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Bobrowniki
Bobrowniki to gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, o
powierzchni 51,99 km kw., która liczy około 12 tysięcy
mieszkańców. Nazwa miejscowości nawiązuje do roli, jaką
pełnili mieszkańcy tych terenów w dawnych czasach. Byli oni
hodowcami bobrów, inaczej zwanymi bobrownikami.
Atrakcją Bobrownik są schrony bojowe. Ich liczba jest
imponująca w skali całego regionu – jest ich 16. Schrony te
oraz inne zabytki obronne, znajdujące się na terenie gminy,

wchodziły w skład Obszaru Warownego „Śląsk”. Ta niegdyś
potężna linia fortyfikacji strzegła nowej granicy Polski z
Niemcami, ustanowionej w latach 20. XX wieku. Warto dodać, że
wszelkie schrony, położone na terenie gminy, mają status
miejsc pamięci narodowej.
W Bobrownikach znajduje się drewniany kościół pw. św.
Wawrzyńca. Stanowi on najstarszy zabytek architektury
drewnianej powiatu będzińskiego. Świątynia wzniesiona została
z początkiem XVI w., a do rejestru zabytków wpisano ją razem z
murowanym ogrodzeniem i cmentarzem.
Symbolem Bobrownik jest bóbr.
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Artykuły archiwalne
Bobrowniki, Mieszkańcy
Pelagia Frączek z Sączowa skończyła 101 lat
W czwartek, 8 października Pelagia Frączek z Sączowa skończyła
101 lat. Następnego dnia odwiedzili ją przedstawiciele władz
samorządowych. Wójt Małgorzata Bednarek odwiedziła w piątek
najstarszą mieszkankę gminy Bobrowniki i złożyła jej najlepsze
życzenia. Kolejnych lat zdrowia, miłości, wszelkiej
pomyślności i jak najwięcej uśmiechu! Pani Pelagia…
12 października 2020 1 min read
Bobrowniki, Mieszkańcy
Wyjątkowy charakter sesji Rady Gminy
Podczas czwartkowej (24 września) Sesji Rady Gminy Bobrowniki
przedstawiono nową skarbnik. Już niebawem obowiązki, które
dotychczas pełniła pani Barbara Ferdyn wykonywać będzie pani
Agnieszka Adamus Stępień. Dotychczasowa Skarbnik Gminy swoją
funkcję pełniła przeszło 23 lata. Często nazywana ministrem

finansów, wykonywała swoją pracę rzetelnie i sumiennie….
25 września 2020 1 min read
Bobrowniki, Kultura
Allegretto pod patronatem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
Pod koniec ubiegłego roku zakończyło się głosowanie dotyczące
I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W konkursie
mieszkańcy regionu decydowali o rozdysponowaniu dziesięciu
milionów złotych. Projekt dotyczący rozwoju Szkolnej Orkiestry
Dętej Allegretto zdobył odpowiednią ilość głosów. Zakup
instrumentów muzycznych i nagłośnienia, bo tak nazywał się
zgłoszony projekt…
16 września 2020 1 min read
Bobrowniki, Mieszkańcy
Mobilne biuro Czystego Powietrza już za tydzień w gminie
26 sierpnia 2020 1 min read
Bobrowniki, Turystyka i Rekreacja
Najlepsi kolarze przejechali przez gminę
Najlepsi kolarze wystartowali wczoraj (5 sierpnia) w 77. Tour
de Pologne. Wyścig ruszył ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie i
prowadził między innymi drogami naszej gminy. Kolarze do
pokonania mieli 196 kilometrów i finiszowali w Katowicach przy
Spodku. W tym roku Tour de Pologne jest pierwszym…
7 sierpnia 2020 1 min read
Bobrowniki, Mieszkańcy
Bobrowniki – Szkoła dzieciom: pomóż, wytłumacz, naucz
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach
realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji…
5 sierpnia 2020 1 min read
Bobrowniki, Mieszkańcy
Nowoczesny sprzęt medyczny w szpitalu w Czeladzi
Samorządy przekazały pieniądze na rozbudowę

Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu w Czeladzi.
Pomoc dla szpitala przekazały: Będzin – 150 tys. zł (wraz z
dwoma respiratorami za 200 tys. zł), Czeladź – 300 tys. zł,
Bobrowniki – 130 tys. zł, Siewierz – 100 tys….
27 lipca 2020 1 min read
Bobrowniki, Gospodarka i Inwestycje
Nowa inwestycja w gminie rozpoczęta
W Bobrownikach uroczyście wbito łopaty pod nową, gminną
inwestycję. Symboliczne wbicie łopat daje początek realizacji
największej, w ostatnich dziesięcioleciach, inwestycji w
gminie – halę widowiskowo-sportową. W plenerowej uroczystości,
oprócz włodarza gminy Małgorzaty Bednarek udział wzięli: Poseł
na Sejm RP Waldemar Andzel, Prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek,
Radni…
22 lipca 2020 1 min read
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