

skiego. Przedszkolaki wspólnie tworzyły historyjkę 

obrazkową „Moja Polska”.

Zajęcia na boisku szkolnym rozpoczęto od sesji 

zdjęciowej uczniów- oczywiście w dominujących biało-

czerwonych barwach. Później nadszedł czas na 

współzawodnictwo poszczególnych  grup wiekowych 

w biegach.

Ostatnia część była ucztą dla ciała - to przeprowa-

dzone w szkole zajęcia kulinarne w ramach akcji 

„Trzymaj formę”, a w przedszkolu samodzielne przygo-

towywanie kanapek piknikowych spożytych później

w plenerze.
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W dniu 16 czerwca 2018 roku na terenie stadionu 

sportowego w Bobowej odbyła się XXIX Spartakiada 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 

Krzyża.

Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Rejonowy 

PCK w Gorlicach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi 

PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Bobowej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Prezes Oddziału 

Rejonowego PCK w Gorlicach.

Spartakiada zakończyła się następującymi 

wynikami:

miejsce I: HDK przy KP PSP w Gorlicach

miejsce II: HDK Kolegium Sędziów Piłkarskich

miejsce III: HDK Fratres z Łużnej

miejsce IV: HDK Narodowe Gorlice

miejsce V: HDK w Ropie

miejsce VI ex aequo:  HDK przy OSP Moszczenica 

oraz HDK przy UM w Bobowej (Ż. Framęga)

XXIX Spartakiada Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża

Finał wojewódzki
Kinder+Sport

i awans LKS BOBOWA!

W dniu 2 czerwca 2018 roku na terenie hali 

sportowej w Szkole Podstawowej w Bobowej 

odbył się Finał wojewódzki Kinder+Sport w mini 

siatkówce chłopców kl „6 czwórki”- kinder+ SPORT 

2018

W zawodach startowało 12 zespołów, które 

tworzyło łącznie 60 zawodników, a podczas 

wydarzenia rozegrano 26 meczy.

Organizatorami wydarzenia byli: Małopolski 

Związek Piłki Siatkowej w Krakowie, Terenowy 

Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu i LKS 

Bobowa

Wśród Klubów biorących udział w Zawodach 

znaleźli się: LKS Bobowa, UKS 22-1 Kraków, 

VOLLEY Brzesko, DUNAJEC 1 Nowy Sącz, GKPS 1 

Gorlice, LKS Bobowa 2, SPARTA Kraków, Kęczanin 

KĘTY, DUNAJEC 2 Nowy Sącz, GKPS 2 Gorlice.

Awans do Mistrzostw Polski – Finał Ogólno-

polski uzyskały następujące otrzymały: LKS 

BOBOWA i UKS 22 KRAKÓW

W trakcie wydarzenia zostali także nagrodzeni 

najlepsi zawodnicy w kategoriach: Najlepszy 

Zawodnik Turnieju, Najlepszy Atakujący Turnieju, 

Najlepszy Przyjmujący Turnieju i Najlepszy 

Rozgrywający Turnieju. Fundatorem pucharów 

był Burmistrz Bobowej. Nagrodzeni zostali także 

najlepsi trenerzy Zawodów: Trener LKS Bobowa 

oraz trener UKS 22 KRAKÓW.  (Ż. Framęga)

Złoto dla dziewcząt z SP Bobowa

w rejonowym czwórboju lekkoatletycznym

Dnia 25.05.2018 roku na stadionie w Nawojowej 

odbył się finał Rejonu w Czwórboju Lekkoatletycznym. 

W zawodach startowało 8 drużyn w kategorii dziewcząt 

(mistrzowie i wicemistrzowie poszczególnych powia-

tów).

Wśród startujących najlepsze okazały się dziewczę-

ta z SP BOBOWA. Bobowianki zajęły pierwsze miejsce

i awansowały na zawody wojewódzkie. 

