


I. ZASOBY  KULTUROWE  GMINY  BOBOWA

Na terenie gminy 
Bobowa można 
znaleźć wiele 
interesujących 
zabytków. Główną 
ich część stanowią 
kościoły datowane 
na XIV – XV wiek. 

Kościół parafialny pw. 
Wszystkich Świętych w 
Bobowej – XIVw.

Kościół filialny pw. Świętej Zofii 
w Bobowej – XVw. 

Dzwonnica parawanowa przy 
kościele Św. Zofii – XIXw.

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Wilczyskach –
XVw.

Kościół parafialny pw. Św. 
Mikołaja w Siedliskach –
XIVw.



Dwór zwany „Zamkiem” z XVII w. – dawna siedziba właścicieli miasta 

Synagoga (Bóżnica) w Bobowej – XVIII w.

Cmentarz żydowski (kirkut) – z XVIII w.

Renesansowy dwór w Jeżowie z XV w.

Historia Bobowej od I połowy XVIII w. ściśle 
związana jest z kulturą żydowską. Mieszkał 
tu „cudowny rabin” cadyk bobowski 
Salomon ben Natan Halberstam. Na jego 
grób pielgrzymują Żydzi z całego świata.

Dwór w Jeżowie 
i „Zamek” 
w Bobowej były 
siedzibami 
ówczesnych 
właścicieli dóbr 
bobowskich.
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Zespół folklorystyczny pieśni i tańca 
„KORONKA” działa od 1953 r.

Wieńce dożynkowe
Pisanki przygotowane 
na Wielkanoc

Uroczystości dożynkowe

Bogaty folklor, wiele tradycji i zwyczajów ludowych kultywowanych jest przez miejscowe 
zespoły teatralne i ludowe oraz grupy obrzędowe.
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Koronkarki przy pracy

Sala wystawowa koronki klockowej

Tradycje wyrobu koronki klockowej kultywują bobowskie 
koronczarki, a Centrum Kultury prowadzi warsztaty 
koronki klockowej dla dzieci i młodzieży oraz stałą 
wystawę koronki w swojej siedzibie

Według jednej z legend pierwszą koronkę 
utkał pająk na krosnach pozostawionych 
przez tkaczkę. Kobieta zachwycona 
misternymi splotami chciała wykonać 
podobny wzór lecz brakowało jej pajęczej, 
subtelnej zręczności. Wtedy ukochany 
wystrugał dla niej drewniane klocki, dzięki 
którym nici nie plątały się…

„Oj gdyby nie ta koronka klockowa nikt by nie wiedział, gdzie nasza Bobowa”

Serweta wykonana 
techniką klockowąPracownicy Centrum Kultury 

podczas wystawy koronek
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Aby uczcić związki Bobowej Chasydami, rokrocznie 
organizowane są w czerwcu „Dni Bobowej z kulturą 
żydowską”. Największa impreza odbyła się w 2013 r., 
była to rekonstrukcja autentycznego wesela z 1931 r. 
„Jak cadyk z Bobowej córkę wydawał”.

Aktorzy odtwarzający role pary młodej 
i gości weselnych

Orszak weselny

Zaślubiny
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II. ZASOBY  SPOŁECZNE  GMINY

W festiwalu udział biorą twórcy koronek 
z Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Estonii, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, 
Słowacji, Węgier i Polski.  Na tle swoich wystaw 
prezentują sposoby wyrobu koronki klockowej, 
wymieniają się wzorami, narzędziami 
i doświadczeniem. Oprócz obejrzenia wystaw 
i pokazów mody można zakupić gotowe wyroby 
oraz wziąć udział w warsztatach.

Od 16 lat w październiku organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Koronki 
Klockowej połączony z ogólnopolskim konkursem koronki klockowej i targami rękodzieła.

