
Kalendarz
imprez powiatowych na rok 2014



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Koncert kolęd pt. "Zaśpiewajmy 
kolędę"

06.01 Kościół p.w. Redemptor 
Hominis w Łapanowie

Cykliczny koncert kolęd pod patronatem kard. Stanisława 
Dziwisza organizowany przez Stowarzyszenie PRO-aktywni i 
parafię pw. św. Bartłomieja w Łapanowie. W trakcie 
koncertu prezentują się zarówno lokalne zespoły, jak 
i schole oraz chóry z terenu całego województwa. Jako 
gwiazda wieczoru w tym roku wystąpi Paweł Orkisz 
z Zespołem.

II Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Żegocinie

12.01 finałowy koncert w sali 
CKSiT

Kwesta publiczna

XXXII Małopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”

11-12.01 Lipnica Murowana/sala 
Gminnego Domu 
Kultury

Przegląd ma na celu kultywowanie ginącej tradycji 
kolędowania w Małopolsce. Jest to konkursowa prezentacja 
zwyczajów oraz obrzędów bożonarodzeniowych i 
noworocznych

Podsumowanie sezonu 
artystycznego Orkiestry Dętej 
Grobla koncert

18.01 Grobla Koncert muzyków Orkiestry Dętej Grobla

Jasełka w wykonaniu grupy 
teatralnej „Kram” z Niedar

19.01 Świetlica w Niedarach Przestawienie teatralne nawiązujące do staropolskiej 
tradycji wystawiania sztuk na temat narodzenie Jezusa 
przygotowane przez grupę teatralną "Kram".

Koncert Noworoczny  - „Spotkanie z 
kolędą”

26.01 Drwinia Występ grupy kolędniczej „Kasztany” z Lipnicy Dolnej 
z przedstawieniem „Herody”, koncert Orkiestry Dętej 
Grobla, wspólne kolędowanie

XI Gminny Przegląd Grup 
Kolędniczych w Żegocinie

30.01 Żegocina Prezentacja dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych 
z terenu gminy Żegocina, mająca na celu kultywowanie 
tradycji kolędowania

Festiwal Zawodów dla uczniów klas 
III gimnazjów "Nowe horyzonty 
edukacji zawodowej"

30. 01 ZS nr 2 w Bochni Celem spotkania jest przybliżenie nowoczesnych technik 
pracy w branży budowlanej, geodezyjnej, instalacyjnej, 
architektury krajobrazu oraz projektowej. Podczas 
festiwalu zawodów, oprócz zajęć warsztatowych 
prowadzonych przez praktyków, nie zabraknie ciekawych 
wydarzeń towarzyszących

Gminny Konkurs Kolęd i Piosenki 
Zimowej

31.01 Drwinia Interpretacja Bożonarodzeniowych pieśni i kolęd 
w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu gminy Drwinia

Wieczór wspólnego kolędowania styczeń Okulice Parafia Okulice, Caritas/ świetlica w Okulicach

Konkurs historyczny „Ziemia 
Bocheńska od przeszłości do 
współczesności. Powstanie 
styczniowe – udział w nim obywateli 
ziemi bocheńskiej”

styczeń ZS w Łapanowie Konkurs Historyczny dla uczniów 



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
XIV Międzynarodowy Turniej im. 
Tomka Piotrowskiego

01.02 Hala Widowiskowo - 
Sportowa w Bochni

 Organizowany od kilkunastu lat turniej poświęcony jest 
pamięci Tomka, który jako młody i wspaniale zapowiadający 
się zawodnik po heroicznej walce z chorobą zmarł w wieku 
18 lat

Zakolęduj z Nami – koncert kolęd i 
pastorałek

01.02 Lipnica Murowana/ sala 
Gminnego Domu 
Kultury

Wieczór jest okazją do spotkania mieszkańców z zespołami 
obrzędowymi i regionalnymi z terenu gminy Lipnica 
Murowana oraz wspólnego kolędowania

,,Ostatki Kolędowe” w Żegocinie 02.02 Żegocina Występy zespołów śpiewaczych i orkiestr, pokaz widowiska 
kolędniczego

