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SZANOWNI MIESZKAŃCY  
GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE  

Serdecznie witam Państwa na łamach wznowionego kwartalnika gminnego 

IGWA. Mam zaszczyt z woli mieszkańców i po raz pierwszy na tym forum 

wystąpić jako Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.  
Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy, głosując 

w wyborach samorządowych, obdarzyli mnie tak duŜym zaufaniem i powierzyli 

mi sprawowanie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy. Państwa poparcie stanowi dla 

mnie wyzwanie i zobowiązuje do takiego wypełniania obowiązków, które 

umoŜliwi osiąganie konkretnych efektów w zakresie rozwoju naszej gminy i 

poprawy Ŝycia jej mieszkańców. Są to nasze wspólne cele, zatem wyraŜam 

nadzieję, Ŝe mogę w tym względzie liczyć na Państwa współpracę. 
Jestem równieŜ przekonany, Ŝe wszyscy radni nowej Rady Gminy aktywnie 

włączą się do pracy, by efektem naszych wspólnych działań było lepsze Ŝycie 

wszystkich mieszkańców gminy. 
Na zakończenie pragnę Państwu krótko przedstawić siebie i zaprezentować 

przebieg mojej dotychczasowej pracy zawodowej. Urodziłem się 1 kwietnia 

1956 r. w Szczucinie w województwie małopolskim. Pochodzę z wielodzietnej 

rodziny chłopskiej. Od ponad 20 lat mieszkam w Igołomi. Ukończyłem dzienne studia wyŜsze na Akademii 

Rolniczej w Krakowie z tytułem mgr inŜ. rolnictwa oraz studia podyplomowe w WyŜszej Szkole Handlu  
i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, uzyskując kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego. 

Przez pięć lat pracowałem w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Mielcu, dziewięć lat pełniłem 

funkcję kierownika gospodarstwa w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Igołomi. Od dwunastu lat pracuję  
w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na stanowiskach: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

kierownik Referatu Rolnictwa i Geodezji, zastępcy wójta. W latach 1994-98 byłem wiceprzewodniczącym Rady 

Gminy. Moja ponad 25- letnia praca zawodowa zawsze związana była ze wsią i rolnictwem. 
Wójt Gminy 
Józef Rysak 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
w imieniu samorządu składamy 

najserdeczniejsze Ŝyczenia świąteczne. 
Niech nadchodzące Święta Wielkanocy 

staną się dla nas wszystkich głębokim przeŜyciem duchowym, 
sposobnością do refleksji i chwilą wytchnienia  

w codziennym zabieganiu. 
Oby świąteczne dni, wolne od trosk i zmartwień, 

upłynęły w atmosferze dobroci i miłości. 
Wnieśmy do naszych rodzin ducha radości i pokoju. 

Niech atmosfera świąt towarzyszy nam 
nieprzerwanie w nadchodzących dniach. 

 
Przewodniczący Rady    Wójt Gminy 

     Stefan Nawrot     Józef Rysak 



AKTUALNOŚCI 
 

marzec 2007  3 

Z BIZNESEM W PRZYSZŁOŚĆ 

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy 22lutego 2007r., z 

inicjatywy Wójta Gminy Józefa Rysaka i Przewodniczącego 

Rady Gminy Stefana Nawrota odbyło się pierwsze spotkanie 

władz samorządowych z przedsiębiorcami z terenu gminy. Wójt 

przedstawił budŜet gminy, zamierzenia w dziedzinie rozwoju 

infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, drogi i chodniki). 

Poprosił równieŜ o wzajemne zaufanie i współpracę dla dobra 

mieszkańców. Zarówno Wójt Gminy, jak i Przewodniczący 

Rady Gminy wraz z pracownikami urzędu chcą słuŜyć pomocą 

przedsiębiorcom w ich działalności gospodarczej, bowiem to 

właśnie lokalni biznesmeni pomnaŜają dochody gminy, tworzą 

miejsca pracy i przyczyniają się do jej rozwoju. Na początek 

współpracy zaproponowano zebranym przedsiębiorcom 
darmową reklamę ich firm na stronie internetowej gminy. 

Istnieje teŜ moŜliwość reklamowania firm, ich produktów i 

działalności w folderach wydawanych w ramach promocji 

gminy, w lokalnym kwartalniku IGWA a takŜe przy okazji 

imprez kulturalno-sportowych, organizowanych na terenie 
gminy. Oprócz rozwoju infrastruktury, co uznano za 
najistotniejszą sprawę, przedstawiciele rodzimego biznesu 

podkreślali wagę przeznaczenia terenów w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod działki budowlane, 

komercję i róŜnego rodzaju usługi. Nie jest to łatwe w 

realizacji, bowiem grunty na terenie gminy znajdują się w 

wysokiej klasie bonitacyjnej, co czyni je bardzo cennymi 
obszarami dla rolnictwa. W związku z tym zgodę na ich 

wyłączenie z produkcji rolnej musi wyrazić minister rolnictwa. 
Mimo tych trudności przy opracowaniu nowego planu powzięto 

zamiar uwzględnienia wspominanych oczekiwań i szukania 

terenów dla rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie pod 

lokalizacje chłodni i przetwórni warzyw. Postanowiono 

rozszerzać i kontynuować współpracę władz samorządowych z 

lokalnymi przedsiębiorcami, a wspólne spotkania zostały 

wpisane w kalendarz spotkań rocznych. Z pewnością dyskusji 

nie podlega to, Ŝe wszyscy, kaŜdy zgodnie ze swoimi 

moŜliwościami, powinni popierać istniejące na terenie naszej 
gminy firmy oraz pomagać nowym inwestorom w rozpoczęciu 

działalności, bo tylko w ten sposób moŜna przyczynić się do 

rozwoju miejscowości, powstania nowych miejsc pracy, a co za 

tym idzie lepszej przyszłości wszystkich mieszkańców.  
Anna Słodkowska 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Nowy rok 2007 przyniósł pewne zmiany, 

które wiąŜą się równieŜ z tym, Ŝe moŜemy 

zaprezentować Państwu pierwszy numer IGW-
y. ChociaŜ jej tradycja nie jest zbyt długa, to 

jednak warto podkreślić, Ŝe zyskała sobie grono 

czytelników, którym naleŜy się pewne 

wyjaśnienie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce z 30. 01. 2007r., 

podjętą na IV sesji zostało wznowione 

wydawanie IGW-y, która trafia do Państwa rąk 

po dłuŜszej przerwie. Podstawowym celem, jaki 

został postawiony przed redakcją, stało się 

informowanie Państwa o bieŜących i 

najwaŜniejszych wydarzeniach z Ŝycia naszej 

gminy. Na obecną chwilę, zgodnie z zamysłem 

wydawcy, IGWA pozostanie kwartalnikiem. 
Prezentując Państwu jej pierwszy numer z 

2007r., przedstawiamy sylwetki naszych 
radnych, zwracamy uwagę na działania 

samorządu, w tym rozwój podjętych inwestycji. 

Informujemy Państwa o istotnych 

wydarzeniach z dziedziny kultury oraz oświaty 

w gminie. Zanim jednak przedstawimy te 
tematy, w imieniu redakcji chcielibyśmy 

wszystkim Państwu złoŜyć najserdeczniejsze 

Ŝyczenia świąteczne. Niech zbliŜający się czas 

Wielkanocy wniesie do Państwa serc, rodzin i 

domów wiosenną radość i ciepło, pogodę 

ducha, spokój i nadzieję, a uśmiech i optymizm 

niech towarzyszy Wam kaŜdego dnia.   
              Redakcja 
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OGŁOSZENIE 

Zapraszamy do zamieszczania reklam i 
ogłoszeń na łamach IGW-y.  

Kontakt z Zastępcą Wójta Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce  

tel. 012 287 40 03 
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RADA GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wybrana na V 

kadencję, na lata 2006 – 2010, obradowała do tej pory na 
sześciu posiedzeniach. 

I sesja, 27. 11. 2006r. 
Pierwszą sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny 

Wacław Flesiński z Dobranowic. Po złoŜeniu ślubowania 
radni wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady. Na przewodniczącego powołano Stefana Nawrota, 
radnego z Odwiśla, którego zastępcą została Wiesława Sieja, 
radna śydowa, Stręgoborzyc i Wygnanowa. 
W trakcie I sesji Rada Gminy podjęła uchwały: o zmianach w 
budŜecie gminy na rok 2006, min: powiększono środki 
przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 
oświaty oraz w sprawie kredytu bankowego w wys.949.000 
zł na finansowanie budowy wodociągu w Gminie Igołomia-
Wawrzeńczyce; 

W dalszej części obrad Rada udzieliła Wójtowi Gminy 
upowaŜnienia do dokonywania zmian w planie wydatków 
budŜetu w granicach działu klasyfikacji budŜetowej.  

Ponadto, radni ustalili zryczałtowane miesięczne diety za 
pracę w Radzie i w Komisjach Rady (diety dla radnych w 
wys.400 zł, dla przewodniczących komisji 450 zł oraz dla 
Przewodniczącego Rady – 900 zł.). 

II sesja, 6. 12. 2006r. 
Sesję rozpoczęło ślubowanie Józefa Rysaka, który objął 

urząd Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Rada ustaliła 
Wójtowi wynagrodzenie miesięczne oraz przyznała 
miesięczny ryczałt na jazdy lokalne w wys.300 km.  

W dalszej części obrad Rada powołała stałe Komisje (por. 
str. 6). Rada dokonała zmian w budŜecie gminy i podjęła 
decyzję w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych, które 
ustalono w wysokości obowiązującej w roku 2006. 

III sesja, 22. 12. 2006r. 
Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą ustalenia ceny 

wody z wodociągu gminnego w wys. 2,10 zł za m³ (plus 
VAT) oraz opłatę abonamentową w wys. 1,80 zł (plus VAT). 

Na rok 2007 przyjęto „Program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce”, „Gminny program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminny 
program przeciwdziałania narkomanii”. 

Rada Gminy uchwaliła swój plan pracy na rok 2007 oraz 
rozpatrzyła skargę M. Kwiatka i innych na Wójta Gminy w 
sprawie nie wykonania uchwały dotyczącej funkcjonowania 
Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Skargę uznano za 
bezzasadną. 

Przyjęto teŜ korekty w budŜecie gminy oraz zmianę w 
„Wieloletnim programie inwestycyjnym” na lata 2006-2008 
w związku z opóźnieniami przy budowie sali gimnastycznej 
w Wawrzeńczycach. 

IV sesja, 30. 01. 2007r. 
Rada przyjęła „Regulamin czystości i porządku w 

gminie”, a takŜe towarzyszące uchwały dotyczące: zasad i 
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 
maksymalnych opłat od właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych.  

W dalszej kolejności Rada Gminy podjęła uchwałę  
o zamiarze likwidacji szkół filialnych w Stręgoborzycach  
i Złotnikach oraz uchwaliła „Regulamin wynagradzania 
Nauczycieli”. Spośród radnych powołano zespół ds. 
strategicznego rozwoju gminy. Następnie zatwierdzono plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007. W trakcie tej sesji 
podjęto decyzję o wznowieniu kwartalnika gminnego IGWA, 
który celem jest informowanie mieszkańców o waŜniejszych 
wydarzeniach w gminie.  

Rada określiła stawki za 1 km trasy przejazdu, by ustalić 
koszty słuŜbowej podróŜy radnego, który korzysta  
z samochodu niebędącego własnością gminy.  

WyraŜono równieŜ zgodę na zaciągnięcie zobowiązań 
dotyczących bieŜących wydatków, przekraczających rok 
budŜetowy, co umoŜliwi wójtowi podpisanie umowy ze 
starostą krakowskim na współfinansowanie kosztów 
funkcjonowania Podkrakowskiego Systemu 
Teleinformatycznego.  

W sesji uczestniczył Komendant Komisariatu Policji  
w Słominkach Mariusz Marchut, który przedstawił stan 
bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie w 2006r. 
Ustalono dyŜur dzielnicowych (por. str. 18). 

V sesja, 1. 03. 2007 r. 
Rada powołała straŜnika gminnego. Do jego zadań naleŜy 

ochrona porządku publicznego w gminie. UpowaŜniono 
wójta do porozumienia z sąsiadującymi gminami w sprawie 
utworzenia wspólnej straŜy gminnej, którą zatrudnia Związek 
Gmin „Składowisko Odpadów śębocin”. Ze względu na 
wysoki koszt tego stanowiska postanowiono, Ŝe zostanie 
powołany straŜnik wspólny z 6-cioma gminami, finansowany 
ze składek płaconych przez członków wspomnianego 
związku.  

Uchylono uchwałę poprzedniej Rady w sprawie 
rozwiązania Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi oraz 
Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. 
Kierowano się oszczędnościami w istniejących zespołach 
szkół oraz brakiem moŜliwości ich reorganizacji w trakcie 
roku szkolnego (por str. 12). 