Przypomnijmy, że wśród 6 zawodniczek z każdej 

szkoły punktuje 5 i to daje sumę punktów w ogólnej 

klasyfikacji. Dziewczęta z Bobowej w każdej z czterech 

konkurencji uzyskały maksymalne do swoich 

możliwości wyniki.

Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej Anna Lach 

okazała się najlepszą z wszystkich startujących (na 48 

zawodniczek). Anna Lach zdobyła również złoty medal 

w biegu na 60 m (00:08,400).

Aleksandra Szczepanek i Joanna Semla zdobyły 

srebro i brąz w rzucie piłeczką palantową. Dziewczęta 

otrzymały puchar, dyplomy oraz medale w klasyfikacji 

indywidualnej.

Skład drużyny: Joanna Semla, Aleksandra Szcze-

panek, Oliwia Rudolphi, Ewa Lach, Anna Lach, Aleksan-

dra Ziomek.

Opiekunem dziewcząt jest pani Marta Niepsuj.

(opracowanie: SP Bobowa)

Srebrna drużyna
lekkoatletyczna !

Na stadionie w Bobowej 29.05.2018 odbyły się 

powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – liga 

lekkoatletyczna. W zawodach startowało 20 

drużyn dziewcząt i chłopców reprezentujących 

szkoły z powiatu gorlickiego. 

Bardzo dobrze spisała się drużyna chłopców SP 

Bobowa zajmując drugie miejsce. I miejsce zdobyła 

drużyna SP Kobylanka, a III miejsce SP Ropa. 

Bobowianie wystąpili w następujących konkuren-

cjach: bieg 100 m – Lichoń Jakub, Flądro Kamil, 

Gruca Kamil, bieg 300 m – Kopka Paweł, Gryzło 

Dawid, Nowak Bartosz, bieg 1000 m – Prokop Alek-

sander, skok w dal – Podobiński Dawid, Rudolphi 

Szymon, skok wzwyż – Skupień Jakub, rzut oszcze-

pem- Tokarz Kacper, Myśliwiec Damian, Tumidajski 

Jakub, pchnięcie kulą – Sobol Wojciech, Gryzło Filip, 

sztafeta 4 x 100 m – Kopka Paweł, Podobiński 

Dawid, Lichoń Jakub, Tokarz Kacper. (opracowanie: 

lks Bobowa)
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W dniu 16 czerwca 2018 roku na terenie stadionu 

sportowego w Bobowej odbyła się XXIX Spartakiada 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 

Krzyża.

Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Rejonowy 

PCK w Gorlicach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi 

PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Bobowej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Prezes Oddziału 

Rejonowego PCK w Gorlicach.

Spartakiada zakończyła się następującymi 

wynikami:

miejsce I: HDK przy KP PSP w Gorlicach

miejsce II: HDK Kolegium Sędziów Piłkarskich

miejsce III: HDK Fratres z Łużnej

miejsce IV: HDK Narodowe Gorlice

miejsce V: HDK w Ropie

miejsce VI ex aequo:  HDK przy OSP Moszczenica 

oraz HDK przy UM w Bobowej (Ż. Framęga)

XXIX Spartakiada Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża

Finał wojewódzki
Kinder+Sport

i awans LKS BOBOWA!

W dniu 2 czerwca 2018 roku na terenie hali 

sportowej w Szkole Podstawowej w Bobowej 

odbył się Finał wojewódzki Kinder+Sport w mini 

siatkówce chłopców kl „6 czwórki”- kinder+ SPORT 

2018

W zawodach startowało 12 zespołów, które 

tworzyło łącznie 60 zawodników, a podczas 

wydarzenia rozegrano 26 meczy.