Złote Gody – Jubileusz par z terenu 
Gminy Drwinia

02.02 Drwinia Jubileusz 13 par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 50 lat

,,Ferie z Nami” 02 -15.02 Żegocina Spektakl ,,Chłopiec z drewna” w sali CKSiT,  zajęcia 
plastyczne z filcu, bibuły,  zajęcia kulinarne, warsztaty z 
wikliny peruwiańskiej,  zajęcia ruchowo – sportowe na 
świeżym powietrzu,  warsztaty z wykonywania ozdób 
dekoracyjnych, wyjazdy na basen w Proszówkach

Cykl turniejów piłki halowej dla 
dzieci w wieku 5- 15 lat

10-15.02 ZS w Łapanowie Turniej piłki halowej

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Wójta Gminy Drwinia

06.02 Drwinia Zmagania sportowe miłośników tenisa stołowego o puchar 
Wójta Gminy Drwinia

Wieczór Walentynkowy 14.02 Świetlice środowiskowe 
w Drwini

14 lutego we wszystkich świetlicach środowiskowych gminy 
Drwinia celebrowane będą Walentynki.

Mistrzostwa małopolski
juniorek młodszych w piłce halowej

22.02 LKS Naprzód Sobolów Turniej sportowy

Obchody 761 rocznicy lokacji Miasta 
Bochnia

27.02 Bochnia Koncert Marka Piekarczyka w Oratorium św. Kingi, 
poprzedzony występem zespołu Pora Wiatrów, początek 
godz.18.00 - przed koncertem kwesta na leczenie Dorotki 
Botkowskiej

Konkurs Poetycko-Plastyczny 
"Błogosławiona Karolino świeć nam 
przykładem"

luty ZS w Łapanowie Konkurs poetycko - plastyczny

Turniej Walentynkowy luty Rzezawa Rodzinne halowe rozgrywki w piłkę nożną

X Walentynkowy Konkurs Poezji luty Świetlica i Biblioteka 
w Buczkowie

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Rzezawa. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i 
młodzież sztuką recytacji oraz motywowanie uczniów do 
poszerzania znajomości poezji polskiej

Eliminacje Gminne OTWP Młodzież 
Zapobiega Pożarom

luty Drwinia Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
XVII Gminny Przegląd Grup 
Cygańskich

02.03 Lipnica Górna/sala 
Wiejskiego Domu 
Ludowego

W ostatnią niedzielę karnawału „zespoły cygańskie” 
prezentują obrzędy i zwyczaje zapustne. Przebierańcy bawią 
zgromadzoną publiczność tańcami, śpiewem, 
przepowiadaniem przyszłości

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

04.03 Hala Widowiskowo - 
Sportowa

Koncert dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet 08.03 Gminne Centrum 
Kultury i Promocji
w Grobli

Tego dnia dla kobiet przygotowana zostanie uroczystość w 
GCKiP w Grobli

Turniej szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Drwinia

14.03 Gminne Centrum 
Kultury i Promocji
w Grobli

To coroczna impreza organizowana dla miłośników 
szachów

Międzyświetlicowy Turniej Tenisa 
Stołowego w Łąkcie Górnej

15.03 Łąkta Górna Turniej tenisa stołowego

Turniej im. Janusza Kuliga o Puchar 
Starosty Bocheńskiego

marzec ZS w Łapanowie Turniej upamiętniający tragicznie zmarłego sportowca 
z Łapanowa - Janusza Kuliga

„Z klasy do klasy” marzec Stacja Narciarska 
Laskowa

Obchody Dnia Kobiet marzec Świetlica w Dębinie Uroczystość gminna z okazji Dnia Kobiet

Dzień Patrona Szkoły marzec Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Bochni

Obchody mające na celu upamiętnienie Króla Kazimierz 
Wielkiego

Powiatowy Konkurs o tytuł 
Najlepszego Matematyka

marzec Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Bochni

Konkurs o tytuł najlepszego matematyka 

Targi edukacyjne dla gimnazjalistów 
powiatu bocheńskiego

marzec Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Bochni

Targi edukacyjne

V Międzynarodowy Festiwal 
Koszykówki Dziewcząt „Bochnia 
CUP 2014”

04-06.04 Hala Widowiskowo – 
Sportowa, Sala sportowa 
PSP nr 4, II LO w Bochni

Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt

Gminny Wielkanocny Konkurs 
Plastyczny z wystawą

11-17.04 Żegocina  Konkurs prac plastycznych związanych z okresem 
wielkanocnym, wykonanych przez dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych z terenu gminy Żegocina.



