
 
 

 

     
 

                         

 

 

 

Kalendarz  
imprez powiatowych na rok 2015 

  



Nazwa imprezy                     Data Miejsce Opis 
XXXIII Małopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” 

10-11.01 Lipnica Murowana/sala 
Gminny Dom Kultury 

Przegląd ma na celu kultywowanie ginącej 
tradycji kolędowania w Małopolsce. Jest to 
konkursowa prezentacja zwyczajów  
i obrzędów bożonarodzeniowych  
i noworocznych. Barwne widowisko  
o zróżnicowanej tematyce (herody, draby, 
szczodroki, trzej królowie) wpisało się na 
stałe w kalendarz działań kulturalnych 
Małopolski 

Spotkanie z Kolędą 11.01 Wiejski Dom Kultury  
w Królówce 

Prezentacja dorobku grup obrzędowych (grup 
Kolędniczych) działających przy świetlicy  
w formie widowiska 

Turniej Tenisa Stołowego Szkól 
Podstawowych 

16.01 Świetlica wiejska  
w Chrostowej 

Zmagania uczniów szkół podstawowych  
w tenisie stołowym 

Spotkanie z kolędą ”Będziemy śpiewali 
wszędzie o tej wesołej kolędzie” 
 

18.01 Dom Pielgrzyma  
w Okulicach 

Spotkanie kolędowe przygotowywane przez 
zespół „Bratucjana Cantans” działający przy 
Świetlicy Wiejskiej w Bratucicach we 
współpracy z Parafia Okulice, w ramach 
którego zespół prezentuje „Jasełka”, po czym 
zaprasza wszystkich obecnych do wspólnego 
śpiewania kolęd 

"Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi Dziś" 18.01 Dom Kultury w Łapanowie Koncert kolęd, w którym biorą udział zespoły 
muzyczne, chóry, indywidualni wykonawcy 
wokalni oraz publiczność zgromadzona na 
koncercie 

Koncert Noworoczny Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej  
z Baczkowa 

25.01 Oratorium św. Kingi 
Bochnia 

Koncert Noworoczny obejmuje repertuar 
bożonarodzeniowy (kolędy i pastorałki) oraz 
muzykę klasyczną i popularną. Wstęp wolny 

Gminny Konkurs Kolęd 25.01 Gminne Centrum Kultury  
i Promocji w Grobli 

Konkurs ze współpraca z Orkiestrą Dętą 
Grobla, która działa przy Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Grobli, Chór „ VOX 
PASTORALIS” Szkoły Muzycznej I Stopnia 
IM. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach, 
Grupa Kolędnicza działająca przy OSP  
w Królówce, Schol „ Perełki Przemienienia” 
wraz z Kapelą Ludową „ Królewianie „  
z Królówki 

XII Gminny Przegląd Grup 
Kolędniczych 

29.01 Sala CKSiT     
w Żegocinie 

Przegląd o charakterze konkursu dziecięcych 
i młodzieżowych grup kolędniczych 



Turniej Siatkówki Panów 30.01 Sala Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łapanowie 

Zawody sportowe dla mężczyzn 

Święto patrona Zespołu Szkół Nr 1 styczeń ZS1 Bochnia Obchody Dnia Patrona szkoły na dobre 
wpisały się do szkolnego kalendarza.  
To swoiste imieniny naszej placówki, 
obchodzone hucznie  i radośnie. Święto to ma 
propagować znajomość najważniejszych 
faktów  z życia Stanisława Staszica, 
przypominać o wartościach przez niego 
wyznawanych oraz promować je wśród 
młodzieży 

Wieczór Wspólnego Kolędowania 01.02 Dom Pielgrzyma  
w Okulicach 

Spotkanie przygotowane przez Grupę 
Teatralną „Lustro” działającą przy Świetlicy 
Wiejskiej w Okulicach we współpracy  
z Parafią Okulice, w ramach  którego spektakl 
teatralny w wykonaniu grupy oraz wspólne 
śpiewanie kolęd 

,,Ostatki Kolędowe” w Żegocinie 01.02 Sala CKSiT     
w Żegocinie 

Doroczna, cykliczna impreza o charakterze 
koncertu i prezentacji, dorobku zespołów 
artystycznych i grup obrzędowych 

Przegląd grup kolędniczych 01.02 Gminna Świetlica  
w Trzcianie 

Prezentacja ludowych tradycji i obrzędów 
poprzez występy grup kolędniczych z terenu 
gminy. Wyłonienie najlepszej grupy 
kolędniczej z terenu gminy 

Klub Czytelnika Czwóreczki 02.02 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać  
o szeroko pojętej kulturze 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
Gimnazjum 

03.02 Świetlica wiejska  
w Chrostowej 

Zawody sportowe dla uczniów Gimnazjów 

Klubik Skrzata 05,12,19,26.02 Sala klubu Biblioteki 
 

Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci 
nieuczęszczających do przedszkola, gry, 
zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
w zależności od pór roku 

VIII Walentynkowy Turniej Piłki 
Nożnej 

07.02 Hala Sportowa w Rzezawie Rodzinne halowe rozgrywki w piłkę nożną 

I Amatorski Futsal Cup Łapanów 2015 07.02 Hala Sportowa  
w Łapanowie 

Turniej piłkarski 35+ o zasięgu regionalnym 

Warsztaty plastyki obrzędowej 10-12.02 Ośrodek Edukacji 
Regionalnej w Starym 
Wiśniczu 

Kolejny edycja warsztatów plastyki 
obrzędowej adresowanych do nauczycieli 
szkół i przedszkoli oraz instruktorów i 
animatorów kultury instytucji kultury 



II edycja Festiwalu Zawodów dla 
uczniów gimnazjów "Nowe horyzonty 
edukacji zawodowej" 

12.02 Zespół Szkół Nr 2 w Bochni Odbywające się po raz drugi warsztaty dla 
uczniów gimnazjów, przybliżające zawody 
nauczane w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni - 
zajęcia praktyczne i pokazy prowadzone przez 
uczniów i nauczycieli szkoły połączone  
z wydarzeniami towarzyszącymi - wystawą 
"Uwikłani w sztukę", obrazowaniem 3D  
i doradztwem zawodowym 

XI Walentynkowy Konkurs Poezji 12.02 Świetlica i Biblioteka  
w Buczkowie 
 

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

Zapusty Przegląd Grup Cygańskich 15.02 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 

"Zezowata 18" 15.02 Sala Domu Kultury  
w Łapanowie 

Jubileusz Kabaretu "Zez" (18-lecie).  
W programie skecze z 18 lat działalności 

Akcja Ferie w GCKCziS w Rzezawie 16 – 27.02 
 

Świetlice i Biblioteki na 
terenie Gminy Rzezawa 

Cykl bezpłatnych zajęć sportowych, 
plastycznych, edukacyjnych itp. z elementami 
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 
wg ustalonego harmonogramu 