VI sesja, 12. 03. 2007r. 
Sesja ta w całości została poświęcona uchwaleniu budŜetu 

gminy (por. str. 6). 
Anna Słodkowska 
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RADNI  GMINY  IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 
Okręg nr 1 - Igołomia 
 

JAN SKOCZ - 44 lata; rodzina: Ŝona 5-cioro 
dzieci; wykształcenie: wyŜsze; zawód: rolnik; 
zainteresowania: sport, wędkarstwo; 
 

ZUZANNA STAWINOGA - 44 
lata; rodzina: męŜatka, jedno 
dziecko; wykształcenie: zasadnicze 
zawodowe; zawód: pracownik introligatorni; 
zainteresowania: działalność społeczna i 
kulturalna; 

 

Okr ęg nr 2 - Zofipole  
 

WITOLD WIĘK – 50 lat; rodzina: Ŝona Anna, 
syn Mariusz, córka Beata; wykształcenie 
średnie; zawód: straŜak zawodowy, technik 
poŜarnictwa; zainteresowania: sport, geografia, 
kultura; doświadczenie: Prezes Klubu 
Sportowego „Wiarusy”, współprowadzi gospodarstwo rolne 
o pow.3.70 ha; 

 

Okręg nr 3 – Tropiszów 
 

MACIEJ MINOR – 41 lat; rodzina: Ŝonaty, 
jedno dziecko; wykształcenie: wyŜsze mgr, 
zawód: inŜynier ogrodnictwa; 
zainteresowania: informatyka, polityka, 

ogrodnictwo; 
 

 

STANISŁAW GAS –32 lata; rodzina: Ŝonaty, 
ma córkę; wykształcenie: zawodowe, zawód: 
rolnik; 

 

Okręg nr 4 – Odwiśle 
 

STEFAN NAWROT – 48 lat; wykształcenie: 
wyŜsze; zawód: funkcjonariusz administracji 
państwowej, zainteresowania: wędkarstwo, 
metaloplastyka, literatura fantastyczno-
naukowa. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady 
Gminy; 

 

Okręg nr 5 - Pobiednik Wielki 
 

DANUTA ZASADA – 51 lat; rodzina: 
zamęŜna; wykształcenie: zawodowe, zawód: 
rolnik; zainteresowania: ogrodnictwo; 

 
Okręg nr 6 - Pobiednik Mały, Koźlica 
 

TADEUSZ TACIK – rodzina: Ŝonaty, ma 
trzech synów; wykształcenie: zasadnicze; 
zawód: elektronik, monter układów 
elektronicznych automatyki przemysłowej; 
zainteresowania: muzyka, poŜarnictwo OSP i 
motoryzacja; 

 

Okręg nr 7 - Wawrzeńczyce I 
 

JANUSZ BARANEK – 59 lat; rodzina: dwóch 
synów, synowa i wnuczek; wykształcenie 
wyŜsze, rencista; zainteresowania: literatura, 
ekonomia, podatki; 
 
 
 

EDWARD KASPRZYK – 55 lat; rodzina: 
Ŝona, trzech synów; wykształcenie: 
zawodowe, zawód: wiertacz (poszukiwania 
naftowe), rencista; zainteresowania: polityka, 
ochrona środowiska, sport; doświadczenie: 
sołtys Wawrzeńczyc I czwartą kadencję; 

 

Okręg nr 8 - Wawrzeńczyce II 
 

EDWARD ĆWIKŁA – 61 lat; rodzina: Ŝonaty, 
troje dzieci; wykształcenie: średnie rolnicze; 
zawód: rolnik, rencista; zainteresowania: 
wędkarstwo, pszczelarstwo; 

 

Okręg nr 9 – Złotniki 

KRYSTYNA KWIATEK – 46 lat; rodzina: 
mąŜ, syn, córka; wykształcenie średnie; 
zawód: rolnik; doświadczenie: działa w KGW 
w Złotnikach od 12 lat; 

 

Okręg nr 10 - Dobranowice  
 

WACŁAW FLESIŃSKI – 64 lata, rodzina: 
Ŝonaty; wykształcenie: zawodowe, rencista; 
zainteresowania: prace społeczne; 

 

Okręg nr 11 - Rudno Górne 

KAZIMIERZ GAS – 50 lat, rodzina: 3 osoby; 
wykształcenie: zawodowe; zainteresowania: 
rolnictwo, muzyka; 

 

Okręg nr 12 - Stręgoborzyce, Wygnanów, 
śydów 

WIESŁAWA NATALIA SIEJA – 59 lat; 
rodzina: zamęŜna, dwóch synów Ŝonatych; 
wykształcenie świadectwo wykwalifikowanego 
rolnika, wydane przez Urząd Miasta Kraków, 

zawód: rolnik, krawcowa materiałów cięŜkich; 
zainteresowania: dobra ksiąŜka, polityka, doradztwo, sport, 
dobra muzyka, oświata szkolna, Interesuje się Ŝyciem na wsi 
i bolączkami mieszkańców, stara się im pomagać o ile to 
moŜliwe; doświadczenie: od 1998 r. sołtys, radna drugą 
kadencję, prowadzi z męŜem i synem gospodarstwo rolne; 
Pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy; 

 

Izby Rolnicze 2007-2011 
 

W naszej gminie 4 lutego 2007r. odbyły się wybory do 
Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie 
krakowskim, do której kandydowali Halina Plucińska  
z Zofipola, Stefan Boligłowa z Tropiszowa oraz Grzegorz 
Marchewka z Wawrzeńczyc. Głosowano w jednym punkcie 
wyborczym, w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach, ze 
względu na to, Ŝe ta miejscowość jest siedzibą Urzędu 
Gminy. Spośród 2744 uprawnionych go głosowania  
w wyborach wzięły udział 62 osoby. Największą ilość 
głosów otrzymali kandydaci: Stefan Boligłowa – 31 głosów 
oraz Grzegorz Marchewka 34 głosy, którzy zostali wybrani 
do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. 
Frekwencja wyniosła 2%, co świadczy o braku 
zainteresowania rolników wyborami do instytucji, 
wpływających na politykę rolną naszego państwa. 
           (red.)
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BUDśET 2007 

uchwała Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
Nr VI/45/2007 z dnia 12. 03 .2007 r. 

I. Dochody: 
1. Dochody własne gminy, m.in.: podatki i opłaty, udział 
gminy w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa, 
dochody z usług, SprzedaŜ mienia i inne - 4.866.545 zł 
(34,27%), 
2. Dotacje celowe i inne pozyskane dochody z zewnątrz - 
2.802.970 zł (19,74%), 
3. Środki z Unii Europejskiej - 331.868 zł (2,34%), 
4. Subwencja ogólna: - 6.198.963 zł (43,65%), 
a) część oświatowa - 4.430.640 zł, 
b) część wyrównawcza - 1.714.843 zł, 
c) część równowaŜąca - 53.480 zł, 
Razem dochody: - 14.200.346 zł (100,00%). 
II. Przychody:  
1. Wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych 
pozostających na rachunku bieŜącym budŜetu po rozliczeniu 
kredytów i poŜyczek – 890.000 zł.  
Ogółem (poz. I + poz. II): - 15.090.346 zł. 
III. Wydatki: - 14.190.346 zł, w tym (większe pozycje w 
budŜecie): 
1. Rolnictwo (prace melioracyjne, budowa wodociągu)-
913.000 zł, 
2. Transport (remonty i utrzymanie dróg)-483.000 zł, 
3. Mienie komunalne (koszty utrzymania, remonty obiektów 
komunalnych)-228.500 zł, 
4. Administracja (koszty utrzymania Rady Gminy, Urzędu 
Gminy, promocja, diety sołtysów)-1.634.300 zł, 
5. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa (przede 
wszystkim koszty OSP)-196.250 zł, 
6. Oświata i edukacja - 6.935.194 zł, z tego inwestycje: 
604.000 zł, 
7. Pomoc społeczna-2.719.490 zł, 
8. Gospodarka komunalna (w tym oświetlenie ulic 237.000,-
zł )-401.300 zł, 
IV. Rozchody: 
1. Spłata kredytu (kwota zadłuŜenia na 31.12.2006r. - 
2.985.000 zł) - 900.000 zł.  
Ogółem (poz. III + poz. IV): - 15.090.346 zł. 

Adam Grudzień 

KOMENTARZ 

ydatki budŜetu gminy na rok 2007 zamykają się kwotą 
14.190.346 zł. W ogólnej kwocie wydatków 

największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i 
wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, których 
suma w kwocie – 6.935.194 zł stanowi 48,9% planowanych 
wydatków. W kwocie tej znajdują się zaplanowane wydatki 
inwestycyjne w wysokości 604.000 zł, z tego na dokończenie 
planowanej do oddania w roku 2007 sali gimnastycznej w 
Wawrzeńczycach – 599.000,-zł. 

W obu wyŜej przywołanych działach największą pozycję 
wydatków bieŜących stanowią wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi, gdzie w przypadku szkół podstawowych czy 
gimnazjów stanowią te wydatki ok. 80% wydatków 
bieŜących. Dodatkowe tzw. „wydatki sztywne” w przypadku 
płac nauczycieli to dodatki mieszkaniowe oraz odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Subwencja oświatowa obejmująca bieŜące wydatki 
dotyczące szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic 
szkolnych, dokształcania nauczycieli pokrywa te wydatki w 
stopniu niewystarczającym tzn. subwencja nie pokrywa ok. 
674.500 zł. 

Tegoroczny budŜet jest obciąŜony kredytem w wysokości 
2.985.000 zł. W celu ograniczenia zadłuŜania planujemy 
spłacić w roku bieŜącym kwotę 900.000 zł. 

Pozwoli to Gminie występować o środki unijne, gdzie 
zawsze wymagany jest własny wkład finansowy Gminy. Przy 
zbyt wysokim zadłuŜeniu gminy nie mogą ubiegać się o 
kredyty bankowe. 

Po stronie dochodów stawki podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych pozostały na 
poziomie obowiązującym w roku 2006. 

Wzrosły natomiast stawki podatku rolnego w związku ze 
wzrostem ceny 1 kwintala Ŝyta będącego podstawą do 
określenia stawki z 1 ha przeliczeniowego – wzrost wynosi 
19,10 zł na 1 ha przeliczeniowy w stosunku rocznym. 

Po stronie dochodów zaplanowano równieŜ w budŜecie 
gminy środki ze sprzedaŜ tzw. SUR w Stręgoborzyce w 
kwocie 1.000.000 zł. 

Wójt Gminy 
Józef Rysak

 
 

STAŁE KOMISJE RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

Komisja Rewizyjna  
1. Janusz Baranek 
2. Witold Więk 
3. Edward Ćwikła  
4. Tadeusz Tacik 
5. Jan Skocz 
6. Maciej Minor  
 
Komisja BudŜetowa  
1. Edward Ćwikła 
2. Janusz Baranek 
3. Danuta Zasada 
4. Zuzanna Stawinoga 
5. Jan Skocz 

Komisja Oświaty 
1. Zuzanna Stawinoga 
2. Kazimierz Gas 
3. Janusz Baranek  
4. Maciej Minor 
5. Tadeusz Tacik 
 
Komisja Drogowa 
1. Witold Więk 
2. Edward Kasprzyk 
1. Wacław Flesiński 
2. Krystyna Kwiatek 
3. Stanisław Gas 
 

Komisja Kultury, Sportu i 
Opieki Społecznej  
1. Edward Kasprzyk 
2. Witold Więk  
3. Zuzanna Stawinoga 
4. Kazimierz Gas 
5. Wiesława Sieja 
Komisja Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 
1. Danuta Zasada 
2. Krystyna Kwiatek  
3. Stanisław Gas  
4. Wacław Flesiński  
5. Wiesława Sieja 

Zespół do spraw 
strategicznego rozwoju 
Gminy Igołomia- 
Wawrzeńczyce: 
1. Stefan Nawrot 
2. Wiesława Sieja 
3. Maciej Minor 
4. Edward Ćwikła  
5. Jan Skocz 
6. Zuzanna Stawinoga 
7. Wacław Flesiński 
8. Witold Więk 
9. Danuta Zasada 

W 
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ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota /zł/ 
1.  Budowa zbiornika wody w Dobranowicach 15.000,- 
2.  Budowa wodociągu gminnego 850.000,- 
3.  Zakup działki w śydowie pod zbiorniki wyrównawcze 10.000,- 
4.  Zakup działki w Igołomi zajętej pod drogę gminną 5.000,- 
5.  Zakup działki w Pobiedniku Wielkim pod komorę pomiarową 3.000,- 
6.  Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy 5.000,- 
7.  Budowa Domu StraŜaka w śydowie 20.000,- 
8.  Budowa garaŜu – OSP Rudno Górne 10.000,- 
9.  Budowa sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach 599.000,- 
10.  Budowa sali gimnastycznej w Igołomi (aktualizacja kosztorysu) 5.000,- 
11.  Partycypacja gminy w rozbudowie wysypiska śmieci w śębocinie 72.200,- 
12.  Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Pobiednik Wielki 50.000,- 
 RAZEM 1.644.200,- 

W budŜecie 2007 roku środki na inwestycje (wodociągi, sale gimnastyczne, drogi i chodniki) przeznaczono na dokończenie 
zadań rozpoczętych w 2006r. oraz na przygotowanie dokumentacji do nowych działań, jakie zamierza się realizować z 
udziałem środków unijnych. Zadania w zakresie infrastruktury gminnej będą współfinansowane poprzez Urząd Marszałkowski 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Planowany termin składania wniosków III kwartał 2007 r. 
a ich rozstrzygnięcie w 2008 r. Przy obecnych dochodach, znacznych wydatkach bieŜących i prawie 3 mln. kredycie, gminy 
nie stać na realizację inwestycji ze środków własnych.               Adam Grudzień 

 

GOŚCIE Z POWIATU

Z wizytą do naszej gminy przybyła delegacja władz 
powiatu, która podczas spotkania z gminnymi władzami 
samorządowymi zapoznała się ze stanem dróg 
powiatowych i problemami lokalnej społeczności. 

o Urzędu Gminy 5. 02. 2007r. przybyli przedstawiciele 
władz powiatu: starosta krakowski Józef Krzyworzeka 

ze swoim zastępcą Andrzejem Furmanikiem, którym 
towarzyszył dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego 
Jacek Gryga. Celem wizyty było zapoznanie się z 
osiągnięciami i problemami gminy, a takŜe ustalenie zakresu 
oraz form wzajemnej współpracy. 
Podczas spotkania poruszono wiele istotnych dla gminy 
tematów. Wójt Gminy Józef Rysak podkreślił konieczność 
generalnego remontu dróg powiatowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem drogi na odcinku śydów - Stręgoborzyce, 
Wygnanów - Wawrzeńczyce. Zwrócił uwagę na potrzebę 
poprawy droŜności rowów przy drogach powiatowych.  