Pokaz mody – stroje 
z elementami koronki 
klockowej

Twórcy z Węgier Uroczyste otwarcie festiwalu



Dwie grupy rekonstrukcji historycznej kultywujące tradycje rycerstwa średniowiecznego 
biorą udział w imprezach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym przybliżając odbiorcom 
strój, tradycje, zwyczaje, obrzędy, jadło i techniki walk rycerskich. Odtwarzają przeszłość na 
podstawie zachowanych dokumentów, sztychów i fotografii. Zrzeszają w swoich szeregach 
miłośników broni białej, rekonstrukcji historycznej oraz sztuki władania mieczem. Starają się 
jak najwierniej odwzorowywać prawdę historyczną.  

Konfraternia Miecza i Topora z Sędziszowej

Bractwo Rycerskie 46 Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej Turniej rycerski
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Stowarzyszenie GRYF powstało w 2011 r. Działa na wielu obszarach: gospodarczym, 
kulturalnym i społecznym. Jest współorganizatorem różnych eventów kulturalnych np. pikniku 
historycznego „Z Bobowej pod Grunwald”, wigilii na bobowskim rynku. Prowadzi również 
świetlice środowiskowe dla dzieci i dorosłych.

Wigilia na bobowskim 
rynkuPiknik historyczny
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Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i okolic powołane zostało przez mieszkańców  
wsi w roku 2009. Realizuje inicjatywy i pomysły związane z rozwojem oraz promocją 
miejscowości Sędziszowa i okolic w jak najszerzej rozumianym zakresie kulturalnym, 
społecznym i gospodarczym. Organizują kolonie i wycieczki dla dzieci i młodzieży, 
wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, zajmują się pielęgnowaniem 
polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kolonia Władysławowo

Karpacka Troja

Wycieczka szlakiem Trzech Kultur

Warsztaty dziedzictwa kulturowego

Kolonia z Ukrainy
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Strażacy OSP podczas uroczystości kościelnych

Orkiestra OSP Bobowa

Ćwiczenia strażackie

Orkiestra przy OSP z Siedlisk

Na terenie gminy działają zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Bobowej, Brzany, Siedlisk, 
Jankowej, Sędziszowej, Stróżnej i Wilczysk.  W razie pożaru czy wypadku spieszą na ratunek 
często z narażeniem życia. Ponadto biorą udział w imprezach organizowanych w gminie 
zabezpieczając teren oraz pilnując porządku i bezpieczeństwa. 

Przy OSP  Bobowa oraz 
OSP Siedliska działają 
również orkiestry, które 
uświetniają zarówno 
uroczystości kościelne 
i państwowe, jak również 
imprezy kulturalne.
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III. ZASOBY  PRZYRODNICZE

Obszar gminy usytuowanej u podnóża Karpat, 
z uwagi na podgórskie położenie należy do 
umiarkowanie ciepłego przejściowego piętra 
klimatycznego. Najzimniejszym miesiącem jest 
styczeń – średnia temperatura to -5°C, 
a najcieplejszym lipiec – średnia temperatura  
wynosi 17°C. Średnia roczna ilość opadów na 
terenie gminy jest względnie nieduża i waha 
się na poziomie ok. 650 mm.

Bobowa latem

Bobowa zimą

Gmina 
Bobowa



74% ogólnej powierzchni stanowią użytki 
rolne, co przesądza o rolniczym charakterze 
gminy. Występują średnie pod względem 
bonitacyjnym gleby (mady, piaszczyste i 
piaszczysto –żwirowe) oraz dłuższy okres 
wegetacji roślin. Przeważa uprawa zbóż i 
roślin okopowych. Lasy stanowią 16 % 
powierzchni gminy. 

Produkcja  zwierzęca  jest 
zróżnicowana: oprócz  bydła 
mleczno opasowego prowadzony 
jest również chów trzody chlewnej. 