Akcja "Ferie w Bibliotece" 16-27.02 Biblioteka główna i Filie 
biblioteczne 

Cykle zorganizowanych bezpłatnych zajęć 
literacko - plastycznych dla dzieci wg 
ustalonego harmonogramu 

Ferie z GCKiP 16-27.02 Gminne Centrum Kultury  
i Promocji w Grobli, 
świetlica Gawłówek, 
świetlica Drwinia, świetlica 
Zielona, sala gimnastyczna 
ZS Mikluszowice, , 
Niepołomice Zamek, Izba 
leśna, Izba regionalna, 
Muzeum fonografii,  
Bochnia Kino Regis, 
Pacanów, Solec Zdrój 

Ferie 2015  - Zawody sportowe, warsztaty 
taneczne, warsztaty plastyczne oraz imprezy 
wyjazdowe dla dzieci i młodzieży z całej 
Gminy Drwinia 

Pożyteczne ferie 2015 16-28.02 Miejski Ośrodek Kultury  
w Wiśniczu, Świetlice 

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom  
i młodzieży z terenu Gminy Nowy Wiśnicz 
podczas ferii zimowych 



XX Gminny Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Wójta Gminy Bochnia 

19.02 Zespół Szkół Gminnych  
w Nieszkowice Małe 

Otwarty turniej tradycyjnie organizowany  
w okresie ferii zimowych 

XV Międzynarodowy Turniej im. 
Tomka Piotrowskiego 

21.02 Hala Widowiskowo - 
Sportowa w Bochni   

Jubileuszowy XV Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski im. Tomka Piotrowskiego. 
Organizowany od kilkunastu lat turniej 
poświęcony jest pamięci niezwykle 
utalentowanemu piłkarsko bocheńskiemu 
zawodnikowi,  którego w wieku 18 lat Bóg 
powołał do swej drużyny 

Międzyświetlicowy Turniej Tenisa 
Stołowego w Łąkcie Górnej 

21.02 Świetlica w Łąkcie Górnej Współzawodnictwo drużyn reprezentujących 
środowisko świetlic gminy Żegocina 

IV Międzyświetlicowy Turniej Tenisa 
Stołowego 

21.02 Świetlica  
w Muchówce 

Przedsięwzięcie o charakterze aktywnego 
wypoczynku adresowane do uczestników 
placówek kulturalno-oświatowych 
działających przy MOK Nowy Wiśnicz 

Koncert z okazji 762-rocznicy lokacji 22.02 Oratorium św. Kingi  
w Bochni 

Burmistrz Miasta Bochnia wraz z Fundacją 
Auxilium zapraszają na Koncert 
Charytatywny z okazji 762. rocznicy lokacji 
Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia. 
Tego wieczoru na scenie wystąpią: KRAFCY, 
SKAZANI oraz TIME FOR FUNK 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

23.02 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz chcących 
o nich rozmawiać 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

27.02 Sala klubu Biblioteki  Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz chcących 
o nich rozmawiać 

Bocheński Salon Literacki luty II Liceum Ogólnokształcące 
w Bochni 

Bocheński salon Literacki 

Turniej tenisa stołowego luty Bursa Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego  
w Bochni 

Rozgrywki sportowe w tenisa stołowego  
o Mistrzostwo Bursy 

Dzień promujący zdrowie luty Bursa Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego  
w Bochni 

W ramach projektu „Szkoła promująca 
zdrowie”, którego jesteśmy uczestnikami 
odbędzie się cykl zajęć poświęcony promocji 
zdrowia 

Rejonowy Halowy Turniej Piłkarski luty Sala ZS w Łapanowie Memoriał sportowy im. Janusza Kuliga 
Klub Czytelnika Czwóreczki 02.03 Filia Biblioteki Nr 4, 

ul. Brzeźnicka 19 
Spotkania Czytelników chcących rozmawiać  
o szeroko pojętej kulturze 

Imieniny Króla Kazimierza Wielkiego  04.03 Miejski Dom Kultury  



Klubik Skrzata 05,12,19,26.03 Sala klubu Biblioteki Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci 
nieuczęszczających do przedszkola, gry, 
zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
w zależności od pór roku 

12-godzinny Podziemny Bieg 
Sztafetowy 

06-08.03 Kopalnia Soli Bochnia Trasa biegu prowadzi zabytkowymi 
wyrobiskami bocheńskiej kopalni soli - 212 
metrów pod ziemią. Biorą w nim udział 
zarówno profesjonalni, uznani maratończycy, 
jak i amatorzy biegów masowych i zdrowego 
stylu życia z całej Polski, a także z kilku 
krajów Europy 

„Wiśnickie specjały” 
VII Konkurs kulinarny 

07.03 Ośrodek Edukacji 
Regionalnej w Starym 
Wiśniczu 

Popularyzacja tradycyjnych potraw 
regionalnych Ziemi Wiśnickiej. Próba 
integracja środowisk kultury kulinarnej, 
degustacja potraw 

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet 08.03 Gminna Świetlica w Dębinie Uroczystość gminna z okazji Dnia Kobiet 
Koncert z okazji Dnia Kobiet 08.03 Gminna Świetlica w 

Trzcianie 
Cykliczna impreza o charakterze 
kulturalnym, zawierająca w swoim programie 
zarówno występy artystyczne i koncerty 

XIX Konkurs Plastyki Obrzędowej 
Okresu Świąt Wielkanocnych 

19.03 OER w Starym Wiśniczu Promocja plastyki obrzędowej i rękodzieła 
artystycznego regionu Ziemi Wiśnickiej 

Targi edukacyjne dla gimnazjalistów 
powiatu bocheńskiego 

19-20.03 I Liceum Ogólnokształcące  
w Bochni 

Targi edukacyjne dla uczniów szkół 
gimnazjalnych podczas których szkoły 
ponadgimnazjalne z powiatu prezentują 
ofertę edukacyjną 

X Gminny Konkurs Ekologiczny 20.03 Dom Kultury w Łapczycy Konkurs promuje zachowania proekologiczne, 
skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum 

Sesja  pod nazwą "Z ciemności do 
światła" - część II 

25.03 II Liceum Ogólnokształcące 
w Bochni 

Spotkanie z Patrycją Hurlak - aktorką, 
reżyserką, autorką książki "Nawrócona 
wiedźma -"Z ciemności do światła cz.II" 

Konkurs Babki Wielkanocnej 26.03 Sala Domu Kultury  
w Łapanowie 

W konkursie biorą udział Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Łapanów, które 
przygotowują piękne i smaczne wypieki 
wielkanocne 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

27.03 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz chcących 
o nich rozmawiać 

Gminny Wielkanocny Konkurs 
Plastyczny 

27.03 Klub „RELAKS” CKSiT 
Żegocina 

Konkurs prac plastycznych wykonywanych  
przez dzieci i młodzież z okazji Świąt 



Wielkanocnych . Pokonkursowa Wystawa 
57 Konkurs Lipnickich Palm i 
Rękodzieła Artystycznego im. Józefa 
Piotrowskiego 