Wójt Gminy postulował takŜe, by rozwaŜono moŜliwość 
powrotu zadań z zakresu komunikacji do Urzędu Gminy, 
głównie ze względu na kłopotliwy dojazd do Węgrzc. 
Lokalizacja Wydziału Komunikacji w takiej odległości 
utrudnia mieszkańcom gminy załatwianie spraw 
komunikacyjnych. 

W trakcie spotkania Przewodniczący Rady Gminy Stefan 
Nawrot przedstawił istotną kwestię zagroŜenia 
powodziowego, jakie wynika ze złego stanu technicznego 
wałów wiślanych. W dalszej kolejności Przewodniczący 
Rady Gminy poruszył problem, niedogodnego dla 
mieszkańców, usytuowania Komisariatu Policji, znajdującegi 
się w Słomnikach, w odległości 40 km od naszej gminy. 

W związku z tym starosta krakowski Józef Krzyworzeka 
zapewnił, Ŝe przeanalizuje problem przywrócenia zadań 
komunikacyjnych Urzędowi Gminy. Prezentując swoje 
stanowisko wobec wygłoszonych propozycji starosta 
krakowski podkreślił, Ŝe będzie jednakowo traktował 
wszystkie siedemnaście gmin, jakie naleŜą do powiatu. 

Odnosząc się do wniosku Przewodniczącego Rady Gminy 
starosta krakowski zobowiązał się popierać postulaty gminy 
w sprawie konserwacji wałów wiślanych, jakie zostaną 
skierowane do marszałka i posłów do sejmu z województwa 
małopolskiego.  

DuŜo miejsca w swych wypowiedziach starosta 
krakowski poświęcił sprawie dróg powiatowych. Wyjaśnił, 
Ŝe w budŜecie powiatu krakowskiego nie ma 
zabezpieczonych środków finansowych na nowe 
powierzchnie asfaltowe.  

Dostępne fundusze przeznaczono na remonty dróg i ich 
zimowe utrzymanie. Starosta krakowski Józef Krzyworzeka 
zapewnił jednak, Ŝe jeśli znajdą się wolne środki finansowe, 
to dołoŜy starań, by wyremontować drogę do śydowa. 

Trzeba dodać, Ŝe starostwo ma zabezpieczone fundusze 
na inicjatywy samorządowe, w ramach, których buduje się 
drogi asfaltowe, ale konieczne jest 50% współfinansowanie 
tego zadania przez gminy. 

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Józef Rysak 
zaprosił gości do obejrzenia, znajdujących się na terenie 
naszej gminy, dróg powiatowych, co umoŜliwiło praktyczną 
ocenę ich stanu.  

W tym kontekście moŜna wyrazić Ŝyczenie, by to 
doświadczenie zmobilizowało wszystkie kompetentne władze 
do podjęcia stosownych działań, zmierzających do poprawy 
stanu dróg powiatowych w naszej gminie.  

Anna Słodkowska 

D 
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Zebrania wiejskie
 

 styczniu i lutym 2007r. w naszej gminie odbyły się 
zebrania sołeckie. RóŜnie przedstawiała się frekwencja 

mieszkańców. Tylko w sołectwie Wygnanów zebranie 
odbyło się w pierwszym terminie, poniewaŜ przybyło na nie 
ponad 20% uprawnionych do głosowania. Najwięcej, bo 78 
mieszkańców uczestniczyło w, trwającym prawie 5 godz., 
zebraniu w Wawrzeńczycach I. Głównym tematem tych 
spotkań były wybory sołtysów oraz rad sołeckich. W 
spotkaniach uczestniczyli Wójt Gminy Józef Rysak, z-ca 
Wójta Henryk Jończyk, Przewodniczący Rady Gminy Stefan 
Nawrot, Tomasz Buczek, pracownik referatu rolnictwa i 
ochrony środowiska oraz radni z poszczególnych 
miejscowości. W wyborach tajnych i powszechnych w 15 
sołectwach wybrano sołtysów, gospodarzy wsi. Na zebraniu 
w Igołomi obecny był poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Jacek Krupa, który wspierał inicjatywy w tej 
miejscowości, a takŜe zachęcał do podejmowania innych 
działań lokalnych. Poseł zadeklarował mieszkańcom Igołomi 
poparcie w zakresie planowanej adaptacji budynku starej 
szkoły na przedszkole. Na kaŜdym spotkaniu mieszkańcy 
zostali poinformowani osobiście przez prezesa Firmy 
KOMBUD, Leszka Nowaka o sposobie, terminach i zasadach 
wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu naszej 
gminy. Prezes L. Nowak zwracał uwagę na fakt, iŜ po 
nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, wszyscy obywatele naszego kraju są zobligowani 
do segregowania odpadów komunalnych, by zmniejszyć ilość 
składowanych odpadów na wysypiskach śmieci. W 
zebraniach wiejskich uczestniczyli równieŜ dzielnicowi 
naszej gminy (Zdzisław Bentkowski oraz Jacek Zgoda), 
którzy mieli moŜliwość rozmowy z mieszkańcami i 
poinformowania o dyŜurach (por. str. 18). W kaŜdym 
sołectwie inŜ. Tomasz Buczek, pracownik Urzędu Gminy 
przybliŜył rolnikom zasady ubiegania się o rentę strukturalną. 
DuŜe zainteresowanie wywołał temat dofinansowania 
projektów róŜnicowania zawodowego wśród rolników. 
Informacje nt. pomocy dla młodych rolników, obejmujących 
gospodarstwo rolne cieszyły się najmniejszym 
zainteresowaniem. BliŜszych informacji nt. wspomnianych 
programów wspierających rolników udziela w kaŜdą środę 
pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Paweł Wiatr. Wójt gminy zapoznał mieszkańców z projektem 
budŜetu na rok 2007 (por. str. 6) oraz planowanymi 
inwestycjami na terenie naszej gminy. Priorytetami na 
najbliŜsze 4 lata dla władz gminy i jak się wydaje po 
zebraniach z mieszkańcami dla nich takŜe, są wodociągi, 
nowe nawierzchnie dróg gminnych, generalny remont Domu 
Ludowego w Wawrzeńczycach, przedszkole i sala 
gimnastyczna w Igołomi oraz reorganizacja sieci szkół. JeŜeli 

tylko będzie to moŜliwe, a problemem są tylko, jak zawsze, 
pieniądze, rozpoczęte będą prace projektowe, dotyczące 
kanalizacji na terenie gminy. Mieszkańcy poruszali waŜne 
dla siebie problemy. Najczęściej dotyczyły one chodników 
wzdłuŜ drogi krajowej nr 79, stanu dróg gminnych i 
oświetlenia ulicznego. Chodniki to najwaŜniejszy element 
poprawiający bezpieczeństwo nas wszystkich, mieszkających 
i pracujących w sąsiedztwie drogi krajowej nr 79. Wójt 
Gminy razem z Przewodniczącym Rady Gminy rozpoczęli 
rozmowy z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie z Anną Reszczyk nt. trzyletniego 
planu pod nazwą „Budowa i remont chodników wzdłuŜ drogi 
krajowej nr 79 na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” 
W tym roku dodatkowo planuje się równieŜ zamontowanie 
nowych wiat przystankowych w kierunku Krakowa. 

Henryk Jończyk

SOŁTYS ADRES TEL. (0-12) 
Jan Caba  Dobranowice 43  32-125 Wawrzeńczyce 287-47-15 
Franciszek Lachla  Igołomia 111  32-126 Igołomia 287-35-97 
Władysław Marszałek Koźlica 38  32-126 Igołomia 287-31-93 
Danuta Jordan  Odwiśle 66  32-126 Igołomia 287-34-50 
Tadeusz Tacik  Pobiednik Mały 46  32-126 Igołomia 287-34-02 
Zbigniew Nowak  Pobiednik Wielki  43  32-126 Igołomia 287-32-93 
Jan Zapała Rudno Górne 32  32-125 Wawrzeńczyce 287-40-15 

Zbigniew Zając Stręgoborzyce 52  32-125 Wawrzeńczyce 287-43-03 
507-554-125 

Henryk Solarz  Tropiszów 169  32-126 Igołomia 287-33-20 
Edward Kasprzyk  Wawrzeńczyce I 369  32-125 Wawrzeńczyce 287-41-09 
Maria Wójcik  Wawrzeńczyce II 124  32-125 Wawrzeńczyce 287-42-43 
Jan Malinowski  Wygnanów 18  32-125 Wawrzeńczyce 287-46-03 
Weronika Sroga  Złotniki 73  32-125 Wawrzeńczyce 452-15-95 
Krzysztof Szczęsny Zofipole 39  32-126 Igołomia 287-32-00 
Wiesława Sieja śydów 31  32-125 Wawrzeńczyce 287-44-01 
 

W 
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SŁUśBA ZDROWIA PO NOWEMU
 odnowionym budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 

w Wawrzeńczycach 31. 01. 2007r. odbyło się 

spotkanie władz gminy, które reprezentowali: Wójt Gminy 

Józef Rysak, jego zastępca Henryk Jończyk, Przewodniczący 

Rady Gminy Stefan Nawrot ze Starostą Powiatu 

Krakowskiego Zbigniewem Wójcikiem i Dyrektorem 
Szpitala w Proszowicach Janiną Dobaj. W spotkaniu wzięli 

udział lekarze i pielęgniarki z ośrodków, znajdujących się na 

terenie gminy. Dokonano oględzin wszystkich gabinetów i 

innych pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia. Formalny 

protokół przekazania obiektu ZOZ-owi w Proszowicach 
sporządzono 30 października 2006r. Na okres remontu, 

Dyrektor Szpitala w Proszowicach Janina Dobaj zatrudniła 

lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Igołomi, którzy mieli 

przyjmować pacjentów z Wawrzeńczyc. Od 1 lutego 2007 r. 

swoją działalność rozpoczął Ośrodek Zdrowia w 

Wawrzeńczycach, w którym przyjmują lekarze specjaliści: 
lek. med. internista Hanna Jastrząb przyjmuje w poniedziałki, 

wtorki, czwartki i piątki w godz. 14ºº-18°°. 
lekarz rodzinny, Roman Czekaj przyjmuje w poniedziałki, 

środy, czwartki i piątki w godz. 8°°-14°º. 
lek. med. pediatra Anna Faryna przyjmuje we wtorki w godz. 
8°°-14°°, środy i piątki w godz. 14°°-18°°. 
Wizyty moŜna zgłaszać osobiście lub telefonicznie - na nr 
tel.012 287-48-18 
Pielęgniarki pracujące w Ośrodku Zdrowia w 

Wawrzeńczycach to Maria Pawelec i ElŜbieta Głowa. Opiekę 

stomatologiczną świadczy nadal lek. Małgorzata 

Włodarczyk, która przyjmuje pacjentów w poniedziałki, 

wtorki, czwartki i piątki w godz.8°°-13°° oraz w środy w 

godz.12°°-17°°. Ośrodek działa jako publiczna placówka, w 

strukturach ZOZ-u Proszowice. Jednak ,aby utrzymać ten 

stan rzeczy, placówka musi się samofinansować, co oznacza, 

Ŝe powinna mieć 1500 zapisanych pacjentów. KaŜdy 

zainteresowany korzystaniem z opieki medycznej w Ośrodku 

Zdrowia w Wawrzeńczycach powinien wypełnić deklarację 

do wybranego lekarza i pielęgniarki. Trzeba podkreślić, Ŝe 

Ośrodek Zdrowia po przeprowadzonym remoncie w pełni 

odpowiada standardom unijnym. Gmina sfinansowała cały 

koszt remontu, natomiast ZOZ Proszowice umeblował i 

wyposaŜył gabinety lekarskie i pozostałe pomieszczenia. 