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Wystawa oraz konkurs na 
„Najlepszą prezentację Stołów 
Wielkanocnych”

12.04 GCKiP w Grobli Przed świętami wielkanocnymi w Grobli będzie można 
zasmakować tradycyjnych potraw przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. Degustacja połączona będzie z 
konkursem na " Najlepszą Prezentację Stołu 
Wielkanocnego"

56 Konkurs Lipnickich Palm i 
Rękodzieła Artystycznego im. Józefa 
Piotrowskiego

13.04 Lipnica 
Murowana/Rynek

Konkurs związany z tradycją Niedzieli Palmowej trwający 
od 1958 roku ma na celu podtrzymanie zwyczajów – 
wykonywania oraz poświęcania palm. Lipnickie palmy 
należą do najwyższych w Polsce oraz na świecie. Samej 
imprezie towarzyszą warsztaty, występy zespołów 
folklorystycznych, degustacje potraw regionalnych, wystawy 
oraz kiermasze prac twórców ludowych

Turniej  piłkarski „Oldboye” o 
puchar Prezesa LKS „PIAST” 
Łapanów

19.04 ZS w Łapanowie Turniej sportowy

Konkurs poświęcony kapelanowi 
Wojska Polskiego ks. Janowi 
Leonowi Ziółkowskiemu

kwiecień ZS w Łapanowie Konkurs 

Dzień Flagi RP 02.05 Bochnia Uroczysta akademia

Obchody rocznicowe uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

03.05 Bochnia Obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Obchody Gminnego Dnia Strażaka 04.05 Drwinia Jak co roku strażacy obchodzić będą uroczyście dzień św. 
Floriana

I Festiwal Piosenki Dziecięcej 11.05 Lipnica Murowana/sala 
Gminnego Domu 
Kultury

Festiwal ma na celu rozwijanie poprawnego śpiewania 
piosenek, popularyzację współczesnych piosenek 
dziecięcych, wyławianie „talentów piosenkarskich”, 
wzbogacanie repertuaru wokalnego dla dzieci, promowanie 
najlepszych wykonawców poprzez kierowanie ich do 
przeglądów piosenki dla dzieci oraz dziecięcych programów 
muzycznych

XV Rajd Szlakiem Papieskim 17.05 Niegowić - Łapanów Rajd jest wyrazem wdzięczności  Bogu za dar posługi 
papieskiej Jana Pawła II. W rocznicę 80-tych urodzin 
Karola Wojtyły pielgrzymi mają do pokonania 12 km trasę z 
Łapanowa do Niegowici

VII Festiwal „Integracja Malowana 
Dźwiękiem”

20-22.05 Hala Widowiskowo – 
Sportowa w Bochni

Festiwal Piosenki ma charakter integracyjny i edukacyjny, 
promujący uzdolnienia muzyczne uczniów szkól specjalnych 
i masowych. Koncerty oraz przesłuchania konkursowe 
poprzedzają dwudniowe warsztaty, prowadzone przez 
wokalistów, instrumentalistów, aktorów i kompozytorów. 
W roku ubiegłym po raz pierwszy festiwal miał charakter 
międzynarodowy. Oprócz uczestników z Polski udział wzięła 
również młodzież z partnerskiego powiatu Saarlouis. 



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Majówka za Dworem/ Dzień 
Pracownika Kultury

25.05 plac za Dworem 
Ledóchowskich 
w Lipnicy Dolnej

Pracownicy jednostek, które na co dzień zajmują się 
animacją kultury gminie Lipnica, spotykają się na majówce 
z ogniskiem