29.03 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. Samej 
imprezie towarzyszą warsztaty, występy 
zespołów folklorystycznych, degustacje 
potraw regionalnych, wystawy oraz 
kiermasze prac twórców ludowych 

Konkurs Palm Wielkanocnych 29.03 Kościoły w  Cichawce, 
Łapanowie i Tarnawie, Dom 
Kultury w Sobolowie 

Konkurs Palm ma na celu krzewienie tradycji 
odnoszącej się do wydarzeń religijnych - 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Aktywnie 
uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich 
4 parafii z terenu Gminy Łapanów 

Wystawa i kiermasz świąteczny 
połączona z konkursem na tradycyjną 
palmę 

29.03 Galeria Chełm Prezentowane są na wystawie, który ma także 
charakter kiermaszu różnorodne 
własnoręcznie wykonane ozdoby i wypieki 
świąteczne 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

30.03 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz chcących 
o nich rozmawiać 

Konkurs plastyczny „Wielkanocny 
zajączek” 

marzec Świetlica i Biblioteka 
w Krzeczowie 

Konkurs plastyczny dla dzieci z Gminy 
Rzezawa  

Dzień otwarty Zespołu Szkół nr 2 dla 
gimnazjalistów 

marzec Zespół Szkół Nr 2 w Bochni Zaprezentowanie zawodów, w których 
kształci szkoła połączone z pokazami dla 
gimnazjalistów, wystawą prac uczniów 
Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni. 

Powiatowy Konkurs o tytuł 
Najlepszego Matematyka 

marzec I Liceum Ogólnokształcące 
w Bochni  

Konkurs o tytuł najlepszego matematyka  

Dni otwarte marzec ZS1 Bochnia Dni Otwarte Szkoły organizowane są w celu 
przedstawienia oferty edukacyjnej, 
zapoznania z historią szkoły i atrakcyjnością 
kształcenia. Uczniowie gimnazjum zwiedzają 
budynek główny szkoły oraz warsztaty do 
praktycznej nauki zawodu. W tym czasie 
odbędzie się prezentacja wszystkich pracowni 
szkoły,  lekcje otwarte, spotkanie z 
samorządem uczniowskim i wiele innych 

Meeting Kabaretowy marzec Gminna Świetlica w Prezentacja dorobku artystycznego 



Trzcianie trzciańskich kabaretów 
Akcja HDK marzec II Liceum Ogólnokształcące 

w Bochni 
Akcja honorowego oddawania krwi  
i rejestracja dawców szpiku kostnego 

Gminny Turniej Szachowy marzec Sala Domu Kultury  
w Łapanowie 

Turniej sportowy  

Farfurka Królowej Bony marzec Sala Rycerska Wiśnickiego 
Zamku 

Jest to barwna historia oparta o Krakowską 
legendę, która przenosi nas na XVI-wieczny 
dwór królowej Bony i Zygmunta Starego 

Świąteczna Aukcja  marzec/kwiecień II Liceum Ogólnokształcące 
w Bochni 

Aukcja Prac Uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

Śladami patrona Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 

marzec/kwiecień Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy w Bochni 

Coroczne spotkania wychowanków Ośrodka  
z osobami, które znały ks.Jana Twardowskiego. 
Cykl zapoczątkowany tuż po nadaniu imienia 
Ośrodkowi. Jako pierwszy o księdzu - poecie 
opowiadał ks. Adam Boniecki, wieloletni 
redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, 
rok później o swojej ponad 30 – letniej przyjaźni 
z patronem mówił historyk literatury, krytyk  
i eseista Waldemar Smaszcz. W 2013 roku do 
Ośrodka przyjechał dominikanin - o. Leon 
Knabit, a w ubiegłym roku swoje kompozycje do 
wierszy ks. Jana Twardowskiego zaśpiewał 
Janusz „Yanina” Iwański 

Wykłady zawodoznawcze marzec/czerwiec ZS1 Bochnia/warsztaty 
szkolne 

Spotkania zawodoznawcze uczniów  
z przedstawicielami różnych gałęzi produkcji  
i specjalności zawodowych mają na celu 
wprowadzenie uczniów w świat techniki, 
mechaniki, elektroniki i automatyki 
przemysłowej 

Bocheński Świat Maszyn marzec/czerwiec ZS1 Bochnia/warsztaty 
szkolne 

W świecie stale ulepszanych technologii  
i coraz większej konieczności znajomości 
zagadnień z wielu dziedzin techniki konieczna 
jest współpraca pomiędzy szkołą        
a zakładami przemysłowymi. Cykl spotkań 
"Bocheński Świat Maszyn" ma za zadanie 
pokazanie uczniom narzędzi pracy i ich 
projektowanie oraz najnowsze trendy  
i przyrządy dopiero wchodzące do przemysłu. 
Zainteresowanie spotkaniami jest coraz 
większe zwłaszcza  przekazywanie wiedzy 
przez firmy z szeroko pojętymi zagadnieniami 



elektrycznymi 
Klubik Skrzata 02,9,16,23,30.04 Sala klubu Biblioteki Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci 

nieuczęszczających do przedszkola, gry, 
zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
w zależności od pór roku 

„Kwiecień Miesiącem Pamięci 
Narodowej” 
 

11.04 Sala widowiskowa MOK - 
Nowy Wiśnicz 

Wieczornica patriotyczna upamiętniająca 75 
rocznicę Katyńską 

Gminny Przegląd Teatralny 18.04 Dom Kultury w Łapczycy W przeglądzie biorą udział amatorskie grupy 
teatralne działające przy świetlicach 
wiejskich z terenu gminy Bochnia 

Zakończenie roku szkolnego dla klas 
maturalnych 

24.04 Zespół Szkół Nr 2 w Bochni Podsumowanie czteroletniej pracy uczniów 
klas maturalnych, wręczenie nagród, gala 
wręczenia "Konarów" - wyróżnień dla 
uczniów w różnych nietypowych kategoriach, 
z których zasłynęli podczas nauki w szkole 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

24.04 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz chcących 
o nich rozmawiać 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

27.04 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz chcących 
o nich rozmawiać 

Galicyjskie Spotkanie Opłatkowe    kwiecień Bazylika św. Mikołaja To spotkanie Braci Motocyklowej wzbogacone 
duchowo przez księdza z Bazyliki Św. 
Mikołaja i urozmaicone artystyczne   

Wystawa oraz konkurs na „Najlepszą 
prezentację Stołów Wielkanocnych” 

kwiecień Gminne Centrum Kultury 
i Promocji w Grobli 

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

"Mikrofon dla wszystkich" kwiecień Sala Domu Kultury  
w Łapanowie 

Jest to impreza muzyczna dla osób w  każdym 
wieku, którzy lubią i potrafią śpiewać i grać 
na instrumentach muzycznych. Przy tej okazji 
ujawnia się wiele talentów artystycznych 

Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe kwiecień Teren wokół Zalewu  
w Łapanowie 

Biegi przeprowadza się w czterech 
kategoriach wiekowych startuje młodzież 
szkół podstawowych, gimnazjum i średnich    

Popołudnie z poezją kwiecień ZS1 Bochnia Poezja przeplatana muzyką umila czas 
osobom odwiedzającym nasze spotkania.  