Pola uprawne

Bydło mleczne
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Największą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Biała, zwana również Białą Dunajcową 
o długości ok. 107 km. Jej źródła znajdują się na stokach zachodniej części Beskidu Niskiego –
Lackowej, Ostrego Wierchu i Białej Skały, na wysokości 720 m n.p.m. Łączna powierzchnia 
dorzecza wynosi 983 km².  Rzeka Biała pokonuje Beskid Niski i Góry Grybowskie, tworząc na 
obszarze Pogórza dolinę, w której położona  jest m.in. gmina Bobowa.

Do Białej  na terenie gminy uchodzi kilka 
mniejszych cieków wodnych – największe z nich 
to lewobrzeżna Brzanka i prawobrzeżna 
Stróżnianka. 

W czasie powodzi rzeka staje się 
niebezpieczna. Zalewanych jest 
wówczas wiele domów, gospodarstw 
i pól uprawnych. Leniwie płynąca rzeka Biała

Rzeka Biała podczas powodzi
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Na terenie gminy można spotkać  gatunki roślin 
chronionych np. pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek 
wilczełyko, orlik pospolity, kukułka plamista 
i szerokolistna i  zawilec gajowy. W drzewostanie 
dominuje buk zwyczajny, jawory, graby, świerki 
i  jodły (pozostałości dawnych puszcz karpackich), 
lecz duży udział mają klony, brzozy, dęby i sosny. 
Najczęściej spotykane krzewy to leszczyna 
i dziki bez. 

Bezpośrednio nad korytami 
rzecznymi występują łęgi 
wierzbowo – topolowe.

Lasy na terenie gminy Fiołek leśny

Skupisko wierzb

Knieć błotna
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Na terenie gminy spotkać można zwierzynę łowną, taką 
jak sarny, jelenie, dziki i lisy, a także inne gatunki ssaków 
objętych ochroną, np. wilki, jeże, krety, wiewiórki, łasice, 
wydry, bobry, nietoperze i gronostaje. Występuje tu 
również wiele gatunków ptaków: bocian, dzięcioł, 
puchacz, kruk, myszołów, jastrząb. Gady i płazy 
spotykane na tych terenach to: zaskroniec, żmija 
zygzakowata, jaszczurka zwinka, salamandra plamista, 
ropuchy, żaby i traszki.

Ślimak winniczek

Bóbr

Jaszczurka zwinka

Dzięcioł
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IV. DOTYCHCZASOWE  DZIAŁANIA  GMINY

Stacja 
uzdatniania 
wody

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, 
HYDROFORNIA I STACJA 

UZDATNIANIA WODY

W 2011 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie oczyszczalni ścieków, stacji 
uzdatniania wody i hydroforni 
w Bobowej. Na prace przy tych obiektach 
gmina wydała ponad 11 mln złotych 
z czego dofinansowanie wynosiło 60%.

Otwarcie oczyszczalni ścieków



Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej

Sieć wodociągowa

Teren gminy wyposażono o kolejne kilometry kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej. Wybudowano 24 km wodociągów 
przeznaczając na ten cel blisko 4 mln zł, z czego dofinansowanie 
ze środków pozabudżetowych gminy wyniosło 2,5 mln zł. 
Mieszkańcy otrzymali również 45 km kanalizacji o wartości 
blisko 8 mln zł (dofinansowanie blisko 6 mln zł).

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 
I WODOCIĄGOWEJ
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BUDOWA HALI WIDOWISKOWO 
– SPORTOWEJ W BOBOWEJ

Przy Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej 
powstała nowoczesna hala sportowa 
o wartości ponad 5,5 mln zł. 
Dofinansowanie wyniosło blisko 
2,5 mln zł. Odbywają się tutaj zajęcia 
gimnastyczne uczniów, a także różne 
mecze, turnieje i rozgrywki sportowe.