Istotne jest, by nie zaprzepaścić środków finansowych, 

zainwestowanych w remont Ośrodka Zdrowia w 

Wawrzeńczycach i dbając o wspólne dobro, korzystać z 

zaoferowanej w nim opieki medycznej, która pozwoli na 
funkcjonowanie tej placówki i jej dalszy rozwój. 

Anna Słodkowska 

 

Wystarczy odkręc ić  kran

19 lutego 2007r. nastąpił odbiór I etapu wodociągowania gminy, 

obejmującego miejscowości: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały 

i część Tropiszowa. Zadanie realizowano przez 5 miesięcy, a 

wykonywał je Zakład Sieci Sanitarnych 

„KUTRYBA” spółka jawna w 

Myślenicach, który ostatecznie w roku 

ubiegłym wygrał przetarg 

nieograniczony. Inspektorem nadzoru 
został wybrany Jan Mań, który 

wykonał projekt tej inwestycji. 

Całkowity koszt zadania to 2 699 

841,98zł. Dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniosło 1 158 495,23zł, 

a z budŜetu państwa 237 358,29zł. 

Ogółem kwota dofinansowania to: 1 

396 853,52zł. Powstało 22,740km sieci 

wodociągowej, z której ponad 5 km stanowią przyłącza 

wodociągowe. Podłączone zostały 223 gospodarstwa domowe. 

Wykonano 3 komory pomiarowe, dla kaŜdej z w/w 

miejscowości oddzielna i 111 hydrantów. Wodę została 

zakupiona od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Krakowie. Podłączenie do wodociągu 

krakowskiego realizowane jest przez dwie komory pomiarowe: 
od strony ul. Dybowskiego (na granicy gminy w Tropiszowie) i 
od ul. Igołomskiej (na granicy gminy w Pobiedniku Wielkim, 
przy drodze krajowej). W trakcie realizacji tej duŜej inwestycji 

pojawiła się konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych w 

związku z koniecznością przebudowy komór pomiarowych, a 

takŜe wykonania dodatkowych metrów przyłączy wodociągu z 

uwagi na uwarunkowania terenowe (istniejące uzbrojenia). Na 

wykonanie tych zadań zawarto 

dodatkową umowę z ZSS ”KUTRYBA” 

s.j. na kwotę 27.514,18 zł. Wreszcie na 

teren gminy popłynęła woda nadająca się 

do spoŜycia. Jest to duŜy sukces władz 

samorządowych, bowiem najtrudniej jest 
rozpocząć inwestycję i pozyskać 

pierwsze, tak znaczące, środki unijne. W 

Urzędzie Gminy opracowano 

dokumentację na II etap wodociągowania 

gminy, obejmujący miejscowości: 

Odwiśle, Zofipole, Koźlicę i część 

Igołomi wraz z pozwoleniem na budowę 

na to zadanie. Odbył się juŜ przetarg i 

wybrana została firma na wykonanie projektu III etapu 

wodociągowania, który obejmuje miejscowości: Złotniki i 

Wawrzeńczyce oraz wybudowanie przepompowni i zbiornika 

wyrównawczego. Gmina wystąpi z wnioskiem do UE o 
dofinansowanie II etapu budowy wodociągów, a być moŜe 

równieŜ III etapu, co w znacznej mierze będzie zaleŜeć od 

własnego wkładu finansowego gminy.             
Anna Sroga 
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S z w e d z i  w  Wa w r z e ń c z yc a c h  
imnazjum w Wawrzeńczycach gościło w grudniu 2006r. delegację nauczycieli ze szwedzkiego gimnazjum w Boden. Jest 
to miasto połoŜone na północy Szwecji, 100 kilometrów od koła podbiegunowego. Wizyta w polskim gimnazjum była 

pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej obydwu szkół w ramach programu Socrates/Comenius. 
Nauczyciele wypracowali wspólnie plan projektu językowego, zakładającego 
wymianę językową uczniów. Obecnie projekt jest spisywany i pod koniec 
marca zostanie przesłany do Agencji Narodowej w Warszawie oraz Komisji 
Europejskiej w Brukseli. JeŜeli projekt zostanie zaakceptowany, to od 
nowego roku szkolnego uczniowie z Gimnazjum w Wawrzeńczycach będą 
współpracować z rówieśnikami ze Szwecji. Projekt ma trwać dwa lata i w 
tym czasie przewidziane są dwie wymiany uczniów (dwa razy polscy 
gimnazjaliści pojadą do Szwecji i takŜe dwa razy będziemy gościć grupę 
młodzieŜy ze szkoły partnerskiej). Obydwie strony bardzo liczą na to, Ŝe 
projekt dojdzie do skutku. Dla Gimnazjum w Wawrzeńczycach byłoby to 
pierwsze tego typu przedsięwzięcie, zatem trzymajmy kciuki, aby się udało. 
Przypomnijmy, Ŝe w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach 
realizowano juŜ raz projekt Comenius. Szkoła Podstawowa w 
Dobranowicach kończy właśnie 3-letni projekt, w którym uczestniczyła wraz 
ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii.             Renata Pomykalska 

 
 

Szkoła Marzeń  
 październiku 2006 r. w trzech 
szkołach naszej gminy 

zakończyła się realizacja programu 
Szkoła Marzeń, który przede 
wszystkim słuŜył wyrównywaniu szans 
edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej. 
Dzięki środkom finansowym 
pozyskanym przez Szkołę Podstawową 
im. S. Staszica w Tropiszowie, Szkołę 
Podstawową im T. Kościuszki w 
Wawrzeńczycach oraz Gimnazjum im. 
Św. Jadwigi Królowej Polski w 
Wawrzeńczycach wdraŜanymi 
działaniami objęto 435 uczniów, którzy 
brali udział w 1275 godzinach zajęć 
pozalekcyjnych, prowadzonych przez 
45 nauczycieli. Nad całością programu 

czuwało trzech koordynatorów: Danuta 
Kawka, Beata Sonik-Marchewka i 
Katarzyna Ligas oraz dyrektorzy: Piotr 
Mika i Henryk Jończyk. MłodzieŜ 
szkolna min. nagrywała ludowe 
przyśpiewki, brała udział w licznych 
wycieczkach, opracowała albumy, 
własne scenariusze teatralne, teksty 
poetyckie, a takŜe aktywnie 
uczestniczyła w przygotowaniu 
publikacji Wawrzeńczyce. Zarys 

dziejów. Efekty pracy uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli przedstawili 
podczas prezentacji regionalnej, jaka 
odbyła się 9 września 2006r. w Rabie 
WyŜnej, gdzie promowano nie tylko 
osiągnięcia szkół, ale równieŜ naszą 
gminę. ChociaŜ realizacja programu 
została zakończona, to jednak naleŜy 

podkreślić, Ŝe jego skutki mają 
charakter długofalowy, a jednym z nich 
jest nie tylko zdobycie wiedzy i 
doświadczenia, ale równieŜ 
podejmowanie starań o dalsze 
pozyskiwanie pozabudŜetowych 
środków finansowych dla szkół, które 
umoŜliwią placówkom poszerzanie 
oferty edukacyjnej.            (red.)

 
 

Recytatorskie sukcesy 
czniowie Gimnazjum im. Św. 
Jadwigi Królowej Polski brali 

udział w kilku konkursach 
recytatorskich, odnosząc liczne 
sukcesy. Były to min.: Turniej 
Recytatorski im. A. Bursy ( Dom 
Kultury im. A. Bursy), Poezja 
obcojęzyczna XIX wieku i Poezja 
kobiet ( Dom Kultury Podgórze), a 
takŜe dekanalny konkurs poezji 
religijnej w Woli Zabierzowskiej. W 
konkursie recytatorskim w Woli 
Zabierzowskiej uczestniczyły równieŜ 
uczennice Szkoły Podstawowej w 
Wawrzeńczycach: Kamila Sieja kl. I, 
Katarzyna Puchalska kl. V a, Renata 
Skalska kl. V b, Magdalena Szterleja 
kl. VI a oraz ze Szkoły Filialnej w 
Złotnikach: Agnieszka Grabda kl. II.  

Z Gimnazjum w Wawrzeńczycach w 
recytacje zaangaŜowały się dziewczęta 
z klasy III a - Anna Fatyga, Katarzyna 
Płatek, Edyta Kaczmarczyk, Dominika 
Pióro oraz III b - 
Paulina Guzik, 
Joanna Miklas, 
a po raz 
pierwszy swoich 
sił spróbowali 
Joanna Stec i 
Darek Korepta z 
klasy II b. Oto 
ich sukcesy: 
Turniej Wiedzy 
o Antyku i 
Mitologii - 
konkurs poezji- wyróŜnienia-Anna 
Fatyga, Katarzyna Płatek; Turniej 
Recytatorski im. A. Bursy - I miejsce- 
Anna Fatyga; Poezja obcojęzyczna XIX 

wieku I miejsce exequo Anna Fatyga, 
Katarzyna Płatek; Poezja kobiet – dwie 
nagrody (nie przyznawano numerów 
miejsc) – Edyta Kaczmarczyk i Anna 
Fatyga oraz wyróŜnienie – Katarzyna 
Płatek; Dekanalny konkurs poezji 
religijnej-I miejsce-Anna Fatyga, III 
miejsce Edyta Kaczmarczyk, 
wyróŜnienie-Katarzyna Płatek. 
Tegoroczne wyjazdy na konkursy 
recytatorskie zakończą się udziałem 
Anny Fatygi i Edyty Kaczmarczyk w 
rejonowym konkursie poezji religijnej 
w LibiąŜu, w którym juŜ w roku 
ubiegłym zdobyliśmy pierwsze miejsce. 
śyczymy dziewczętom powtórzenia 
sukcesu i cieszymy się, Ŝe kiedy 
zjawiamy się na kolejnym konkursie 
słyszymy od jurorów, Ŝe przyjechało to 
gimnazjum, które jest zawsze świetnie 
przygotowane.                    Anna Chojka 
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LEKCJA 
PATRIOTYZMU  

 dniach 12-16 marca 2007 r. w 
Szkole Podstawowej im. T. 

Kościuszki w Wawrzeńczycach 
realizowany był projekt edukacji 
patriotycznej wokół patrona szkoły. 
Nauczyciele i uczniowie co roku 
analizują postać Tadeusza Kościuszki w 
róŜnych aspektach a tygodniowa lekcja 
przyjmuje róŜne formy. Kulminacyjne 
uroczystości odbyły się 15 marca a 
rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., 

koncelebrowaną przez ks. infułata 
Jerzego Bryłę, ks. proboszcza Feliksa 
Formaka, ks. wikarego Tadeusza 
Korczaka. Następnie orszak ze 

sztandarami, uczniami i przybyłymi 
gośćmi udał się na teren szkoły. 
Uroczystość miała doniosły charakter i 
przeniosła nas w lata 90-te XVIII 
wieku. Uczniowie wprowadzili nas na 
dworskie salony poprzez inscenizację 
pt. „Kurier z Warszawy”, która 
odwoływała się do pobytu Tadeusza 
Kościuszki na ziemi igołomskiej 25. 04. 
1794r. Prezentację zakończył chór 
szkolny śpiewając pieśni patriotyczne. 
Delegacja uczniów wraz z gośćmi 
złoŜyła kwiaty pod tablicą pamiątkową 
w kąciku Patrona Szkoły.  

Beata Sonik-Marchewka 

NAJMŁODSI CZYTELNICY 

 Ŝyciu kaŜdego pierwszoklasisty 
waŜnym momentem jest 

przyjęcie do grona czytelników 
biblioteki szkolnej, po którym 
uczniowie mogą korzystać z jej 
zbiorów. Wydarzenie to zawsze w 
naszych szkołach posiada 
niepowtarzalny charakter, co na 
dalszym etapie pozwala uczniom 
odpowiednio wypełnić obowiązki i 

prawa czytelnika. Oto krótka relacja z 
przebiegu tej uroczystości. W Szkole 
Podstawowej w Wawrzeńczycach 22 
lutego 2007 roku z udziałem rodziców 
odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów 
klasy I w poczet czytelników. 
Pasowanie poprzedziła prezentacja 
multimedialna o bibliotece szkolnej. 
Dzieci zapoznały się z regulaminem i 
zasadami korzystania z biblioteki. 
Uczniowie klas II i III przygotowali 
część artystyczną pt. „Majowa 
księgarnia”. Na pamiątkę ślubowania 
kaŜdy uczeń otrzymał przyrzeczenie. 
„KsiąŜka jest dobrym twym 
przyjacielem, zawsze pocieszy, nauczy 
wiele, często odwiedzaj ją w bibliotece, 
w skarbnicy wiedzy, w tej ksiąŜek 
tece”. Ten fragment hymnu biblioteki 
szkolnej moŜna było usłyszeć 27 lutego 
2007 roku w Szkole Filialnej w 
Złotnikach, gdzie odbyło się uroczyste 
pasowanie na czytelnika, w którym 
wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły 
oraz zaproszeni goście. 