W miłej atmosferze, przy ciepłej herbacie  
i kawie oraz smakowitym ciastku spotykają 
się miłośnicy poezji, którzy czytają swoje 
ulubione wiersze, piosenki i inne teksty 
literackie 

Imprezy towarzyszące obchodom 
święta Konsytutcji 3 Maja 

01-03.05 Park Rodzinny Uzbornia Imprezy towarzyszące obchodom święta 
Konsytutcji 3 Maja 

Dzień Flagi RP 
 

02.05 Bochnia 
 

Uroczysta akademia 

Obchody rocznicowe uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

03.05 Bochnia Obchody upamiętniające uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja 

Obchody rocznicowe uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Gminie Rzezawa 

03.05 Sanktuarium w Okulicach Obchody upamiętniające uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja  

Koncert Polskiej Muzyki Patriotycznej  
i Narodowej 

03.05 Sala CKSiT Żegocina Koncert zespołów muzycznych i chórów oraz 
orkiestr dętych zaproszonych przez 
organizatora 

Klub Czytelnika Czwóreczki 04.05 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać  
o szeroko pojętej kulturze 

Cała Bochnia czyta Dzieciom 07-08.05 Biblioteka główna oraz Filie 
biblioteczne 

Spotkania wpisujące się w ogólnopolską akcję 
"Cała Polska czyta Dzieciom" propagująca 
czytelnictwo wśród dzieci 

Klubik Skrzata 07,14,21,28.05 Sala klubu Biblioteki   Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci    
  nieuczęszczających do przedszkola, gry,  
  zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
  w zależności od pór roku 

 Dzień Bibliotekarza 12.05 Sala klubu Biblioteki Spotkanie mające na celu uświetnienie 
święta i zwrócenia uwagi na zawód 
bibliotekarza 

XX Szaradziarskie Mistrzostwa 
Małopolski 

16.05 Dom Kultury w Łapczycy Ogólnopolski turniej zatwierdzony przez 
Federację Klubów Szaradziarskich którego 
uczestnicy są klasyfikowani w rankingu 
Pucharu Neptuna. Udział w Turnieju 
możliwy po dokonaniu zgłoszenia 

XV Rajd Szlakiem Papieskim 16.05 Łapanów - Niegowić Rajd jest wyrazem wdzięczności  Bogu za dar 
posługi papieskiej Jana Pawła II. Pielgrzymi 
mają do pokonania 12 km trasę z Łapanowa 
do Niegowici 

Powiatowy Przegląd Teatrzyków 
Przedszkolnych 

18-29.05 Sala klubu Biblioteki Przedstawienia teatralne w wykonaniu 
dzieci z przedszkoli powiatu bocheńskiego 

VII Festiwal „Integracja Malowana 19-21.05 Hala Widowiskowo – Festiwal Piosenki ma charakter integracyjny 



Dźwiękiem” Sportowa w Bochni i edukacyjny, promujący uzdolnienia 
muzyczne uczniów szkól specjalnych  
i masowych. Koncerty oraz przesłuchania 
konkursowe poprzedzają dwudniowe 
warsztaty, prowadzone przez wokalistów, 
instrumentalistów, aktorów  
i kompozytorów. Od 2013 roku festiwal ma 
charakter międzynarodowy. Oprócz 
uczestników z Polski udział bierze również 
młodzież z partnerskiego powiatu Saarlouis 

Majówka za Dworem 24.05 Lipnica Dolna/plac za 
Dworem Ledóchowskich 

Pracownicy jednostek, które na co dzień 
zajmują się animacją kultury w naszej 
gminie spotykają się na majówce za Dworem 
Ledóchowskich połączonej  
z ogniskiem 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

25.05 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

XX Rejonowe Biegi Sztafetowe 
Szlakiem Walk Batalionów 

          25.05 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. Startują 
drużyny z powiatów bocheńskiego, 
wielickiego, myślenickiego  i nowosądeckiego. 
Drużyny 10 – osobowe ze szkół podstawowych, 
gimnazjum i szkół średnich 

Konkurs Poezji „Dla mojej Mamy” 26.05 Świetlica w Dąbrówce Konkurs poezji nawiązujący do tematyki 
Dnia Matki, skierowany do przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gminy Rzezawa 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

29.05 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Juniorów  

29-31.05 Powiat Bocheński II etap wyścigu przebiegać będzie na terenie 
Gminy Łapanów, z metą na rynku  
w Łapanowie (30.05) 

Bezalkoholowy piknik rodzinny 
„Śpiewam, tańczę wielbię”  połączony z 
IX Przeglądem Piosenki Maryjnej 
„Głosem pieśni wołam Cię” 

31.05 Sanktuarium w Okulicach 
 

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 

Piknik Rodzinny „Strażacy Dzieciom” 
w Łąkcie Górnej 

31.05 Boisko Sportowe ZS  
w Łąkcie Górnej 

Pokaz  ratownictwa, miasteczko strażackie, 
konkursy, zawody, koncerty zespołów 
artystycznych 

„Międzyświetlicowy Dzień Dziecka” 31.05 Połom Duży Program artystyczno - rekreacyjny 
przygotowany z okazji Dnia Dziecka 
(spektakl teatralny, wernisaż prac kółka 
plastycznego, humorystyczne konkursy 
krasomówcze) 

Gminny Dzień Dziecka 31.05 Gminne Centrum Kultury  
i Promocji w Grobli 

Gminny Dzień Dziecka organizowany przy 
współpracy z Klubem HDK, działającym na 
terenie Gminy Drwinia, oraz aktorami 
teatralnymi, którzy bawią dzieci w trakcie 
imprezy 

Bajkowy Teatr 31.05 Sala widowiskowa MOK - 
Nowy Wiśnicz 

Współtworzenie przez dzieci przedstawienia 
teatralnego na warsztatach organizowanych 
przez MOK - projektowanie i tworzenie 
scenografii, działania plastyczne, 
wykonywanie strojów i rekwizytów, gra 
aktorska oraz przyswajanie tekstów 
scenariusza, gra aktorska 

Jubileusz  80-cio lecia Orkiestry Dętej 
Grobla 

maj Gminne Centrum Kultury  
i Promocji w Grobli 

Jubileusz Orkiestry Dętej Grobla,  
we współpracy z Orkiestrą 

Majówka w Kamionnej maj Plac przy gimnazjum  
w Kamionnej 

Cykliczna impreza o charakterze 
kulturalnym, zawierająca w swoim 
programie zarówno występy artystyczne, 
koncerty  jak i wystawy rękodzieła ludowego 

Konkurs poetycki „Kraina poezji” maj Bursa Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego  
w Bochni 

Konkurs poezji przeznaczony dla uczniów 
szkól gimnazjalnych powiatu bocheńskiego 