Główne wejście na halę

Wnętrze obiektu
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INFRASTRUKTURA SPORTOWO –
REKREACYJNA ORAZ KOMPLEKS 

SPORTOWY ORLIK

Przy każdej ze szkół znajdujących się na terenie gminy 
Bobowa powstała infrastruktura sportowo – rekreacyjna. 
Wartość inwestycji to 3,4 mln zł, w tym ponad 2 mln zł 
stanowiło dofinansowanie. Ponadto zbudowano kompleks 
sportowy  ORLIK zawierający zestaw do piłki siatkowej, 
koszykowej i boisko piłkarskie. Dofinansowanie wyniosło 
0,9 mln zł, a z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 0,2 
mln zł.

Plac zabaw

Boisko piłkarskieBoisko do koszykówki
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DOMY KULTURY W 
SIEDLISKACH, JANKOWEJ, 
WILCZYSKACH I STRÓŻNEJ

W Jankowej powstał nowy budynek 
Domu Kultury. Inwestycja wyniosła 
1,6 mln zł w tym 0,6 mln zł stanowiło 
dofinansowanie. Gruntowny remont 
przeszedł Wiejski Dom Kultury 
w Siedliskach – koszt remontu wyniósł 
ponad 0,5 mln zł. 

Odnowie poddane zostały 
również Dom Kultury
w Wilczyskach i Dom 
Ludowy w Stróżnej.

Siedliska

Jankowa
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MODERNIZACJA SALI 
WIDOWISKOWEJ „KORONKA”

Przeprowadzono remont 
i modernizację Sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Bobowa. Całkowity koszt zadania 
wyniósł ponad 300 000 zł. 
Z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymano dofinansowanie 
w wysokości 75%

Wnętrze Sali widowiskowej „KORONKA”

Budynek Sali widowiskowej CKiP Gminy Bobowa
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MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH, 
BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW

Gmina dba również o infrastrukturę drogową. 
Na przestrzeni lat 2009 – 2014 zmodernizowano 
35 km dróg gminnych, zbudowano 6 km 
chodników dla pieszych oraz zadbano o nowe 
miejsca do parkowania. Koszt tych inwestycji to 
prawie 12 mln zł, z czego dofinansowanie 
wynosiło ponad 6,5 mln zł.

Parking przy ul. StawowejChodnik w Wilczyskach

Nowa nawierzchnia na drodze gminnej
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BUDOWA MOSTÓW W SĘDZISZOWEJ I 
SIEDLISKACH ORAZ ZABEZPIECZENIE 

OSUWISK W WILCZYSKACH I BRZANIE

Siedliska
Sędziszowa

Zabezpieczone osuwisko przy 
drodze gminnej w Brzanie

Odbudowie poddane zostały mosty w Sędziszowej 
i Siedliskach. Koszt odbudowy to 1,8 mln zł w tym 
dofinansowanie wyniosło 1,2 mln zł. W Wilczyskach 
i Brzanie zabezpieczono osuwiska powstałe po powodzi 
mającej miejsce w 2010 r. Zainwestowano  2,8 mln zł 
z czego kwota dofinansowania to ponad 2,2 mln zł.
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BUDOWA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

Gmina Bobowa zadbała o poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców 
inwestując w budowę oświetlenia ulicznego. 
Na ten cel przeznaczono 550 tys. zł z czego 
162 tys. zł wyniosło dofinansowanie ze 
środków pozabudżetowych gminy. 

Wiadukt, ul. Grunwaldzka

Siedliska
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ODBUDOWA DOMÓW PO POWODZI

Dziewięć rodzin z gminy Bobowa które zostały 
poszkodowane w wyniku powodzi w czerwcu 2010 r., 
odebrało klucze do nowych domów. 7 domów 
znajduje się w miejscowości Siedliska, natomiast 
2 w Wilczyskach. Na ich budowę Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło 3,7 mln 
zł. Kwota 625 tys. zł pochodziła z budżetu gminy.