Pierwszoklasiści zapoznali się z 
zasadami korzystania z biblioteki, jej 
regulaminem oraz prawami i 
obowiązkami czytelnika. Następnie 
uczniowie rozwiązywali zadania, 
rebusy oraz układali puzzle. Po 
odśpiewaniu hymnu biblioteki 
pierwszoklasiści złoŜyli uroczystą 
przysięgę: „My uczniowie pierwszej 
klasy uroczyście przyrzekamy, Ŝe 
będziemy ksiąŜki kochać, krzywdy 
zrobić im nie damy. I wskazówek, i rad 
ksiąŜek będziemy słuchać z uwagą. 
Obowiązki czytelnika traktować z 
wielką powagą!”. Potem uczniowie 
zostali pasowani na czytelników 
biblioteki szkolnej i wypoŜyczyli 
pierwsze ksiąŜki. Na pamiątkę tego 
wydarzenia kaŜdy uczeń otrzymał 
dyplom, kartę z przyrzeczeniem oraz 
zakładki. 

ElŜbieta Cieśla 
Jolanta Głowa 

GDZIE SERCE TWOJE? – 
TAM SKARB TWÓJ  

zkoła Podstawowa i Gimnazjum w 
Igołomi od 2005r. realizują z 

Zabrodzieńską szkołą średnią w Rosji 
długofalowy projekt „Gdzie serce 
Twoje? - Tam skarb Twój”. Wkrótce po 
nawiązaniu współpracy okazało się, Ŝe 
w obydwu placówkach i w Rosji, i w 
Polsce istnieją szkolne muzea 
regionalne. Realizujemy projekt ścieŜki 
edukacyjnej Doroty Ryńcy-Ropek i 
Marii Rysak, który zdobył drugie 
miejsce w konkursie kuratoryjnym 
„BliŜsze Ojczyzny – Małopolska”. 
Szkoła w Rosji wyraziła chęć udziału w 
projekcie. W przedsięwzięciu tym biorą 
udział nauczyciele: Dorota Ryńca-
Ropek (główny koordynator projektu), 
Maria Rysak, Andrzej Kudła i Urszula 

Domino oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Igołomi. 
Nauczyciele znaleźli projekt Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności - 
Rita, który otwarty jest na współpracę 
ze Wschodem. Opracowano wniosek, 
który ku wielkiej radości szkoła wygrał 
grant, a suma dotacji fundacji z 
programu Rita wynosi 18 690 złotych. 
Tematem projektu jest „Organizacja 
Ŝycia społeczeństwa lokalnego” 
ZałoŜono stronę internetową 
www.igolomiazabrod.com. W trakcie 
Dnia rosyjskiego gościliśmy min 
proboszcza parafii prawosławnej z 
Krakowa ks. Jarosława Antosiuka, 
księdza kanonika Władysława 
Dańkowskiego, Koło Wschodnie UJ 
oraz Wójta Gminy Józefa Rysaka. 
Dzień ten rozpoczął się od video mostu. 
Za pomocą Internetu nawiązaliśmy 
kontakt ze szkołą rosyjską i 

rozmawialiśmy przez 15 minut. 
Sukcesem naszego projektu jest 
wspaniała, oparta na przyjaźni i 
zaufaniu współpraca, dzięki której 
łamiemy wszelkie bariery oraz 
stereotypy. Do kontynuacji naszych 
działań potrzebne są środki finansowe, 
w związku z tym zwracamy się z prośbą 
do sponsorów zainteresowanych 
wsparciem i wszystkich chętnych 
prosimy o kontakt.  

Dorota Ryńca-Ropek 

W 

W 

S 



OŚWIATA 
 

marzec 2007 
 

12 

SPÓR O GMINNE CENTRA EDUKACJI
a V sesji Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podjęła 
uchwałę, która przywraca funkcjonowanie Gminnych 

Centrów Edukacji w Igołomi i Wawrzeńczycach. Gminne 
Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, które tworzą: 
Gimnazjum w Wawrzeńczycach, Szkoła Podstawowa w 
Wawrzeńczycach wraz ze szkołami filialnymi, Szkoła 
Podstawowa w Dobranowicach, Przedszkole Samorządowe w 
Wawrzeńczycach oraz Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, 
w skład którego wchodzą Gimnazjum w Igołomi, Szkoła 
Podstawowa w Igołomi, Szkoła Podstawowa w Tropiszowie, 
Szkoła Podstawowa w Pobiedniku Małym i Przedszkole 
Samorządowe w Igołomi. Te zespoły istnieją od 1.09.2002r. 
Radni poprzedniej kadencji w 2006r. podjęli uchwałę o 
rozwiązaniu centrów, doszli bowiem do wniosku, iŜ 
oszczędniejsze będą szkoły, posiadające swoją suwerenność. 
Wystąpiono do Kuratora Oświaty o wyraŜenie zgody na 
rozwiązanie centrów. Po 14 dniach odpowiedzi radni nie 
otrzymali. Sesja została zwołana i decyzja zapadła mimo 

tego, iŜ Przewodniczący Rady odczytał treść faksu, w którym 
Kurator Oświaty wydał negatywną opinię na temat likwidacji 
centrów. Następnie Wojewoda Małopolski wniósł skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o 
stwierdzenie niewaŜności przedmiotowej uchwały. Zapadł 
wyrok stwierdzający niewaŜność zaskarŜonej uchwały w 
całości. Jednak spór o prawny aspekt podjęcia uchwały o 
rozwiązaniu centrów znalazł swój finał w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym w Warszawie. który uznał za waŜną 
uchwałę o ich likwidacji. Obecni samorządowcy, jak równieŜ 
osoby kierujące centrami i grona pedagogiczne nie 
wyobraŜają sobie wprowadzania tak duŜych zmian w środku 
trwającego roku szkolnego. Radni poczynili tym samym kroki 
w kierunku uregulowania tych kwestii i uchylili problemową 
uchwałę. Teraz chcą przyjrzeć się funkcjonowaniu sieci szkół 
w naszej gminie. Pewne zmiany juŜ zostały rozpoczęte, gdyŜ 
Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkół 
filialnych.                   Agnieszka Majka 

TRUDNE DECYZJE  
owe władze gminy juŜ na początku kadencji podjęły trudne i jakŜe niepopularne decyzje o zamiarze likwidacji szkół filialnych 
w Złotnikach oraz w Stręgoborzycach. Przeanalizowano ilość uczniów, statystyki urodzeń w latach 2001-2006, moŜliwości 

zorganizowania dowozu oraz uwzględniono tendencję polegającą na tym, Ŝe dzieci są zapisywane przez rodziców do Szkoły 
Podstawowej w Wawrzeńczycach, w skład której wchodzą w/w szkoły filialne. Mając na uwadze te czynniki Rada Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce podjęła uchwałę o zamiarze zlikwidowania Szkoły Filialnej w Złotnikach oraz Szkoły Filialnej im. Alicji i Franciszka 
Bryłów w Stręgoborzycach. Poprzedziły ją rozmowy z rodzicami uczniów tych szkół w sprawie dalszego funkcjonowania tych 
placówek, jakie odbyły się 11 i 12 stycznia 2007r. Następnie 14 lutego 2007r. podczas spotkań w szkołach filialnych poinformowano 
rodziców o podjęciu wspomnianej uchwały, a takŜe zasięgnięto ich opinii na temat funkcjonowania oświaty w gminie i propozycji 
wykorzystania obiektów szkolnych. Przedstawiono rodzicom moŜliwości i formy zapewnienia dzieciom uczącym się w Szkole 
Podstawowej w Wawrzeńczycach odpowiednich warunków dydaktyczno-wychowawczych. Ile kosztują szkoły filialne? W 
Złotnikach koszty utrzymania obiektu wynoszą 10 219,14zł, zatrudnienie nauczycieli 159 404,51zł, co łącznie daje 169 623,65zł. 
Natomiast w Stręgoborzycach koszty utrzymania obiektu wynoszą 11 884,10zł, koszty zatrudnienia nauczycieli 67 445,31zł, co 
łącznie daje 79 329,41zł. Zanim Rada Gminy podejmie decyzję o likwidacji szkół filialnych w Złotnikach i Stręgoborzycach 
niezbędne jest uzyskanie w tej sprawie opinii Kuratora Oświaty w terminie przewidzianym ustawą o systemie oświaty. Opinia ta jest 
dla Rady Gminy wiąŜąca i tylko pozytywna umoŜliwia podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji placówek szkolnych. 
Trzeba jeszcze wspomnieć o organizacji dowozów Odległość ze Złotnik do Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach to ok. 3km, 
natomiast ze Stręgoborzyc ok. 3,2km. Uczniowie, obecnie klasy IV-VI, a od września 2007r. klasy I-VI przyjeŜdŜaliby do szkoły o 
godz. 8.15. Zajęcia rozpoczynają się o 820, a czas przejazdu autobusem wynosi 5 minut. Lekcja trwają do 1200 lub do 1245. Uczniowie 
odjeŜdŜaliby po zajęciach o 1250, a ewentualny czas oczekiwania mogą oni wykorzystać na udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła 
zainteresowań, lekcje gry na instrumencie, nauka tańca), w bibliotece wypoŜyczając ksiąŜki lub korzystając z komputerów biblioteki 
szkolnej oraz publicznej, Internetu, gier i zabaw na świetlicy szkolnej. W Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach prawie wszystkie 
sale lekcyjne mają odnowione okna, drzwi i podłogi. Klasy są wyposaŜone w meble i pomoce naukowe. W szkole znajdują się 
nowoczesne i estetyczne łazienki. Uczniowie korzystają z pomocy i gier w duŜej świetlicy szkolnej, na której równieŜ istnieje 
moŜliwość skorzystania z obiadów. Klasy I-III w tym miesiącu będą miały swoją pracownię komputerową (8 stanowisk). Oprócz 
tego w szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe: 20-stanowiskowa (do informatyki i innych zajęć) oraz 10-stanowiskowa 
(do nauki języków obcych i nie tylko). W budynku szkoły znajdują się biblioteki: szkolna i publiczna, które są bogato wyposaŜone w 
ksiąŜki i komputery z dostępem do Internetu. W szkole mieści się równieŜ gabinet pomocy przedlekarskiej i higienistki szkolnej oraz 
sklepik szkolny. W maju 2007r. planowane jest zakończenie budowy nowoczesnej i jedynej w gminie sali gimnastycznej, a takŜe 
istnieje moŜliwość udziału w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego. Władze gminy mają nadzieję, Ŝe w przypadku likwidacji 
szkół, budynki stanowiące mienie gminne nadal będą słuŜyć społeczności lokalnej. Oczekują w tej sprawie propozycji od 
mieszkańców. Mają nadzieję, Ŝe mieszkańcy gminy podejmą inicjatywę i wspólnie uda się rozpocząć działania zmierzające do 
stworzenia przedsięwzięcia słuŜącego nam wszystkim.       

  (red.)

D A R M O W Y  I N T E R N E T  
W skład Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego 
wchodzą dwa telecentra zlokalizowane w: 
• GCI Dom Ludowy w Wawrzeńczycach 
• Filii Biblioteki Publicznej w Igołomi - Gimnazjum w 

Igołomi. Telecentra to dwa komputery z dostępem do 
Internetu i drukarka.  

Infomaty-kioski z dostępem do Internetu zlokalizowane są w: 
Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia w Igołomi.  

Więcej informacji na stronie www.pct.powiat.krakow.pl 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI zaprasza od 

poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 

W GCI moŜna bezpłatnie skorzystać z INTERNETU. 
 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ GMINY: 
aktualne informacje zdjęcia i fotointerwencja 

www.igolomia-wawrzenczyce.prv.pl  
 

N 

N 
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KOLĘDNICY Z KOŹLICY 

14. 01. 2007r. i 29. 01. 2007r. grupa kolędnicza „Pasterze z 
Koźlicy” po raz 33 wzięła udział w małopolskim i powiatowym 
przeglądzie grup kolędniczych w Chrzanowie i Zielonkach. 
Kolędnicy z pokolenia na pokolenie kontynuują nasze tradycje 
BoŜonarodzeniowe, zdobywając wyróŜnienia i nagrody. 
Pozostają wierni tradycji swoich przodków. Grupą opiekuje się 
Piotr Paluch, a liczy ona 6 osób. 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
18. 01. 2007r. w świetlicy 
w Wawrzeńczycach 
zorganizowano turniej 
tenisa stołowego pod 
patronatem Wójta Gminy. 
w turnieju wzięło udział 20 
osób z Igołomi, Złotnik, 
Wawrzeńczyc i 
Stręgoborzyc. Rozgrywki 
prowadzone były w 

czterech grupach, kaŜdy z kaŜdym. Po pięciu godzinach zaciętej 
walki w finale zwycięŜyli: Jarosław Derwisz – I miejsce, Michał 
Krosta – II miejsce, Grzegorz Noga – III miejsce. Zwycięzcom 
wręczono puchary i dyplomy, ufundowane przez Wójta Gminy i 
Prezesa Związku Gołębi Pocztowych Jerzego Latałę. 