Turniej piłkarski o puchar 
przechodni Starosty Bocheńskiego

26-29.05 ZS w Łapanowie Turniej piłkarski

Eliminacje gminne turnieju 
„Z podwórka na stadion” o puchar 
Tymbarku

26-31.05 ZS w Łapanowie Turniej piłkarski

Sportowy turniej miast i gmin Maj ZS w Łapanowie Turniej sportowy

Dyktando Ortograficzne Starosty 
Bocheńskiego

Maj ZS w Łapanowie Zmagania uczniów z ortografią 

Konkurs plastyczno- fotograficzny  z 
okazji Rajdu Papieskiego

Maj ZS w Łapanowie Konkurs plastyczno - fotograficzny

Konkurs Poezji „Dla mojej Mamy” Maj Świetlica w Dąbrówce Konkurs poezji nawiązujący do tematyki Dnia Matki, 
skierowany do uczniów szkół podstawowych

Obchody Rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja

Maj Okulice – Sanktuarium Obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Europejskie słoneczne dni Maj ZS nr 2 w Bochni Impreza związana z promowaniem energetyki odnawialnej

Obchody Jubileuszu Straży Pożarnej Maj Ispnia Obchody Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ispini

„Majówka” Maj GCKiP w Grobli Spotkanie Seniorów Gminy Drwinia

Turniej z okazji dnia dziecka-
zabawy, gry dla dzieci i rodziców

01.06 ZS w Łapanowie Turniej z okazji dnia dziecka

Piknik Rodzinny ,,Strażacy 
Dzieciom”

01.06 Żegocina Piknikowi towarzyszą gry i zabawy z udziałem dzieci, 
młodzieży oraz  rodzin. Prezentacja sprzętu strażackiego 
oraz pokaz ratownictwa medycznego.

Mistrzostwa Małopolski w Judo 
Młodzików i Dzieci 

01.06 Hala Widowiskowo - 
Sportowa w Bochni

W turnieju uczestniczyć będą najlepsi judocy ze wszystkich 
regionów Polski. W roku ubiegłym w sumie można było 
obejrzeć zmagania 504 judoków i judoczek.

Gminny Dzień Dziecka 01.06 Drwinia Tradycyjnie 1 czerwca świętować będą wszystkie dzieci, dla 
których przygotowane zostaną liczne atrakcje. Plenerowa 
zabawa co roku przyciąga rzesze małych uczestników.

II Rajd Ziemi Bocheńskiej 07.06 Bochnia II edycja rajdu ze startem w Łapanowie i metą w Bochni. 
Dodatkowo przeprowadzony będzie super oes w centrum 
miasta

Święto Truskawki w Rajbrocie 08.06 Rajbrot/ teren obok 
Wiejskiego Domu 
Ludowego

Przedsięwzięcie plenerowe z mnóstwem atrakcji – 
degustacje truskawkowych smakołyków, konkursy i zabawy 
z nagrodami, liczne występy orkiestr oraz zespołów. 
Zakończenie imprezy stanowi trwający do samej północy 
festyn pod gwiazdami.



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
XIX Rejonowe Biegi Sztafetowe 
Szlakiem Walk Batalionów

09.06 Trzciana - Łapanów Zawody mają na celu zarówno krzewienie ducha sportu 
wśród dzieci i młodzieży, jak również przypomnienie 
bohaterstwa tych wszystkich, którzy walczyli o wolność 
Polski, niejednokrotnie oddając swoje życie

,,Weekend za pół ceny” w ramach 
cyklu ,,Odkryj Beskid Wyspowy”

20-22.06 Żegocina Akcja promocyjna polegająca na organizacji pobytów 
turystycznych i ściągnięcie turystów

XVII Międzynarodowy Turniej Judo 
w Kopalni Soli w Bochni

21-22.06 Kopalnia Soli w Bochni Pierwszy podziemny turniej odbył się w czerwcu 1998 roku i 
odbywa się cyklicznie przy współpracy Kopalni i 
Uzdrowiska Kopalni Soli. Z roku na rok turniej ten rozrasta 
się i ma coraz więcej uczestników z zagranicy. 