Osiedle domków jednorodzinnych w Siedliskach

Przekazanie kluczy mieszkańcom
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V. POMYSŁ  NA  PRZYSZŁE  DZIAŁANIA

KOMPLEKS SPORTOWO –
REKREACYJNY 

Gmina Bobowa w swoich planach ma utworzenie 
kompleksu rekreacyjno – sportowego. Jego 
zakres będzie obejmował:

Kręgielnię, restaurację, fitness
Basen sportowy, basen dla dzieci
Kompleks ścianek wspinaczkowych
Amfiteatr z muszlą, plac na imprezy

okolicznościowe
Plac zabaw dla dzieci
Miasteczko rowerowe, skatepark
Kort tenisowy, boisko do piłki nożnej

Plan kompleksu sportowo -
rekreacyjnego



STREFA AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

W planowanej strefie aktywności gospodarczej 
która znajdować się będzie na terenie gminy 
zostanie wydzielonych 13 działek inwestycyjnych 
na obszarze 12 hektarów. Do każdej z  działek 
doprowadzone zostaną wewnętrzne drogi 
komunikacyjne, a także podłączona sieć 
elektryczna, gazowa i odwodnienie terenów.

Plany strefy aktywności gospodarczej

V. POMYSŁ  NA  PRZYSZŁE  DZIAŁANIA



BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ 
SĘDZISZOWĄ I SIEDLISKA

Łącznik Sędziszowej i Siedlisk będzie 
miał swój początek na 
ul. Grunwaldzkiej, blisko stacji 
benzynowej, a zakończy się obok 
kompleksu sportowego 
w Sędziszowej. Zostaną 
zlikwidowane kolizyjne skrzyżowania 
z przejazdem kolejowym przez co 
poprawione zostanie 
bezpieczeństwo. Utworzona droga 
będzie stanowiła również naturalne 
zabezpieczenie przed podtopieniem  
DW nr 981 w Siedliskach 
i Sędziszowej.

Prace przy budowie nowej drogi

Zielony – droga dotychczasowa
Czerwony – nowa droga
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BUDOWA PLACU 
TARGOWEGO W BOBOWEJ

Plac targowy w Bobowej w czwartki cieszy się dużym zainteresowaniem  nie tylko 
mieszkańców  gminy,  ale też mieszkańców gmin sąsiednich. W związku z tym władze 
gminy chcąc zadbać o komfort zarówno kupujących jak i sprzedających postanowiły  
zagospodarować plac targowy  tworząc  zadaszenie nad całym terenem i osobne boksy 
dla każdego  sprzedawcy.  Klienci będą mieć również dostęp do  obiektów sanitarnych 
i miejsc parkingowych.

Plac targowy w Bobowej
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ADAPTACJA PODDASZA W 
SZKOLE MUZYCZNEJ NA 

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

Po wielkim sukcesie nowo otwartej szkoły 
muzycznej w Bobowej postanowiono ogłosić nabór 
uczniów na kolejne lata. Podjęto więc decyzję o 
adaptacji pomieszczeń znajdujących się na poddaszu 
dworu Długoszowskich w którym znajduje się szkoła
i przeznaczeniu ich na sale dydaktyczne dla uczniów.

Dwór Długoszowskich w którym mieści się szkoła muzyczna

Pomieszczenia wewnątrz szkoły muzycznej

Burmistrz Bobowej zabiegał o utworzenie szkoły 
muzycznej dla dzieci z gminy Bobowa
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REMONT STADIONU I BUDOWA PROMENADY 
WOKÓŁ STADIONU W BOBOWEJ

Obecnie trwają prace remontowe na stadionie 
sportowym w Bobowej.  Remontowane jest boisko 
wielofunkcyjne, trybuny, bieżnia, rzutnia, skocznia 
i inne elementy stadionu. Dodatkowo 
wyremontowane i uzupełnione zostaną dojścia 
z kostki betonowej i droga dojazdowa do obiektu.  
Pomysłem na przyszłe działanie jest utworzenie 
promenady wokół stadionu.