Dni otwarte Bursy Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalego 

maj Bursa Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego  
w Bochni 

Dzień, w którym uczniowie szkół 
gimnazjalnych zapoznają się z ofertą 
placówki 

Sportowy Turniej Miast i Gmin maj Gmina Łapanów Zawody sportowe, turystyczne org. w całej 
gminie przez wszystkie szkoły, organizacje  
i stowarzyszenia sportowe 

XVIII Wiśnicka Parada Orkiestr 
Dętych 

maj Nowym Wiśniczu - Rynek Ukazanie ważnej roli orkiestr dętych w życiu 
społecznym, kulturalnym i religijnym 
powiatu bocheńskiego. Stworzenie okazji do 



konfrontacji i wymiany doświadczeń 
instruktorów i kapelmistrzów amatorskich 
orkiestr dętych oraz promocja mikroregionu 
poprzez środowiska artystyczne 

„Lingua et musica” 
X Powiatowy konkurs piosenki 
obcojęzycznej 

maj Sala widowiskowa MOK - 
Nowy Wiśnicz 
 

Założeniem konkursu jest popularyzowanie 
znajomości języków obcych w środowisku 
szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i średnich. Konkurs przybiera formę 
warsztatów językowych dla bezpośrednich 
(wykonawcy) i pośrednich (publiczność) 
uczestników. Ponadto konkurs umożliwia 
promowanie młodych talentów 

Klub Czytelnika Czwóreczki 01.06 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać 
o szeroko pojętej kulturze 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 01.06 Gmina Łapanów Cykl gier i zabaw dla dzieci z Gminy 
Łapanów z okazji Dnia Dziecka 

DZIŃ DZIECKA  oraz XX Jubileuszowy 
Przegląd Piosenki Dziecięcej 
„Przedszkolak potrafi śpiewać” 

07.06 GOSiR w Rzezawie Podczas pikniku zaplanowano m.in. występy 
lokalnych zespołów tanecznych, muzycznych 
przegląd piosenki dla  przedszkolaków, 
rozgrywki sportowe oraz szereg atrakcji dla 
dzieci  

Klubik Skrzata 11,18,25.06 Sala klubu Biblioteki   Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci  
  nieuczęszczających do przedszkola, gry,  
  zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
  w   zależności od pór roku 

III Rajd Ziemi Bocheńskiej 12-13.06 Miasto Bochnia,  
Powiat Bocheński 

III runda Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Śląska 2015 ze startem  
w Łapanowie i metą w Bochni. Dodatkowo 
przeprowadzony będzie super oes  
w centrum miasta Bochnia 

XVIII Międzynarodowy Turniej Judo w 
Kopalni Soli w Bochni 

13-14.06 Kopalnia Soli Bochnia 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 

III Memoriałowy Bieg  
im. Dh. Wiesława Wody 

14.06 Ispina Sztafeta drużynowa 3 x 10 km, kierowana do 
strażaków ochotników z terenu 
województwa małopolskiego jak również do 
drużyn z innych służb mundurowych.  



Święto Truskawki w Rajbrocie          14.06 Rajbrot/plac obok 
Wiejskiego Domu Ludowego 

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

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

19-21.06 Hotele, Schronisko, 
Gospodarstwa 
Agroturystyczne w Gminie 
Żegocina 

Akcja promocyjna polegająca na organizacji 
pobytów turystycznych i ściągnięcie 
turystów w ramach akcji „Odkryj Beskid 
Wyspowy” 

Zakończenie V Etapu I Rajdu „Dla 
Odważnych” Głównym Szlakiem 
Beskidu Wyspowego w Żegocinie 

22.06 CKSiT w Żegocinie Rajd pieszy turystyczny i zakończenie  
V Etapu w Żegocinie 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych 

26.06 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

V Średniowieczne Spotkania u 
Bożogrobców 

26-27.06 Chełm - Grodzisko Impreza z udziałem grup rekonstrukcji 
historycznej odtwarzających kulturę 
materialną Polski w XIII wieku, odbywająca 
się w historycznym miejscu o osadnictwie 
sięgającym kilka tysięcy lat wstecz, przy 
dawnym kościele Bożogrobców w Chełmie 

Dni Bochni 26-28.06 Rynek w Bochni  Obchody Święta Miasta Bochnia w ramach 
których odbywają się koncerty na Rynku 
oraz imprezy sportowe, edukacyjne itp. 

Wianki Świętojańskie nad Rabą 27.06 Chełm Impreza z ciekawym programem 
artystycznym, podczas której organizowany 
jest konkurs na „Najpiękniejszy Wianek 
Świętojański”, a wieńczy ją barwny korowód 
udający się do pobliskiej rzeki Raby, gdzie  
w nocnej scenerii odbywa się obrzęd 
"puszczania wianków" połączony  
z widowiskowym tańcem ognia 

Gminny Turniej Piłki Nożnej  
BOREK 2015 

27-28.06 Boisko Sportowe w Borku Zawody sportowe w piłce nożnej 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki Audio 

29.06 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

Piknik sportowy z okazji Dnia czerwiec ZS nr 2 w Bochni Piknik sportowy zorganizowany dla dzieci 



Dziecka dla wychowanków SOSW  
w Bochni 

niepełnosprawnych z Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Bochni 

Mecz przyjaciół piłki nożnej połączony  
z ogólnopolską akcją „Razem wygramy  
z rakiem piersi” 

czerwiec Zalew w Łapanowie Impreza rozrywkowo-sportowa 
organizowana na początek sezonu 
rekreacyjnego nad Zalewem w Łapanowie 

Muzyczno - Rękodzielniczy Jarmark 
 

czerwiec Nowy Wiśnicz Projekt p.n. „Muzyczno-rękodzielniczy 
jarmark” łączy w sobie działania promocyjne  
i artystyczne a zarazem jest przedsięwzięciem 
o walorach edukacyjnych i rekreacyjnych. 
Integracja twórców rzemiosła artystycznego  
i rękodzieła oraz środowisk muzycznych tj.: 
amatorskie zespoły muzyczne, kapele, 
orkiestry, które m.in. podczas występów 
prezentować będą wykorzystanie tradycyjnego 
instrumentarium a tym samym będą 
promować rękodzielników. Ponadto oferta 
kulturalna zostanie poszerzona o element 
edukacyjny mający na celu przybliżenie sztuki 
wytwarzania tradycyjnych instrumentów. 
„Muzyczno-rękodzielniczy jarmark” jako 
zintegrowane działania pozwolą na zwrócenie 
uwagi na wielkie bogactwo kulturowe 
drzemiące w społeczności mikroregionu 

Zawody Wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka 

       czerwiec Staw w miejscowości Drwinia Drugie Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Drwinia. W zawodach mogą brać 
udział wszyscy, niezależnie od wieku, płci 
oraz miejsca zamieszkania 

Dzień Dziecka na sportowo czerwiec Orlik w Trzcianie Gminna cykliczna impreza sportowo - 
rozrywkowa 