,,Odkryj Beskid Wyspowy” 29.06 Żegocina Festyn Wakacyjny ,,Powitanie Wakacji” połączony z II 
Festiwalem ,,Beskidzkie Rytmy i Smaki w Żegocinie” 
organizowane w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”

Zawody sportowe - WTZ czerwiec ZS w Łapanowie Zawody sportowe

Przegląd Piosenki Maryjnej „Głosem 
pieśni wołam Cię”

czerwiec Okulice – Sanktuarium Do konkursu mogą przystąpić: zespoły wokalne, wokalno-
instrumentalne, grupy śpiewacze, chóry, schole, soliści. 
Każdy z wykonawców może zaprezentować dwa utwory: 
jeden - o tematyce maryjnej, drugi - dowolny utwór o 
tematyce religijnej

X Spotkania Zespołów 
Artystycznych w ramach którego 
Przegląd Piosenki Dziecięcej 
„Przedszkolak potrafi śpiewać”

czerwiec GOSiR w Rzezawie Podczas pikniku zaplanowano występy lokalnych zespołów 
muzycznych, w tym roku wzbogacony o przegląd piosenki w 
wykonaniu przedszkolaków

Piknik sportowy z okazji Dnia 
Dziecka dla wychowanków SOSW w 
Bochni

czerwiec ZS nr 2 w Bochni Piknik sportowy zorganizowany dla dzieci 
niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Bochni

Dwudniowe Warsztaty Kulinarne czerwiec Drwinia Dla  tych, co gotowanie jest pasją oraz dla tych, którzy chcą 
podszkolić swoje umiejętności zorganizowane zostaną 
warsztaty kulinarne

Święto Gminy Łapanów 05-06.07 Łapanów /plac targowy/ Cykliczna impreza nazywana potocznie Dnami Łapanowa. 
Jest okazją do prezentacji dorobku kulturalnego, rywalizacji 
sportowej, jak również do integracji społecznej i prezentacji 
niepowtarzalnych walorów gminy Łapanów

Turniej piłkarski oraz turniej tenisa 
ziemnego z okazji dnia Łapanowa 

05-06.07 ZS w Łapanowie Turniej piłkarski

XXV Przegląd Piosenki Religijnej o 
„statuetkę św. Szymona”

20.07 Lipnica Murowana/plac 
przy kościele św. 
Andrzeja Ap.

Przegląd jest uwieńczeniem tygodniowego odpustu ku czci 
św. Szymona z Lipnicy. To okazja do zaprezentowania na 
scenie lub posłuchania piosenek o tematyce religijnej, w tym 
także tych związanych ze św. Szymonem.



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Święto Gminy Lipnica Murowana 26-27.07 Lipnica Dolna/stadion 

sportowy
To impreza plenerowa prezentująca osiągnięcia kulturalne 
gminy oraz gwarantująca niezapomnianą zabawę przy 
muzyce zaproszonych gwiazd. Co roku licznie przybywający 
widzowie mają również szansę uczestniczenia w 
konkursach, zabawach oraz niespodziankach 
przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Święto Kultury Powiatu 
Bocheńskiego

lipiec Łazy (teren boiska 
sportowego i świetlicy 
wiejskiej w Łazach)

 Impreza plenerowa na której można posłuchać lokalnych 
artystów oraz zasmakować wyrobów regionalnych. 

Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy 
Drwinia

lipiec Drwinia Mieszkańcy 13 sołectw uczestniczyć będą w sportowej 
rywalizacji. Aby zdobyć puchar, trzeba będzie wykazać się 
nie lada sprawnością i refleksem.

XXI Memoriałowy Bieg Majora Bacy 
oraz imprezy towarzyszące w 
ramach „Pikniku nad Rabą”

03.08 Bochnia- Chodenice Jest to cykliczna impreza sportowa, w której co roku bierze 
udział kilkuset biegaczy z całej Polski oraz krajów 
ościennych, m. in. Słowacji, Czech i Ukrainy. Bieg 
organizowany jest ku czci majora Bacy (Jana 
Kaczmarczyka), który zginął w tragiczny sposób 5 sierpnia 
1944 roku z rąk hitlerowców. Oprócz chęci upamiętnienia 
majora Bacy impreza ma na celu popularyzacje 
i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy 
aktywności fizycznej.

Dożynki Parafialne w Sobolowie i 
Tarnawie

15.08 Sobolów, Tarnawa Święto plonów będące dziękczynieniem za tegoroczne 
plony.

,,721 Urodziny Żegociny” 
dwudniowy cykl imprez sportowych 
i kulturalno – rekreacyjnych. 