Plan przebudowy stadionuPrace remontowe na stadionie w Bobowej

Murawa stadionu
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH 
I WODOCIĄGOWYCH

Ważnym zadaniem określonym w strategii gminy  Bobowa na lata  2016 – 2020 jest budowa 
sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wilczyska, Bobowa, Stróżna, Jankowa, Brzana 
i Sędziszowa.  Ponadto w Bobowej, Stróżnej i Jankowej planowana jest budowa sieci 
wodociągowych.

Plany sieci kanalizacji sanitarnej

V. POMYSŁ  NA  PRZYSZŁE  DZIAŁANIA



BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW I OŚWIETLENIA W 
BOBOWEJ, A TAKŻE BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH 

2-KONDYGNACYJNYCH (18 MIESZKAŃ)
Na lata 2016 – 2017 planowana jest rozbudowa miejsc 
parkingowych w Bobowej, co pozwoli rozładować ruch 
samochodowy w centrum miejscowości. Osoby dojeżdżające do 
szkoły czy pracy samochodem, nie będą miały problemów 
z zaparkowaniem pojazdu. Rozbudowa chodników i oświetlenia 
ulicznego przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pieszych 
szczególnie w porze nocnej. 

Budowa chodnika w miejscowości WilczyskaLatarnia uliczna na rynku w Bobowej

Budowa 
budynków 
mieszkań 
komunalnych 
pozwoli na  pomoc 
w większej skali 
osobom 
potrzebującym.
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WYMIANA OŚWIETLENIA TRADYCYJNEGO NA LED-OWE, MONTAŻ 
OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I POMP CIEPŁA W BUDYNKACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA 
(W URZĘDZIE GMINY, DOMACH KULTURY, PRZEDSZKOLACH, 

SZKOŁACH, ŚWIETLICACH, ETC.)

Ogniwa fotowoltaiczne na budynku 
Szkoły Podstawowej w Bobowej

Wymiana oświetlenia tradycyjnego 
na LED-owe, a także montaż ogniw 
fotowoltaicznych i pomp ciepła
w budynkach użyteczności 
publicznej pozwoli w dużej mierze 
oszczędzać energię. Istnieje 
możliwość realizacji zadania
w formie projektu hybrydowego
z udziałem partnera publiczno –
prywatnego.
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VI.  ŚWIADECTWA  KARPACKOŚCI  GMINY

GMINA BOBOWA

Teren gminy Bobowa 
leży w paśmie Karpat 
Zachodnich, w dolinie 
rzeki Białej. 
Od zachodu otaczają 
ją spłaszczone 
wzniesienia  Pogórza 
Rożnowskiego, od 
wschodu tzw. 
Obniżenie Łużańsko -
Bieckie, od północy 
Pogórze Ciężkowickie, 
a od południa Góry 
Grybowskie zaliczane 
do Beskidu Niskiego. 
Gmina leży więc na 
pograniczu kilku 
jednostek 
geograficznych.

Mapa Karpat



Teren gminy zaliczany jest do dwóch 
mniejszych jednostek fliszu: 
centralnej depresji karpackiej 
i płaszczowiny śląskiej.  W centralnej 
depresji karpackiej występuje utwór 
eoceński, zwany fałdem (antykliną) 
Jankowej, który  obejmuje obszar od 
Łyczanej do Łużnej. 

W glebie przeważa głównie piaskowiec mało 
odporny na wietrzenie i erozję, wynikiem tego 
jest istnienie na terenie gminy wielu obniżeń, 
przełęczy i dolin.

Pod względem geologicznym gmina leży
w obrębie fliszu karpackiego, który powstał
w czasie alpejskich ruchów górotwórczych
w młodszym trzeciorzędzie. Na karpackie utwory 
fliszowe składają się grube serie ławic piaskowych 
i zlepieńców ułożonych naprzemianlegle oraz 
łupków ilastych i wapnistych.

Doliny w gminie Bobowa

Pofałdowane tereny gminy
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

ZAPRASZAMY DO GMINY BOBOWA