„Piłkarska Kadra Czeka” czerwiec Boisko w Łapanowie Finał gminnych zawodów sportowych  
Piknik rodzinny w Leszczynie czerwiec Plac przy gimnazjum  

w Leszczynie 
Podczas imprezy prezentowany jest dorobek 
artystyczny uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjum w Leszczynie 

Festiwal „Ja po prostu mam 
talent” 

czerwiec Plac przy szkole podstawowej 
w Łąkcie Dolnej 

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 

Turniej Piłkarski o „Puchar Wójta 
Gminy Trzciana” 

czerwiec-lipiec Orlik w Trzcianie Gminna cykliczna impreza sportowa 

Akcja "Wakacje w Bibliotece" 01.07-31.08 Biblioteka główna i Filie 
biblioteczne 

Cykle zorganizowanych bezpłatnych zajęć 
literacko - plastycznych dla dzieci wg 
ustalonego harmonogramu 

Wakacje z MOK 01.07-31.08 Gmina Nowy Wiśnicz Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom  



i młodzieży z terenu Gminy Nowy Wiśnicz 
podczas wakacji 

III Święto Kultury Powiatu 
Bocheńskiego oraz konkurs 
kulinarny „Tradycyjne potrawy 
bocheńszczyzny i okolic” 

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

 Festiwal „Beskidzkie Rytmy              
 i Smaki” w Żegocinie 

05.07 Plac G.S. w Żegocinie Koncerty orkiestr i zespołów muzycznych  
z gmin Żegocina i Laskowa, prezentacja 
KGW i kuchni regionalnej oraz rękodzieło 

Święto Gminy Łapanów 04-05.07 Łapanów /plac targowy/ 
 
 
 
 
 
Teren Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Zalew”  

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 
Program sportowy: turniej piłkarski, regaty 
kajakowe, zawody pływackie, przeciąganie 
liny i inne 

Święto Latawca 12.07 Słomka Zgodnie z tytułem imprezy, prowadzone są 
różne konkursy i zabawy dla całych rodzin, 
w których dominują kolorowe latawce. 
„Święto Latawca” ma charakter rodzinnej 
biesiady połączonej z koncertem atrakcyjnej 
gwiazdy muzycznej 

III Złaz Turystyczny na Kamionnej 12.07 Stacja górna, Laskowa  SKI 
na Kamionnej 

Cykliczne wyjście na górę Kamionna 
miłośników turystyki pieszej, wspólna Msza 
Św., spotkanie, koncerty zespołów 
artystycznych 

XXVI Przegląd Piosenki Religijnej  
o „statuetkę św. Szymona” 
 

19.07 Lipnica Murowana 
dziedziniec kościoła 
parafialnego pw. św. 
Andrzeja Apostoła 

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 

Święto Gminy Trzciana 25-26.07 Plac przy ZPO w Trzcianie Cykliczna impreza kulturalno – 
rozrywkowa. Prezentowany dorobek 
kulturalny i artystyczny mieszkańców gminy 

Święto Gminy Lipnica Murowana  26.07 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 tą okazję 

X Zjazd Hanek, Anek i Ann 26.07 Moszczenica Piknik rodzinny na który szczególnie 
zapraszane są panie o imionach Anna  
i Hanna. Oprócz uroczystej dekoracji 
solenizantek podczas imprezy 
organizowanych jest wiele atrakcji dla 
wszystkich jej uczestników a całość kończy 
zabawa taneczna "pod gołym niebem" 

Święto Lasu lipiec  Gawłówek Impreza o charakterze kulturalnym  
i sportowym. Różnego rodzaju zawody  
(drwale ), zabawa taneczna  

ŚWIETLICADA lipiec Ośrodek Edukacji 
Regionalnej w Starym 
Wiśniczu 

Przedsięwzięcie rekreacyjno-edukacyjne  
o charakterze integracyjnym środowisk 
wiejskich z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. 
Turniej adresowany jest do uczestników 
zajęć świetlicowych placówek 
kulturalnooświatowych działających przy 
MOK 

Zawody Konne o Puchar Wójta 
Gminy Drwinia Jana Pająka 

lipiec Drwinia Impreza o charakterze sportowym. 
Rywalizacja w dwóch kategoriach, 
szybkościowa i sprawnościowa 

Turniej Wsi o Puchar Wójta 
Gminy Drwinia Jana Pająka 

lipiec Dziewin Impreza o charakterze sportowym. 
Rywalizacja pomiędzy wszystkimi 
Sołectwami z Gminy Drwinia 

Imieniny św. Kingi lipiec Muzeum im. Stanisława 
Fischera 

Imieniny św. Kingi 

Bocheńska Scena Letnia lipiec-sierpień Amfiteatr Parku Rodzinnego 
Uzbornia 

Koncerty w ramach Bocheńskiej Scenie 
Letniej 

XI powiatowy wakacyjny konkurs 
plastyczny dla dzieci            

lipiec - sierpień Dział Instrukcyjno – 
Metodyczny Biblioteki  

Coroczny konkurs plastyczny dla dzieci  
o wybranej tematyce, do wykonania 
dowolną techniką plastyczną 

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

02.08 Bochnia- Chodenice   Jest to cykliczna impreza sportowa, w której 
co roku bierze udział kilkuset biegaczy  
z całej Polski oraz krajów ościennych, min. 
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 Gminne w Lipnicy 15.08 Lipnica Dolna/ stadion 
sportowy 

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 

Gminne Dożynki w Buczynie 15.08 Buczyna Tradycyjne wiejskie dożynki z ciekawym 
programem obrzędowym i artystycznym 

Dni Gminy Rzezawa – w ramach 
których odbędą się: 
- Dożynki Gminne,  
- Konkurs kulinarny „Kobieco z 
tradycją”   
- Turniej Sołectw Gminy Rzezawa 

15-16.08 Okulice – Sanktuarium, 
Krakowski Tor Wyścigów 
Konnych w Buczkowie –
Dąbrówce, Dom Ludowy – 
Świetlica Wiejska w 
Buczkowie 

W ramach obchodów odbędzie się uroczysta 
Msza Święta w Okulickim Sanktuarium oraz 
przegląd wieńców dożynkowych, 
prezentacja dorobku artystycznego 
lokalnych artystów podczas wyścigów 
konnych w Buczkowie, piknik plenerowy na 
terenie przy Świetlicy Wiejskiej 
w Buczkowie 

„722 Urodziny Żegociny” 15-16.08 Plac G.S. w Żegocinie, 
Boisko, Kort, Trasy 
Rowerowe 

Dwudniowy cykl imprez sportowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych oraz finałowy 
koncert plenerowy 

XVII Biesiada Agroturystyczna w 
Siedlcu 

23.08 Siedlec Impreza ta otrzymała w 2011 roku tytuł 
„produktu lokalnego” przyznanego przez 
Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa 
Działania E.O. CENOMA. Najistotniejszym 
punktem programu jest konkurs na 
„Najsmaczniejsze Potrawy” połączony  
z bezpłatną degustacją. Imprezie towarzyszy 
ciekawy blok artystyczny 