16-17.08 Żegocina  Cykl imprez sportowych oraz koncerty plenerowe 
zaproszonych zespołów artystycznych

Dożynki Gminne w Lipnicy 
Murowanej

17.08 Lipnica Murowana W tym dniu odbywa się konkurs wieńca dożynkowego 
poprzedzony Mszą św. dziękczynną za zebrane plony. 
Imprezę uświetniają występy zespołów, orkiestry oraz 
zabawa pod gwiazdami dla wszystkich przybyłych.

II Złaz Turystyczny na Kamionnej w 
ramach akcji ,,Odkryj Beskid 
Wyspowy”.

24.08 Kamionna Przejście wyznaczonymi trasami pieszymi, uroczysta Msza 
Św. – występy zespołów regionalnych i muzycznych, pokazy 
ratownictwa GOPR, Straży Pożarnej, Plebiscyt Publiczności, 
wspólne grillowanie.

Festyn rodzinny „bliżej orlika” gry i 
zabawy dla dzieci i rodziców

30.08 ZS w Łapanowie Festyn rodzinny z zabawami dla dzieci 

Dożynki Gminne Drwini 31.08 Niedary Tegoroczne święto plonów zostanie zorganizowane w 
Niedarach. Podczas dożynek zaplanowano wiele atrakcji, 
nie zabraknie też regionalnych potraw. Tradycją jest już 
konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.

Wakacje z piłką nożną-eliminacje 
powiatowe

sierpień ZS w Łapanowie Zmagania sportowe



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Dożynki Gminne Rzezawy sierpień Okulice – Sanktuarium Konkurs wieńców dożynkowych poprzedzony Mszą Św. 

dziękczynną za zebrane plony. Imprezę uświetnią występy 
orkiestry.

Bieg im. Wiesława Wody sierpień Ispina Głównym celem imprezy jest upamiętnienie postaci 
społecznika, strażaka, posła Wiesława Wody, który zginął 
tragicznie 10 kwietnia 2010 roku. Dodatkowo: integracja 
środowiska strażackiego i innych, popularyzacja regionu, 
krzewienie zdrowych form aktywności społecznej.

Święto Kapusty sierpień Grabie, gm. Łapanów impreza dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD "Dolina 
Raby", jej organizatorem jest Stowarzyszenie "Prężna 
Gospodyni" z Grabia.

Weekend z zabytkami Powiatu 
Bocheńskiego 

06 - 07.09 Powiat Bocheński Podczas weekendu będzie można zwiedzić ciekawe miejsca, 
zwykle niedostępne dla zwiedzających. To dobra okazja, aby 
jeszcze lepiej poznać najciekawsze zabytki Ziemi 
Bocheńskiej.

Jesień w Borze 07.09 Borówna/plac obok 
Ośrodka Edukacji

W trakcie tej plenerowej imprezy każdy znajdzie coś dla 
siebie. Na najmłodszych czekają liczne konkursy, gry i 
zabawy. Na scenie nie może zabraknąć artystów wraz z 
którymi wszyscy przybyli maja okazję pośpiewać, 
pobiesiadować.

V Święto Chleba w Żegocinie. 14.09 Żegocina  Prezentacja i kiermasz handlowy wyrobów piekarniczych i 
cukierniczych oraz kuchni regionalnej. Konkurs Wieńców 
Dożynkowych. Koncert zespołów artystycznych.

Obchody 75. rocznicy napaści 
sowieckiej na Polskę 

17.09 Bochnia  Obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

Inauguracja Obchodów 
100. rocznicy zwycięstwa Operacji 
Limanowsko – Łapanowskiej 
I Wojny Światowej. 

28.09 Sala sportowa 
w Żegocinie

 Uroczysty Koncert Centralnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego z Warszawy

Eliminacje powiatowe turnieju 
piłkarskiego o Puchar Premiera 
Donalda Tuska

20.09 lub 
27.09

ZS w Łapanowie Turniej sportowy

Spartakiada osób 
niepełnosprawnych

wrzesień ZS w Łapanowie Turniej sportowy dla osób niepełnosprawnych

Święto Lasu Gminy Drwinia wrzesień Drwinia  Gmina Drwinia słynie z tego, że Puszcza Niepołomicka 
zajmuje dużą część gminy, stwarza doskonałe warunki do 
turystyki pieszej czy rowerowej. Aby pokazać, jakie 
"bogactwo" skrywa las, zorganizowano Święto Lasu.