KOŁA GOSPODYŃ 
Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje 8 Kół Gospodyń 
Wiejskich w: Dobranowicach, Igołomi, Stręgoborzycach, 
Złotnikach, Tropiszowie, Koźlicy, Wawrzeńczycach i śydowie. 
Kobiety zrzeszone w tej organizacji chętnie i z pełnym 
zaangaŜowaniem promują gminę na róŜnych imprezach 
regionalnych min. podczas DoŜynek Powiatowych, Dni Powiatu 
Krakowskiego, na targach cepeliowskich, czy w trakcie wystawy 
AGRO - KRAK. Uczestniczą w kursach, biorą udział w 
konkursach promujących potrawy regionalne, zdobywając 
wyróŜnienia i nagrody. Propagują zdrowy styl Ŝycia, zapraszają 
na pokazy i degustacje potraw, prezentując się na wszystkich 
imprezach kulturalnych na terenie naszej gminy. są 
organizatorkami Ŝycia kulturalnego w swoich sołectwach, 
współpracują z jednostkami Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 
szkołami i młodzieŜą w przygotowaniu lokalnych imprez, 
pikników czy festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i 
Dziadka, organizują Dni Seniora, Wigilię dla osób samotnych, 
doŜynki lokalne. Miejscem prezentacji wszystkich Kół 
Gospodyń Wiejskich są gminne doŜynki. Kobiety wyplatają na 
tę okazję wieńce o róŜnej symbolice religijnej i współczesnej z 
zachowaniem tradycji naszego regionu, ponadto przygotowują 
promocję i degustację naszych regionalnych potraw w postaci 
wypieków, sałatek, bigosów, lecza, czy pierogów. Podtrzymują 
tradycję ludową tworząc zespoły śpiewacze i taneczne 
(krakowiak). Zabiegają o środki finansowe na wyposaŜenie 
swoich kuchni znajdujących się w remizach Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych, dokonują zakupu regionalnych strojów 
krakowskich, aby godnie kultywować tradycje małopolskie. 

OGŁOSZENIE 
Koordynator ds. kultury prowadzi  

świetlicę w Wawrzeńczycach w Domu Ludowym czynną w 
czwartki, piątki i soboty w godz. 1700-2100, tel. 012 287 40 10. 

KONKURS NA ESTETYCZNĄ ZAGRODĘ 
Oferty naleŜy składać u sołtysów ze wszystkich sołectw do 30. 

06. 2007r. Oceny gospodarstw dokona gminna komisja 
konkursowa w dniu 30. 07. 2007r. WyróŜnione zagrody zostaną 

nagrodzone na gminnych doŜynkach. 
 
 

KONKURS PLASTYCZNY: 
NASZA KULTURA LUDOWA – 

WCZORAJ I DZISIAJ W OCZACH DZIECI 

Konkurs dla dzieci i młodzieŜy szkolnej ogłasza  
koordynator ds. kultury Wanda Musiał. Prace naleŜy złoŜyć 

do 8. 06. 2007r. w Gminnym Centrum Informacji w 
Wawrzeńczycach. WyróŜnione prace  

zostaną nagrodzone podczas gminnych doŜynek. 

PIERWSZE GMINNE FORUM KOBIET  

Pierwsze Gminne Forum Kobiet odbyło się 7. 03. 2007r. w 
Domu StraŜaka w Stręgoborzycach pod patronatem Wójta 
Gminy. Program spotkania obejmował szkolenia na temat: 
nakrywania do stołu, pozyskiwania środków unijnych na 
działalność społeczno-kulturalną, promocji zdrowego stylu 
Ŝycia oraz roli organizacji kobiecych w środowisku. 
Gospodarzem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich pod 
przewodnictwem Anny Rokosz. Spotkanie zaszczycił swą 
obecnością Wójt Gminy Józef Rysak, jego zastępca Henryk 
Jończyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot 
oraz GraŜyna Kaczor. W spotkaniu wzięło udział 60 kobiet 
zrzeszonych w 8 Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu całej 
gminy, a ponadto panie pełniące funkcje radnych i sołtysów. 
Spotkanie zainaugurował kurs podawania i nakrywania do 
stołu, prowadzony przez doradcę z MODR w Karniowicach, 
Joannę Grudnik. W dalszej kolejności prowadząca spotkanie 
Wanda Musiał zapoznała zebranych z moŜliwością 
pozyskiwania środków grantowych na działalność społeczno 
– kulturalną, podkreślając rolę kobiet w Ŝyciu codziennym, 
podsumowała dotychczasową działalność Kół Gospodyń 
Wiejskich. Panie miały moŜliwość wymiany doświadczeń i 
zastanawiały się w jaki sposób promować gminę oraz własne 
produkty regionalne. Barwne stroje krakowskie, 
prezentowane przez KGW z Dobranowic z przewodniczącą 
Marią Jagła oraz KGW ze Stręgoborzyc z przewodniczącą 

Anną Rokosz Przy suto zastawionych stołach, 
przygotowanych przez gospodynie ze Stręgoborzyc mile 
spędziły czas panie z: KGW wraz z przewodniczącymi 
Zuzanną Stawinogą (KGW Igołomia), Jolantą Kisiel (KGW 
Złotniki), Barbarą Klamrą (KGW z Tropiszów), Anną Paluch 
(KGW Koźlica), Anną Migas (KGW śydów), Teresą Knapik 
(KGW Wawrzeńczyce). Spotkanie zakończono Ŝyczeniami 
od władz gminy dla pań z okazji Dnia Kobiet, złoŜonymi na 
ręce przewodniczącej KGW w Stręgoborzycach. 

Wanda Musiał
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JAK GRA KS WAWRZYNIANKA?

Na terenie naszej gminy aktywnie działają dwa kluby sportowe. Jednym z nich jest KS Wawrzynianka, którym kieruje 
zarząd: Leszek Bętkowski (prezes), Andrzej Pastuszka, Edward Kasprzyk, Andrzej Zimny, Mieczysław Okarmus (skarbnik), 
Krystyna Dziura, Marian Krzyk. Funkcję kierownika druŜyny seniorów pełni Józef Gągol, a druŜyny trampkarzy Marek 
Bartkiewicz. Zespoły te trenuje Piotr Strycharz. Po rundzie 
jesiennej druŜyna seniorów zajmuje 5 miejsce w III grupie 
klasy A okręgu wielickiego. Królem strzelców w tym 
okręgu jest Piotr Ileczko. Natomiast zespół trampkarzy 
starszych zajmuje 2 miejsce po rundzie wiosennej. Obecnie 
młodzieŜ bierze udział w rozgrywkach halowych, które 
odbywają się w Niepołomicach. 

Na trzy kolejki przed zakończeniem ligi halowej druŜyna 
zajmuje I miejsce. DruŜynę trampkarzy reprezentują: K. 
Bartkiewicz, P. Bartkiewicz, K. Dąbroś, M. Tylko, W. Magiera, 
K. Niewiadomski, D. Ulicki, D. Wołoszyn, K. Komenda, T. 
Tomerski, R. Jamborski, K. Borkowski, D. Komenda, P. Rachtan. 

 

Terminarz rozgrywek (Podokręg Wieliczka) 
Klasa A Seniorów na sezon 2006/2007 – II runda wiosna 2007 

 

KOL. 
NR 
ZAW. 

DATA GODZ. GOSPODARZE GOŚCIE 

1 7 1. 04. 2007 1600 Wawrzynianka Wawrzeńczyce StraŜak Kokotów 
2 8 7. 04. 2007 1600 Wawrzynianka Wawrzeńczyce LKS Śledziejowice 
3 21 15. 04. 2007 1430 Wiślanka Grabie Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
4 23 22. 04. 2007 1700 Wawrzynianka Wawrzeńczyce Nadwiślanka N. B. 
5 34 29. 04. 2007 1700 LKS Węgrzcanka W. W. Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
6 38 3. 05. 2007 1700 Wawrzynianka Wawrzeńczyce Złomex Branice 
7 47 6. 05. 2007 1800 Piłkarz PodłęŜe Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
8 53 13. 05. 2007 1700 Wawrzynianka Wawrzeńczyce OKS Rajsko 
9 60 20. 05. 2007 1700 Orzeł II Piaski Wielkie Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
10 68 27. 05. 2007 1700 Wawrzynianka Wawrzeńczyce RoŜnowa Wieliczka 
11 73 3. 06. 2007 1800 Czarni Staniątki Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
12 83 10. 06. 2007 1800 Wawrzynianka Wawrzeńczyce Legion Pierzchów 
13 86 16. 06. 2007 1800 Promień Zakrzowiec Wawrzynianka Wawrzeńczyce 

Terminarz rozgrywek (Podokręg Wieliczka) 
III Liga Trampkarzy na sezon 2006/2007 – II runda wiosna 2007 

KOL.  NR ZAW. DATA  GODZ. GOSPODARZE GOŚCIE 
1 5 21. 04. 2007 1400 Wawrzynianka Wawrzeńczyce UKS Sygneczów 
2 6 29. 04. 2007 1400 Wawrzynianka Wawrzeńczyce LKS Węgrzcanka 
3 15 5. 05. 2007 1330 Zieloni Niegowić Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
4 17 12. 05. 2007 1400 Wawrzynianka Wawrzeńczyce Zryw Szarów 
5 24 19. 05. 2007 1400 Sokół Chorągwica Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
6 28 26. 05. 2007 1400 Wawrzynianka Wawrzeńczyce LKS Czarnochowice 
7 33 3. 06. 2007 1100 OKS Rajsko Wawrzynianka Wawrzeńczyce 
8 39 10. 06. 2007 1400 Wawrzynianka Wawrzeńczyce Piłkarz PodłęŜe 

Zapraszamy kibiców 
Piotr Strycharz 
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Klub Sportowy Wiarusy

Rok 2006 okazał się przełomowy w 
historii klubu Wiarusy, który uzyskał 
awans do klasy okręgowej. W ubiegłym 
roku zakończyła się równieŜ 
modernizacja stadionu i powstał Wiejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji na bazie KS 
Wiarusy. W czerwcu 2006 r. zakończyły 
się rozgrywki w klasie A, w których I 
miejsce i awans wywalczyły Wiarusy 
Igołomia. Wielkie brawa naleŜą się 
zawodnikom, Zarządowi i sponsorom 
oraz wiernym kibicom.  

8.10.2006 r. nastąpiło otwarcie 
oficjalne WOSiR. Obiekt poświęcił 
proboszcz W. Dańkowski. Do powstania 
ośrodka sportowego przyczynili się: J. 
Rysak, W. Więk, A. Knapik, S. Caba, 
Grupa Inicjatywna z Igołomi, L. 
Wawrzeń, Rada Gminy, R. Kaczmarczyk 
i G. Galus. Równocześnie z remontem 
toczyły się rozgrywki w klasie 
okręgowej, dlatego Wiarusy występowały 
gościnnie w roli gospodarza na stadionie 
Nadwiślanki Nowe Brzesko, za co 
dziękujemy prezesowi Jackowi Zawartce. 

DruŜyna, jak na debiutanta klasy 
okręgowej, spisała się na miarę 
oczekiwań, zajmując 11 miejsce na 16 
druŜyn i zdobywając17 pkt. Do rundy 
rewanŜowej sezonu 2006/07 
przygotowania ruszyły pod koniec 
stycznia br. Treningi odbywały się na 
halach Tomexu oraz w Wadowie. Klub 
opuścił trener T. Jaskólski, a jego 
obowiązki przejął P. Kopacz, który 
nieoczekiwanie pod koniec lutego 
zrezygnował z prowadzenia treningów 
seniorów, jak równieŜ juniorów, co nie 
jest zrozumiałe dla Zarządu KS Wiarusy. 

Do tych problemów dołączają się 

kłopotliwe zmiany w składzie: do 
druŜyny z Proszowic wraca bramkarz 
Klata, z Wiarusów odszedł Ł. Regulski. 
Chęć rezygnacji zgłosili zawodnicy, 
sprowadzeni przez T. Jaskólskiego - R. 
Zakrocki i E. Śpiewak. Z zarządu Klubu 
odszedł sekretarz J. Rysak, który został 
Wójtem Gminy, takŜe Wiceprezes Cz. 
Kowzuń zgłosił swą rezygnację. 
Kierownik druŜyny juniorów – J. Jagła z 
powodów rodzinnych nie znajduje czasu 
na pracę społeczną w Wiarusach. W 
związku z tym moŜna powiedzieć, Ŝe 
Zarząd jest zdekompletowany, ale nie 
załamuje rąk. Funkcję kierownika 
juniorów objął P. śabicki, były piłkarz 
Wiarusów, któremu kontuzja kolana 
przerwała obiecującą karierę. Trenerem 
juniorów oraz seniorów został M. Lotka, 
były zawodnik Hutnika, który będzie 
próbował utrzymać druŜynę w klasie 
okręgowej. Na etapie uzgodnień jest 
przejście 4 zawodników, którzy uzupełnią 
skład druŜyny. Mamy nadzieję, Ŝe te 
problemy szybko i skutecznie zostaną 
rozwiązane. 