Poszukiwanie skarbu      29.08 Nowy Wiśnicz VIII edycja eskapady turystyczno-
rekreacyjnej adresowanej do dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. 
Aktywny wypoczynek o walorach 
współzawodnictwa i zabawy. Zwiedzanie 
zabytków połączone ze zdobywaniem wiedzy 
o historii i tradycji regionu Ziemi Wiśnickiej 

Dożynki Gminy Drwinia        30.08 Grobla Gminne Dożynki organizowane co roku  



w innej miejscowości. Konkurs Wieńców 
Dożynkowych, Występy Gminnych Kół 
Gospodyń Wiejskich, Gwiazda Wieczoru, 
Zabawa taneczna 

Dożynki Parafialne          sierpień  Sobolów, Tarnawa, Łapanów Dożynki to czas podziękowania Stwórcy za 
zbiory i chleb wypieczony z tegorocznej mąki 
oraz za trud pracy rolników 

Harcerska watra muzyczna          sierpień Plac przy świetlicy w Łąkcie 
Dolnej 

Gminny amatorski konkurs piosenki 
gitarowej 

Turniej Siatkówki „O Puchar 
Orlika 

         sierpień Orlik w Trzcianie Gminny turniej siatkówki pomiędzy 
sołectwami gminy dla drużyn mieszanych 

Dożynki w Ujeździe          sierpień Plac przy Świetlicy  
w Ujeździe 

Cykliczna impreza kulturalno – 
rozrywkowa. Prezentacja rękodzieła  
i produktów lokalnych przez KGW 
„Przyjazny Ujazd” 

Wiśnickie Spotkanie  
z Folklorem 

        sierpień Nowy Wiśnicz - Rynek Gminne Dożynki połączone z prezentacją 
folkloru różnych regionów. Prezentacja 
sztuki ludowej. Kiermasz rękodzieła  
i rzemiosła artystycznego 

Rocznica Wybuchu  
II Wojny Światowej  

        1.09 Cmentarz Św. Rozalii Bochni Uroczystości upamiętniające napaści 
Niemiec hitlerowskich na Polskę 

Klubik Skrzata 03,10,17,24.09    Sala klubu Biblioteki   Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci  
  nieuczęszczających do przedszkola, gry,  
  zabawy muzyczne, plastyczne i literackie w  
  zależności od pór roku 

Weekend z zabytkami Powiatu 
Bocheńskiego  
 

05 - 06.09 
 

Powiat Bocheński 
 
 

Podczas weekendu będzie można zwiedzić 
ciekawe miejsca, zabytki i instytucje kultury, 
zwykle niedostępne dla zwiedzających. To 
dobra okazja, aby jeszcze lepiej poznać 
najciekawsze zabytki Ziemi Bocheńskiej. 

Jesień w Borze 06.09 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 
mają okazję pośpiewać i pobiesiadować 

Klub Czytelnika Czwóreczki 07.09 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać 
o szeroko pojętej kulturze 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

25.09 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 



chcących o nich rozmawiać 
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

28.09 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki  
i literaturę oraz chcących o nich rozmawiać 

I Memoriał Biegowy Marii Apriasz o 
Puchar Wójta Gminy Drwinia Jana 
Pająka 

wrzesień  Dziewin I Memoriał Biegowy Marii Apriasz. Impreza 
o charakterze sportowym dla wszystkich, nie 
zależnie od wieku, płci i miejsca 
zamieszkania. Przewidziane kilka 
dystansów, aby każdy nie zależnie od swojej 
formy mógł wziąć udział. Maria Apriasz była 
bardzo mocno zaangażowana w życie 
sportowe Gminy Drwinia 

Rajd pieszy na górę Kamionna wrzesień Rezerwat przyrody 
"Kamionna" 

Piesza wędrówka rekreacyjno – turystyczna 
po rezerwacie przyrody „Kamionna” 

Narodowe Czytanie "Lalki" B. Prusa wrzesień Park Rodzinny Uzbornia Coroczny cykl imprez mający na celu 
propagowanie czytelnictwa, wskazane przez 
Prezydenta Polski książki czytają bochniacy, 
dzieci i dorośli 

Powiatowy Turniej Piłkarski wrzesień Boisko w Sobolowie Turniej „O Puchar Przewodniczącego 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS” i „Puchar 
Wójta Gminy Łapanów”– Dzień Piłkarza. 
Startują drużyny z całego powiatu, zawody 
przeprowadza się w dwóch kategoriach 
wiekowych 

Klubik Skrzata 01,08,15,22,29.10    Sala klubu Biblioteki   Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci   
   nieuczęszczających do przedszkola, gry,    
   zabawy  muzyczne, plastyczne i literackie  
   w zależności od pór roku 

Klub Czytelnika Czwóreczki 05.10 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać 
o szeroko pojętej kulturze 

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 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

26.10 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 



Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

30.10 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

Święto Komisji Edukacji Narodowej – 
Ślubowanie klas pierwszych 

październik Zespół Szkół Nr 2 w Bochni Coroczna uroczystość związana ze świętem 
edukacji, połączona z przyjęciem nowych 
uczniów w poczet społeczności szkolnej 

Gminny Konkurs Recytatorski październik Galeria Chełm Konkurs ma otwartą formułę i mogą w nim 
wziąć udział recytatorzy z terenu gminy 
Bochnia w każdym wieku 

XII koncert charytatywny "Bawiąc się 
pomagasz" 

październik  Sala gimnastyczna ZS nr 3  
w Bochni 

Koncert zaproszonych  zespołów 
artystycznych i  muzycznych. Dochód - 
pomoc uboższym uczniom ZS nr 3.  
zapraszani są uczniowie ze wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 
bocheńskiego 

Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe i 
Sztafetowe 

październik Teren wokół Zalewu  
w Łapanowie  

Biegi przeprowadza się w kategoriach szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół średnich 

XII Memoriał Pływacki Jana Kota październik Kryta Pływalnia im. Jana 
Kota w Bochni 

Memoriał poświęcony pamięci patrona 
basenu, wybitnego sportowca okresu 
międzywojennego, w której biorą udział 
zawodnicy z bocheńskich szkół 

Piknik Rodzinny październik Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w Borku 

W gronie uczestników, oprócz uczniów 
Ośrodka i ich rodziców są podopieczni 
Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. W organizacji 
konkursów i zabaw pomagają 
wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 2  
w Bochni. W ubiegłym roku w imprezie 
wzięło udział ponad 500 osób. 

Ogólnopolska akcja Move Week październik Gmina Łapanów Impreza rozrywkowo-sportowa 
organizowana na obiektach sportowych 
Gminy Łapanów 

Klub Czytelnika Czwóreczki 02.11 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać 
o szeroko pojętej kulturze 

Klubik Skrzata 05,12,19,26.11        Sala klubu Biblioteki      Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci  
     nieuczęszczających do przedszkola, gry,  
     zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
     w zależności od pór roku 

XIII Małopolskie Retrospekcje 
Piosenki Żołnierskiej 

05,11.11 Sala Widowiskowa MOK/ 
Sala Rycerska Wiśnickiego 

5 listopada (czwartek) konkursowe 
przesłuchania artystyczne wykonawców.  