„Spotkanie z poezją” wrzesień Drwinia prezentacja dorobku artystycznego Jana Musiała



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
VII Bieg z okazji Dnia Papieża Jana 
Pawła II

16.10 trasa ulicami miasta 
Bochni

 Bieg tradycyjnie od 2007 roku odbywa się na trasie 
pomiędzy trzema papieskimi pomnikami, przy kościele p.w. 
św. Pawła Apostoła, Bazyliką św. Mikołaja i kościołem św. 
Jana Nepomucena. W biegu biorą udział uczniowie 
i wychowawcy z bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych

III Gminny Konkurs Recytatorski 
„Słowem malowane” im. Kazimierza 
Brodzińskiego

26.10 Lipnica Murowana, sala 
Gminnego Domu 
Kultury

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Lipnica Murowana. Jego celem jest zainteresowanie 
uczestników sztuką recytacji i kultury słowa a także 
motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury 
i poezji polskiej

Narodowy dzień sportu-gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych

26.10 ZS w Łapanowie Impreza promująca dzień sportu

Turniej piłki halowej żaków o 
Puchar prezesa LKS Piast Łapanów

październik ZS w Łapanowie Turniej piłki halowej

Konkurs fotograficzny „Jesień w 
naszej gminie”

październik Drwinia Konkurs ma pokazać walory krajobrazowe gminy, odkryć 
nowe, ciekawe miejsca.

Spotkanie z artystami ludowymi z 
terenu naszej gminy – warsztaty

październik Drwinia Spotkanie to będzie nie tylko obcowaniem ze sztuką i 
poznaniem ludzi, którzy ją tworzą. Będzie  to również 
doskonała okazja, aby chronić od zapomnienia ludową 
sztukę i zwyczaje.

XI koncert charytatywny "Bawiąc 
się pomagasz"

październik Sala gimnastyczna ZS 
nr 3 w Bochni

Koncert zaproszonych  zespołów artystycznych i 
muzycznych. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc 
uboższym uczniom ZS nr 3. Zapraszani są uczniowie ze 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu.

Manewry policyjno- strażacko- 
wojskowe 

październik ZS w Łapanowie Podstawowym zadaniem Manewrów jest integracja 
młodzieży klas mundurowych oraz sprawdzenie w praktyce 
umiejętności zdobytych podczas zajęć dodatkowych

Wieczór poetycki 10.11 Lipnica Murowana, sala 
Gminnego Domu 
Kultury

Wieczór jest wynikiem przeprowadzonego wcześniej 
Konkursu Recytatorskiego „Słowem malowane” im. 
Kazimierza Brodzińskiego. Laureaci prezentują się 
w obecności zaproszonych gości oraz rodziców

XVII Młodzieżowy Rajd Turystyczny 
szlakiem cmentarzy z I wojny 
Światowej ,,Jak Oni w 1914 roku”.

10-11.11 Żegocina Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich wędrują po cmentarzach z I wojny światowej. 
Uroczyste spotkanie w CKSiT w Żegocinie. Uroczysta Msza 
Św. na cmentarzu ,,Na Jastrząbce” na zakończenie rajdu

Wspólne Bochnian Śpiewanie w 
ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości.

11.11 Bochnia Wspólne śpiewanie pieśni narodowych, patriotycznych 
i żołnierskich organizowane przez Urząd Miasta Bochnia 
i Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Bochni. Dla 
uczestników przygotowywane są okolicznościowe 
śpiewniki a spotkanie odbywa się w sali koncertowej szkoły 
muzycznej



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości 

11.11 GCKiP w Grobli Jak co roku mieszkańcy gminy Drwinia zgromadzą się na 
wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, a uroczysta 
akademia przypomni drogę Polaków do odzyskania 
niepodległości

Podsumowanie Roku Kulturalnego 22.11 Lipnica Dolna, sala 
Wiejskiego Domu 
Kultury „Kasztan”