Naszym marzeniem jest utrzymanie w 
klasie okręgowej. W 2007r. obchodzimy 
15-lecie Klubu i miłym akcentem byłby 
fakt utrzymania druŜyny na tak wysokim 
szczeblu, bo trzeba pamiętać, Ŝe 
rywalizujemy z takimi druŜynami jak: 
Wieczysta Kraków, Pogoń Miechów, 
Świt Krzeszowice itp. Jak porównać 
potencjał ilościowy zawodników z 
Krzeszowic do Igołomi? Jak porównać 
budŜety klubu z Miechowa do budŜetu 
Wiarusów? Te róŜnice nasz klub stara się 
wyrównać ofiarną pracą społeczną 
Zarządu, pomocą Urzędu Gminy oraz 

licznych sponsorów, którzy zostali 
poniŜej wymienieni. 

W sezonie 2006/07 juniorzy grają w 
III lidze Podokręgu Wieliczka, a ich 
występy naleŜy ocenić pozytywnie, 
biorąc pod uwagę małą ilość treningów. 
Ich samozaparcie i niemałe umiejętności 
są godne podziwu. W 2006 r. rozpoczęła 
treningi i rozgrywki druŜyna trampkarzy. 
Trener Janusz Bieroń oraz kierownik 
druŜyny K. Tarkowski stworzyli ekipę, 
która stała się przebojem w swojej klasie 
rozgrywkowej. Na wynajętym od 
Tadeusza Guzika z Odwiśla polu 
odbywały się treningi, a szatnią był garaŜ. 
W tak trudnych warunkach rodziła się 
druŜyna, która zajęła 1 miejsce w 
rozgrywkach, a teraz korzysta ze 
zmodernizowanego stadionu. Wszystkim 
zespołom Ŝyczymy jak najlepszych 
występów w rundach rewanŜowych.  

Zarząd zaprasza do współpracy, 
którzy chcą pracować na rzecz naszej 
młodzieŜy gminnej, przede wszystkim 
nowych sponsorów do finansowania 
naszej działalności, dla których mamy 
ciekawe oferty. 

Prezes W. Więk nosi się z zamiarem 
rezygnacji z funkcji Prezesa, po 
rozgrywkach 2006/07 oraz turnieju, 
deklarując dalszą pomoc. Chciałbym 

więcej czasu poświęcić dla rodziny, a 12 

lat w klubie to kawałek czasu. Przydałaby 

się świeŜa krew, a wraz z nią nowe 

pomysły, które przyczynią się do rozwoju 

ukochanego klubu. Widząc tylu młodych 

kandydatów na radnych w wyborach 
2006r. w naszej gminie, myślę, Ŝe będą 

mieć pole do popisu. Wszak za 3 lata 

nowe wybory.  Witold Więk 

Skład Zarządu: 
Prezes – Witold Więk;  
Wiceprezes – vacat; Sekretarz – vacat; 
Skarbnik – Zygmunt Sagan; 
Kierownik druŜyny seniorów – Andrzej Gruszka, Andrzej Jagła; 
Kierownik druŜyny juniorów – Paweł śabicki; 
Kierownik druŜyny trampkarzy – Krzysztof Tarkowski; 
Skład trampkarzy: K. Małek, T. Tarkowski, B. Małek, A. 
Dobosz, D. Dobosz, M. Wilkosz, P. Litewka, D. Pająk, J. 
Curkowski, M. Jazgarz, S. Stachoń, E. Drzewiecki, M. 
Wojtaszek, A. Bryła, D. PieniąŜek, K. Nowak, J. Pluciński. 

Zapraszamy młodzieŜ w szeregi KS WIARUSY! 
Skład juniorów: K. Adamczyk, M. Buliński, Ł. DzieŜa, W. 
Gudowski, M. Gurda, M. Jazgar, N. Lelek, M. Migas, B. 
Nawrocki, D. Nowak, B. PieniąŜek, R. Pluciński, J. Pluciński, B. 
Samek, A. Sroga, D. Sroga, A. Stawonoga, T. Szumara, D. 
Świeczka, M. Trętko, G. Walczyk. 
Skład seniorów: T. Curkowski, P. Nowak, B. Niziołek, P. 
Pawlikowski, Ł. Drozd, M. Niedźwiecki, M. Dębski, J. Durkalec, 
K. Gruszka, P. Kopacz, A. Lelek, G. Penkalski, G. Satoła, M. 
Szewczyk, Ł Sułowicz, R. Nowak, Ł. Gładki, P. Gancarz. (W 
druŜynie seniorów mogą występować zawodnicy z juniorów). 

 

 
Dotychczasowi sponsorzy KS Wiarusy  
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Bank Spółdzielczy w Proszowicach, F. H. ”Kohidrex” Jarosław i Czesław Kowzuń, 
Syngenta Sedes Sp.z Sp.o. z Piaseczna, Sklep spoŜywczy „Dana” z Igołomi – Danuta i Jan Góra, Zajazd „Staropolskie Jadło” z 
Pobiednika Wielkiego, Biuro Geodezyjno – Projektowe ze Złotnik Gustawa Galusa, F.H.”Polger” Tadeusza Kwiatka z Tropiszowa, 
Spółdzielnia Producentów Warzyw Traf z Tropiszowa, Stacja Paliw Petro Plus z Pobiednika Wielkiego, Firma Transportowo-
Handlowa z Zofipola Alekspol – Aleksander Luty, Firma Edmar z Pobiednika Wielkiego – Marzena i Edward Dziurzyński, 
Kraksport z Krakowa, Krak-Gaz Sp.z Sp.o.Kraków, Polan Sp.z Sp.o. Kraków, Firma Budowlana Zdzisław Gumulski, Rady Sołeckie 
Zofipola i Igołomi, sponsorzy prywatni: Mieczysław Snakowski, Andrzej Strzelecki, Włodzimierz Sieja, Kazimierz Bracha, Witold 
Więk, Andrzej Jagła, Zygmunt Sagan, Zbigniew Nowakowski, Tadeusz Kaperek, Józef Wojtaszek, Jarosław Jagła, Józef Rysak, Ewa 
Sagan, Zbigniew Wrona. 
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Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Powstanie GOPS-u 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony i 
działa na podstawie Uchwały Nr II/9/90 Rady Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 16 czerwca 1990r., a takŜe 
posiada statut i regulamin organizacyjny. Ośrodek to gminna 
jednostka organizacyjno-budŜetowa, której celem jest 
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenia trudnych 
Ŝyciowych sytuacji, z jakimi nie radzą sobie samodzielnie, 
wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia. Do 
zadań ośrodka naleŜy teŜ zapobieganie powstawaniu takich 
problemów oraz umacnianie rodziny. 

Cele i zasady udzielania pomocy 

Pracę ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z 
dnia 12 marca 2004 roku. Na zasadach określonych w tej 
ustawie udziela się pomocy społecznej osobom i rodzinom w 
szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
długotrwałej lub cięŜkiej choroby, bezrobocia, 
niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, braku przystosowania do Ŝycia 
społecznego młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały 
statut uchodźcy, trudności w przystosowaniu do Ŝycia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej i klęski Ŝywiołowej 
lub ekologicznej. Prawo do świadczeń pienięŜnych mają 
osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium 
dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej 
jednej z powyŜszych okoliczności. Kryteria dochodowe: 
dochód samotnie gospodarującej osoby nie przekracza kwoty 
477zł miesięcznie netto, a dla osoby w rodzinie dochód tej 
rodziny nie przekracza kwoty 351zł netto. Decyzję o 
przyznaniu lub odmowie świadczenia wydaje się na 
podstawie wywiadu środowiskowego, który pozwala ustalić 
sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. 
Przeprowadza się go w przypadku kolejnego ubiegania się o 
przyznanie świadczenia, a gdy nastąpiła zmiana sytuacji 
sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku stałej 
formy pomocy, aktualizacja odbywa się nie rzadziej, niŜ co 6 
miesięcy. 

Kontakt z petentem 

Niejednokrotnie prośba o pomoc jest skierowana przez 
petenta bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. Zostaje 
czasem wyraŜona ustnie wobec konkretnego pracownika 
socjalnego. Taką informację ośrodek pomocy społecznej 
otrzymuje teŜ od instytucji np. szkoły lub sąsiadów, czy 
znajomych itp. Niekiedy spotkanie pracownika socjalnego z 
petentem następuje z mocy prawa (np. w przypadku 
pozbawienia rodziców przez sąd władzy rodzicielskiej). W 
niektórych okolicznościach osoba, Ŝyjąca w rodzinie, zwraca 
się z prośbą o pomoc w tajemnicy przed krewnymi lub 
wbrew woli pozostałych członków rodziny. Zdarza się tak 
przede wszystkim, gdy w rodzinie występuje zjawisko 
przemocy lub naduŜywania alkoholu przez jednego z jej 
członków. Sytuację osoby ubiegającej się o pomoc ustala się 

na podstawie dokumentów tj. dowodu osobistego, decyzji o 
przyznaniu renty lub emerytury, orzeczenia o grupie 
inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia 
pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia, odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia 
urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych lub nakazu płatniczego podatku 
rolnego, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, 
rachunków za leki i leczenie, zaświadczenia szkoły 
ponadgimnazjalnej i innej o pobieraniu nauki, decyzji 
starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, 
zaświadczeniu o pozostawaniu w ewidencji osób 
bezrobotnych, oświadczenia o wysokości dochodu 
osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, 
oświadczenie o stanie majątkowym. Zapoznanie się z prośbą 
petenta wymaga odpowiedzi na szereg pytań, a przede 
wszystkim określenia, czego ona dotyczy i czy ośrodek 
pomocy społecznej moŜe sprostać sygnalizowanym 
oczekiwaniom. W następnej kolejności sporządzany jest opis 
i analiza sytuacji podopiecznego. W większości przypadków 
opis przygotowuje się wg wytycznych zawartych w 
wywiadzie środowiskowym. Opis polega na zgromadzeniu 
danych dotyczących petenta, w tym informacji o sytuacji 
rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, materialnej, 
zdrowotnej, opiekuńczo-wychowawczej i funkcjonowaniu w 
środowisku. Trzeba podkreślić, Ŝe pomoc udzielona przez 
ośrodek pomocy społecznej powinna doprowadzić do 
usamodzielnienia. Oczywiście zdarzają się przypadki, w 
których nie moŜe być mowy o samodzielnym 
funkcjonowaniu osoby np., kiedy przyczyną trudnej sytuacji 
jest wiek podeszły, długotrwała choroba, czy 
niepełnosprawność. Wtedy realizuje się długofalową pomoc, 
zmieniając jej formy, a takŜe osoby, które ją organizują. 

Formy pomocy 

GOPS udziela pomocy finansowej (zasiłek stały, zasiłek 
okresowy, jednorazowy zasiłek celowy), pomocy w naturze 
(np. odzieŜ, opał, Ŝywność). Ośrodek bierze teŜ udział w 
realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” oraz wykonuje pracę socjalną i prowadzi 
poradnictwo. GOPS w ramach swoich zadań współpracuje 
m.in. ze szkołami, policją lokalną, Gminną Komisją ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania 
Narkomanii, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności, Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, słuŜbą zdrowia, Powiatowym 
Biurem Pracy itp. 

Katarzyna Ulicka 
 

K O M U N I K A T  
RADCA PRAWNY Paweł Król 

prowadzi obsługę prawną Urzędu Gminy oraz  
UDZIELA PORAD MIESZKAŃCOM GMINY  

we wtorki w godz.8°°- 12°° i  
czwartki w godz.12°° - 15°°. 