Zamku 11 listopada (środa) Koncert Laureatów. 
Konfrontacje wykonawców na tle wydarzeń 
historycznych narodu polskiego. Ideą 
projektu jest propagowanie wartości 
patriotycznych oraz popularyzowanie 
historii Polski w przystępny i nowatorski 
sposób 

Wieczór Patriotyczny 08.11         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 

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

10-11.11 Trasy piesze wyznaczone 
przez organizatora CKSiT       
w Żegocinie, Cmentarz „Na 
Jastrząbce”  w Kamionce 
Małej 

Rajd pieszy dla dzieci i młodzieży  
z powiatów bocheńskiego i limanowskiego - 
spotkanie w CKSiT w Żegocinie. 
Zakończenie „Na Jastrząbce” w Kamionce 
Małej 

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 

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

Obchody Święta Niepodległości 11.11 Kościół Parafialny  
w Łapanowie, rynek, Szkoła 
Podstawowa  
w Łapanowie 

Rocznica Odzyskania Niepodległości jest 
okazją do zadumy nad historią Ojczyzny  
i uczczenia pamięci jej obrońców. 
Rozpocznie się Mszą św. za Ojczyznę, 
następnie nastąpi złożenie kwiatów pod 
pomnikiem na łapanowskim rynku, 
zwieńczeniem uroczystości będzie 
okolicznościowa akademia 

Rocznica Odzyskania Niepodległości 11.11 Rzezawa – Kościół pw. Św. 
Trójcy i Św. 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 

Warsztaty plastyki obrzędowej 12-13.11 Ośrodek Edukacji 
Regionalnej w Starym 
Wiśniczu 

Kolejny edycja warsztatów plastyki 
obrzędowej adresowanych do nauczycieli 
szkół i przedszkoli oraz instruktorów  
i animatorów kultury instytucji kultury 

V Turniej Szaradziarski o Puchar 
Wójta Gminy Bochnia 

14.11 Dom Kultury w Łapczycy Turniej zatwierdzony przez Federację 
Klubów Szaradziarskich którego uczestnicy 
są klasyfikowani w rankingu Pucharu 
Neptuna. Udział w Turnieju możliwy po 
dokonaniu zgłoszenia 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych 

27.11 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

30.11 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki  
i literaturę oraz chcących o nich rozmawiać 

Święto geodety listopad  Zespół Szkół Nr 2 w Bochni Coroczna impreza dla uczniów kształcących 
się w zawodzie technik geodeta - pokazy, 
konkursy z nagrodami 

Bocheński Salon Literacki listopad II Liceum Ogólnokształcące 
w Bochni 

Bocheński salon Literacki 

Koncert Pod Patrią listopad Kościół Parafialny  
w Gierczycach 

Koncert muzyki klasycznej z udziałem 
znanych wykonawców organizowany  
w ramach gminnych obchodów Święta 
Niepodległości 

Klubik Skrzata 03,10,17.12       Sala klubu Biblioteki     Cykliczne spotkania dla najmłodszych dzieci   
    nieuczęszczających do przedszkola, gry,  
    zabawy muzyczne, plastyczne i literackie  
    w zależności od pór roku 

IX Turniej Mikołajkowy 05.12       Zespół Szkół w Dąbrówce W ramach turnieju m.in: konkurs plastyczny 
dla przedszkolaków, konkurs polonistyczny 
dla uczniów szkół podstawowych, rozgrywki 
w piłkę nośna i piłkę koszykowa, pokazy 
tańca 

Gminne Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem 

06.12 Grobla W spotkaniu biorą udział wszystkie dzieci  
z Gminy Drwinia. Przedstawienie teatrzyku 
oraz upominki 

Bajkowy Teatr 06.12 Nowy Wiśnicz Współtworzenie przez dzieci przedstawienia 
teatralnego na warsztatach organizowanych 



przez MOK - projektowanie i tworzenie 
scenografii, działania plastyczne, 
wykonywanie strojów i rekwizytów, gra 
aktorska oraz przyswajanie tekstów 
scenariusza, gra aktorska 

Klub Czytelnika Czwóreczki 07.12 Filia Biblioteki Nr 4, 
ul. Brzeźnicka 19 

Spotkania Czytelników chcących rozmawiać 
o szeroko pojętej kulturze 

XVI Konkurs Ozdób Choinkowych i 
rekwizytów kolędniczych 

18.12 Ośrodek Edukacji 
Regionalnej  
w Starym Wiśniczu 

Promocja plastyki obrzędowej i rękodzieła 
artystycznego Ziemi Wiśnickiej 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
Audio 

28.12 Sala klubu Biblioteki Celem klubów jest zrzeszanie ludzi 
kochających książki i literaturę oraz 
chcących o nich rozmawiać 

Powitanie Nowego Roku 31.12 Rynek w Nowym Wiśniczu Przedsięwzięcie kulturalno-rozrywkowe, 
przywitanie Nowego Roku  

Bocheńskie Spotkanie Wigilijne na 
Rynku 

grudzień Bochnia/Rynek Występy artystyczne, kiermasz świąteczny, 
wystawa szopek i ikon,  zagroda z żywymi 
zwierzętami, a także sianko oraz gałęzie 
choinkowe dla każdego 

Gminny Turniej Szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Bochnia 

grudzień Dom Kultury w Łapczycy Turniej ma charakter otwarty i jest 
rozgrywany w różnych kategoriach 
wiekowych 

Wigilia w Bursie grudzień Bursa Szkolnictwa 
Ponadgimnazjalnego  
w Bochni 

Uroczysta wigilia, w której biorą udział 
uczniowie mieszkający w Bursie oraz obecni 
i byli pracownicy placówki. Młodzież z tej 
okazji przygotowuje jasełka 

XV Dzień św. Mikołaja grudzień Muzeum im. Stanisława 
Fischera 

Spotkanie mieszkańców Bochni uświetnione 
wernisażami, wystawami z kulminacyjną 
wizytom św. Mikołaja  

XV 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 uczniowie z innych szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjanych  
w Bochni 

Wystawa szopek i ozdób choinkowych grudzień Siedlec Wykonane własnoręcznie różnorodne 
ozdoby choinkowe, szopki, choinki, stroiki, 
bez gotowych i sztucznych elementów 
dekoracyjnych można nie tylko oglądać ale 
także i nabyć, bowiem wystawa ma 



charakter kiermaszu bożonarodzeniowego 
Halowy Mikołajkowy Turniej Piłkarski grudzień Hala Sportowa w Łapanowie W turnieju piłkarskim startują drużyny z 5 

gmin 
 

SPORZĄDZIŁA : Sabina Kierepka Wydział Obsługi Zarządu i Rady Starostwa Powiatowego w Bochni 

   
   

   
 
 



   
   

  
 

   

              
 



             