Coroczne spotkanie jest okazją do zaprezentowania 
działalności oraz inicjatyw podejmowanych przez Gminny 
Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Turniej „Oldboyów” o puchar 
Prezesa Podokręgu Wielickiego

listopad ZS w Łapanowie Turniej sportowy

Rocznica Odzyskania Niepodległości listopad Rzezawa – Kościół p.w. 
Świętej Trójcy i świętego 
Leopolda oraz 
Gimnazjum w Rzezawie

Msza  Święta za Ojczyznę w Kościele p.w. Świętej Trójcy i 
Świętego Leopolda w Rzezawie, przemarsz z Orkiestrą Dętą 
Okulice do Gimnazjum w Rzezawie, okolicznościowy 
program słowno - muzyczny w wykonaniu młodzieży

Wieczór Patriotyczny listopad Dom Pielgrzyma 
w Okulicach

 Msza  Święta za Ojczyznę w Okulickim Sanktuarium, po 
której w Domu Pielgrzyma wspólnie z zespołem Bratucjana 
Cantans śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych

II Powiatowy Zjazd Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II 
w Łagiewnikach

listopad ZS Łapanów, Łagiewniki Czwartego listopada, w dniu imienin Karola Wojtyły, 
młodzież szkół z Powiatu Bocheńskiego noszących imię 
Jana Pawła II spotyka się w łagiewnickim Centrum Jana 
Pawła II - ośrodku poświęconym życiu i twórczości papieża 
Polaka

Konkurs teatralny „Zaduszki 
staropolskie” 

listopad Drwinia Konkurs dla szkół z terenu Gminy Drwinia

Spotkanie z Mikołajem 06.12 GCKiP w Grobli 6. grudnia dzieci z gminy Drwinia z wytęsknieniem czekają, 
aż Mikołaj w asyście swoich pomocników przyniesie 
prezenty

Czarowny Świat Bajki 07.12 Lipnica Murowana/sala 
Gminnego Domu 
Kultury

Impreza ta przygotowana jest przez dzieci uczęszczające na 
zajęcia w świetlicach. To widowisko sceniczne, które 
podziwiać mogą wszyscy mieszkańcy gminy Lipnica. 
Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów tego 
popołudnia jest przybycie samego Świętego Mikołaja

Turniej Rankingowy (Województwa 
Małopolskiego) Judo Dzieci

14.12 Hala Widowiskowo – 
Sportowa w Bochni

Turniej Judo dla dzieci

Bocheńskie Spotkanie Wigilijne na 
Rynku

21.12 Bochnia/Rynek Przy dźwiękach kolęd mieszkańcy Miasta Bochnia mogą 
sobie złożyć życzenia wspólnie z władzami 

Mikołajkowy turniej piłki halowej grudzień ZS w Łapanowie Turniej piłki halowej

Bajkowa Kraina – spotkanie 
młodzieży z przedszkolakami.

grudzień ZS w Łapanowie W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Wolontariatu, uczniowie Zespołu Szkół w Łapanowie 
organizują ,,Zabawę mikołajkową” dla dzieci z 
Niepublicznego Przedszkola ,,Bajkowa Kraina”



Nazwa imprezy Data Miejsce Opis
Turniej Mikołajkowy grudzień Zespół Szkół 

w Dąbrówce
Turniej sportowy

Konkurs na najładniejszą rzeźbę ze 
śniegu 

grudzień świetlice środowiskowe 
Drwini

Akcja zorganizowana przez świetlice środowiskowe na 
terenie gminy Drwinia.

XIV Sesja ekologiczna grudzień Sala gimnastyczna ZS nr 
3 w Bochni

Promocja zdrowego stylu życia. Zapraszani są goście z 
instytucji odpowiedzialnych za promowanie zdrowego stylu 
życia. W imprezie biorą udział uczniowie z innych szkół 
ponadgimnazjalnych w Bochni



Dożynki Powiatowe w Bochni
Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła 

Artystycznego  im. Józefa Piotrowskiego
Koncert kolęd „Zaśpiewajmy Kolędę” 

w Łapanowie

Święto Chleba w Żegocinie  Święto Ziemniaka w Łapanowie Rodzinny turniej piłkarski w Rzezawie

Weekend z zabytkami w Powiecie Bocheńskim Święto Truskawki w Lipnicy Spotkanie z kolędą w Okulicach