Organizatorami wydarzenia byli: Małopolski 

Związek Piłki Siatkowej w Krakowie, Terenowy 

Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu i LKS 

Bobowa

Wśród Klubów biorących udział w Zawodach 

znaleźli się: LKS Bobowa, UKS 22-1 Kraków, 

VOLLEY Brzesko, DUNAJEC 1 Nowy Sącz, GKPS 1 

Gorlice, LKS Bobowa 2, SPARTA Kraków, Kęczanin 

KĘTY, DUNAJEC 2 Nowy Sącz, GKPS 2 Gorlice.

Awans do Mistrzostw Polski – Finał Ogólno-

polski uzyskały następujące otrzymały: LKS 

BOBOWA i UKS 22 KRAKÓW

W trakcie wydarzenia zostali także nagrodzeni 

najlepsi zawodnicy w kategoriach: Najlepszy 

Zawodnik Turnieju, Najlepszy Atakujący Turnieju, 

Najlepszy Przyjmujący Turnieju i Najlepszy 

Rozgrywający Turnieju. Fundatorem pucharów 

był Burmistrz Bobowej. Nagrodzeni zostali także 

najlepsi trenerzy Zawodów: Trener LKS Bobowa 

oraz trener UKS 22 KRAKÓW.  (Ż. Framęga)

Złoto dla dziewcząt z SP Bobowa

w rejonowym czwórboju lekkoatletycznym
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Bieg Niepodległości w Bobowej
W dniu 10 czerwca 2018 roku na bobowskim stadionie 

odbył się Bieg Niepodległości.

Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Bobowej.

Celem wydarzenia było:

- U p a m i ę t n i e n i e  1 0 0  ro c z n i c y  O d z y s k a n i a  

Niepodległości

-Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu

-Promocja Gminy Bobowa

-Propagowanie zdrowego stylu życia

W trakcie biegu prowadzona była klasyfikacja 

generalna oraz następujące kategorie wiekowe:

Mężczyźni i kobiety – kategorie wiekowe – 10 km

M 1 / K1 – do – 19 lat (1999 i młodsi )

M 2 / K2 – 20 – 39 lat (1998-1979)

M 3 / K3 – 40– 59 lat (1978 – 1959)

M 4 / K4 – 60 i więcej (1958 i starsi)

Wydarzenie zakończyło się dekoracją 

najlepszych biegaczy w poszcze-

gólnych kategoriach. Włodarz gminy 

wręczył wówczas statuetki zwy-

cięzcom Biegu Niepodległości.

WYNIKI BIEGU

K1 

1 m-ce  Pęcak Anna

2 m-ce  Kobaka Kinga

3 m-ce  Nowak Danuta

K2

1 m-ce  Brończyk Angelika

2 m-ce  Radzik Aleksandra

3 m-ce  Szkaradek Sylwia

K3 

1 m-ce  Pałuzewicz Ewa 

2 m-ce  Wiejacka Magdalena

3 m-ce  Mróz Teresa

M1

1 m-ce  Zieliński Adrian 

2 m-ce  Surmacz Albert

3 m-ce  Setlak Michał

M2

1 m-ce  Gawron Bogdan

2 m-ce  Czuba Wojciech

3 m-ce  Klara Marek

M3

1 m-ce   Janus Jacek

2 m-ce  Pudzisz Ryszard

3 m-ce  Martuś Jacek

M4

1 m-ce  Zając Ireneusz 

2 m-ce  Konieczny Marek

3 m-ce  Jamro Leopold

Kategoria ogólna mężczyzn

1 m-ce   Gawron Bogdan  31min  02s

2 m-ce   Czuba Wojciech 33 min 10s

3 m-ce   Klara Marek 35 min 26s

Kategoria ogólna kobiet

1 m-ce  Brończyk Angelika 41 min 29s

2 m-ce  Radzik Aleksandra 58 min 08s

3 m-ce  Pałzewicz Ewa 45min 49s

Nordic walking

1 m-ce  Kazimierczak Zofia

2 m-ce  Chmura Zofia

3 m-ce  Radzik Maria
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