Zainteresowanych prosi się o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny z sekretariatem UG:  

tel. (012) 287 – 40 03 lub 287 – 40 07. 
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SPRZĄTAĆ KAśDY POWINIEN...
zwłaszcza we własnym otoczeniu lub w miejscu, za które 
odpowiada. Na ten problem szczególną uwagę zwrócono 
podczas sesji 30. 01. 2007r., kiedy Rada Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce uchwaliła regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie naszej gminy, a takŜe podjęła Uchwałę 
Nr IV/35/2007 w sprawie maksymalnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych. Regulamin dotyczy w 
szczególności wymagań w zakresie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości. Adresowane są one do właścicieli, 
najemców oraz uŜytkowników lokali. Na wszystkich 
właścicielach nieruchomości ciąŜy obowiązek podpisania 
umowy z podmiotem posiadającym koncesję na wywóz 
nieczystości ciekłych bądź stałych na terenie gminy. Na 
terenie gminy usługi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych świadczą przede wszystkim: KOMBUD L. 
Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna, ul. Jagiełły 25, 
32-100 Proszowice, tel. (012) 386-23-89 oraz Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka zo.o., ul. Nowohucka 
1, 31-580 Kraków, tel. (012) 646-22-25–29. W sprawie 
podpisania umowy naleŜy kontaktować się bezpośrednio z 
przedstawicielami podmiotów posiadających koncesję do 
świadczenia usług na terenie gminy. NaleŜności za wywóz 

nieczystości stałych 
naleŜy regulować w 
siedzibie firmy, z 
którą została 
podpisana umowa 
bądź u sołtysów wsi. 
W przypadku 
nieczystości stałych 
jak i płynnych naleŜy 
Ŝądać potwierdzenia 
wykonanej usługi w 
formie dowodu 
wpłaty bądź faktury 

za wykonanie usługi, które trzeba przechowywać, by 
udokumentować wypełnienie obowiązków. W celu ochrony 
porządku publicznego Uchwałą Rady Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce z 1. 03. 2007r. została powołana 
samorządowa umundurowana formacja straŜy gminnej, która 
zajmie się m.in. kontrolą wywiązywania się mieszkańców 
gminy z tych obowiązków. Z pewnością pozwoli to na 
egzekwowanie przyjętych przez Radę Gminy ustaleń, 
zmierzających do poprawy utrzymania porządku i czystości w 
naszej gminie. Terminy wywozu śmieci przez Firmę 
KOMBUD:  
Dobranowice, Rudno Górne: 2-gi poniedziałek kaŜdego 
miesiąca, (wyjątek: 7. 04. 2007r.); 
Koźlica, Igołomia: 1-szy poniedziałek kaŜdego miesiąca, 
Odwiśle: 4-ta środa kaŜdego miesiąca, (wyjątek: 29. 12. 2007r); 
Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki: 3-cia środa kaŜdego 
miesiąca, (wyjątek; 18. 08. 2007r.); 
Stręgoborzyce, śydów, Wygnanów: 4-ty poniedziałek kaŜdego 
miesiąca, (wyjątek: 29. 05. 2007.); 
Tropiszów: 1-szy czwartek kaŜdego miesiąca, (wyjątki: 4. 05. 
2007, 8. 06. 2007, 2. 11. 2007); 
Wawrzeńczyce I, Wawrzeńczyce II: 4-ty czwartek kaŜdego 
miesiąca; 
Złotniki: 2-ga środa kaŜdego miesiąca; 
Zofipole: 3-ci poniedziałek kaŜdego miesiąca; 

Ilość wywozu śmieci to 5 worków z posesji miesięcznie (4+1 
na surowce wtórne). Opłata kwartalna z posesji (numeru) 
wynosi od stycznia b.r. 24 zł. W przypadku mniejszych ilości 
śmieci niŜ określają normy moŜna negocjować warunki 
umowy z odbiorcą odpadów komunalnych. Raz na kwartał 
„KOMBUD” zbiera nieodpłatnie posegregowane odpady z 
tworzyw sztucznych, tj. butelki PET i folię opakowaniową 
(bez folii ogrodniczych) w ramach obowiązku ustawowego. 
Szczegółowych informacji udzielają sołtysi wsi oraz Firma 
KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna, ul. 
Jagiełły 25, 32-100 Proszowice, tel. (012) 386-23-89. 

Ewa Oraczewska

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przypomina, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 
roślin (Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz.94 z późniejszymi zmianami) osoby prowadzące produkcję roślinną i stosujące środki ochrony roślin są 
zobowiązane do : 
� prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych przy uŜyciu środków ochrony roślin oraz przechowywania jej co najmniej przez okres 

2 lat od dnia wykonania zabiegu środkami ochrony roślin; 
� ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego 

szkolenia (zaświadczenie waŜne jest 5 lat od daty wystawienia); 
� stosowania środków ochrony roślin z uŜyciem sprzętu sprawnego technicznie (ze znakiem kontrolnym) i zgodnie z przeznaczeniem, co 

zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie powoduje zagroŜenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska; 
� badania sprawności technicznej opryskiwaczy, które powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuŜszych niŜ 3 lata (dotyczy 

opryskiwaczy ciągnikowych); 
PowyŜsze wymagania będą przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Krakowie. W szczególności obowiązują one producentów oraz eksporterów, wysyłających produkty pochodzenia roślinnego 
do krajów trzecich i do Federacji Rosyjskiej. Wymaga się od nich przedstawienia informacji o środkach ochrony roślin zastosowanych przy 
wytwarzaniu i przechowywaniu produktów będących przedmiotem eksportu (z podaniem daty wykonania ostatniego zabiegu środkami 
ochrony roślin lub zabiegu fumigacji pomieszczeń oraz opakowań, w których były przechowywane produkty). Wszelkie szczegółowe dane 
dotyczące w/w spraw moŜna uzyskać telefonicznie pod nr tel. 12 623 28 82 do 87 lub w lokalu Oddziału WIORiN przy ul. Juliusza Lea 208, 
30-133 Kraków. Uwzględniając te wymagania w Urzędzie Gminy w dwóch terminach zorganizowano, przeprowadzone przez pracowników 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, kursy uprawniające do stosowania i wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin. W 
szkoleniach brali udział rolnicy z terenu naszej gminy, którzy otrzymali zaświadczenia. Istnieje moŜliwość przeprowadzenia takich zajęć na 
terenie gminy w późniejszych terminach. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z doradcą PZDR Kraków dyŜurującym w Urzędzie 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w środy w godzinach 830-1330 lub pracownikiem Urzędu Gminy ds. Rolnictwa i ochrony środowiska. 

Tomasz Buczek 
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BEZPIECZNA GMINA?  

Korzystając z informacji na temat stanu zagroŜenia przestępczością na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 
2006r., jaka została przedstawiona przez Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach podczas sesji Rady 
Gminy, zamieszczamy krótką statystykę dotyczącą przestępczości w naszej gminie. Z raportu wynika, Ŝe w 
Komisariacie Policji w Słomnikach wszczęto 497 śledztw i dochodzeń o 101 mniej niŜ w roku 2005. Stwierdzono 
544 przestępstwa, z których popełnienie 385 udowodniono sprawcom. Zarzuty przedstawiono 278 osobom, w tym 
9 nieletnim, wobec 7 osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Umorzono 139 spraw, w których nie 
stwierdzono popełnienia przestępstwa. W 150 przypadkach skorzystano z moŜliwości dobrowolnego poddania się 
karze przez sprawcę. Na poczet groŜących kar majątkowych w 61 sprawach zabezpieczono mienie o wartości 
37.528zł. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2006r. wyniosła 70,5 %. W ubiegłym roku policjanci z Komisariatu 
w Słomnikach przeprowadzili 113 śledztw i dochodzeń w przestępstwach, popełnionych na terenie naszej gminy. 

Typy przestępstw: 

usiłowanie zabójstwa-1, 
kradzieŜ mienia-9, 
kradzieŜ z włamaniem-9, 
rozbój-4, 
pobicie-4, 
naruszenie czynności narządów ciała-2, 
oszustwo-5, 
podrobienie dokumentów-1, 
kradzieŜ dokumentów-3, 
nietrzeźwi kierujący-36, 
kłusownictwo-2, 
uszkodzenie mienia-5, 
nielegalne posiadanie broni palnej-1, 
kradzieŜ energii elektrycznej-1, 
fałszywe zeznania-1, 
namowa do samobójstwa-4, 
rozpijanie nieletniego-1 
naruszenie zakazu sądowego-1 
wypadek lotniczy-1 
korupcja/łapownictwo-2 

Ilość przestępstw w poszczególnych miejscowościach: 

Igołomia - 24 postępowań 
Wawrzeńczyce - 22 postępowania 
Tropiszów - 9 postępowań 
Stręgoborzyce - 8 postępowań 
Odwiśle - 8 postępowań 
Pobiednik Wielki - 7 postępowań 
Dobranowice - 6 postępowań 
Zofipole - 5 postępowań 
Pobiednik Mały - 5 postępowań 
Złotniki - 5 postępowań 
Wygnanów - 3 postępowania 
Rudno Górne - 3 postępowania 
śydów - 1 postępowanie 
Koźlica - 1 postępowanie 

Najwięcej stwierdzono przestępstw: 

kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu-36 
kradzieŜ mienia-9 
kradzieŜ z włamaniem do obiektu-9 
znęcanie się nad członkami rodziny-8 
 

W 2006r. policjanci ze Słomnik poszukiwali 95 osób, ukrywających się przed organami wymiaru sprawiedliwości, 
z czego zatrzymano 62 poszukiwanych. W ubiegłym roku policjanci słuŜby prewencji ujawnili łącznie 1481 
wykroczeń, w tym 55,1% stanowią wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu na drogach publicznych. 
Sprawców ukarano w następujący sposób w 19,9% przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu, 49,1% 
zastosowano mandaty karne, natomiast w 31% spraw udzielono pouczeń.                                                          (red.) 

 

KOMISARIAT POLICJI W SŁOMNIKACH:  

Dzielnicowi obsługujący teren Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
SierŜ. Szt. Zdzisław Bentkowski   tel. 0 661 924 938 
Miejscowości: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Igołomia, Odwiśle, Koźlica, Tropiszów i Zofipole 

Mł. Aspirant  Jacek Zgoda    tel. 0 661 924 942 
Miejscowości: Dobranowice, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Wawrzeńczyce, Wygnanów, Złotniki, śydów. 

Dzielnicowi Pełnią DyŜur w Gminnym Centrum Informacji e Wawrzeńczycach 
w środy w godzinach 9.00-14.00, Tel. 12 287 40 10 

W nagłych przypadkach kontakt z dyŜurnym Komisariatu Policji w Słomnikach;  
388-29-97   0 661 924 933   997 

Nadzór Sprawuje Pan Paweł Łączek Tel. kom. 661-924 – 934. 
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S T R A śA C Y  N A  M E D A L  
Przybywają na kaŜde wezwanie, na miejscu poŜaru lub 
wypadku zjawiają się najszybciej, by sprawnie śpieszyć z 
pomocą poszkodowanym. Często aktywnie uczestniczą w 
róŜnych waŜnych gminnych wydarzeniach, słuŜąc nie tylko 
swymi umiejętnościami, ale równieŜ coraz lepszym sprzętem. 
Z tych, a takŜe róŜnych innych względów, których nie sposób 
tu wymienić, zasługują na medal. Trudno nie doceniać 
wartości ich jakŜe trudnej i niebezpiecznej pracy. Czas 
poznać bliŜej gminnych straŜaków na medal, dlatego 
zapraszamy jednostka OSP do współpracy z redakcją. Na 
początek swoją działalność zaprezentuje OSP z 
Wawrzeńczyc. 
Zarząd OSP w Wawrzeńczycach: Prezes: Artur Kasprzyk, 
wiceprezes Mirosław Adamski, naczelnik: Grzegorz 
Gawlikowski, naczelnik: Mariusz Latała, gospodarz: Witold 
Migas, sekretarz: Tomasz Adamski, kronikarz: Maciej 
Niewitała, członek zarządu: Ryszard Leśniewski. 
Komisja Rewizyjna: 
Zygmunt Sonik, 
Adam Kamiński, 
Eugeniusz Mietła, 
Bogusław Łuczywo. 
Historia: Dokładna 
data powstania 
jednostki nie jest 
znana. ChociaŜ na 
drzewcu sztandaru 
wygrawerowano rok 
1918, to jednak nadal 
poszukujemy 
informacji na temat 
początków straŜy 
poŜarnej w 
Wawrzeńczycach. 
Posiadamy cenną pamiątkę z przeszłości, jaką jest sztandar z 
1926r., który ufundował ówczesny prezes StraŜy Ogniowej 

druh Jan Latała. Sztandar ten podczas okupacji hitlerowskiej 
był przechowywany w piecu chlebowym u druha Piotra 
Dworaka, u niego stały równieŜ konie, które na dźwięk 
syreny tupały, nie mogąc doczekać się wyjazdu straŜaków. 
Działalność: Obecnie jednostka zrzesza 44 członków: 32 
czynnych i 12 honorowych. W 2006 roku jednostka 
uczestniczyła w 37 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 
było 7 poŜarów, 30 miejscowych zagroŜeń, głównie wypadki, 
w tym roku odnotowano juŜ ponad 20 wyjazdów. Do 
wyposaŜenia OSP naleŜą trzy samochody gaśnicze: Jelcz 
GCBA 6/32 - gaśniczy, Ford LRSt - ratowniczo-gaśniczy i 
śuk GLM - gaśniczy. Od 1995 roku jednostka jest włączona 
do tzw. KSRG tzn. Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego i skategoryzowana jako SOT II (Jednostka 
Obrony Terytorialnej II). Druhowie są przeszkoleni w 
zakresie obsługi sprzętu poŜarniczego, udzielania pomocy 
przedlekarskiej, operatorów hydraulicznego sprzętu 
ratowniczego. Naszym najnowszym samochodem jest Ford 
Lekki Samochód Ratownictwa Technicznego LSRt. W 

wyposaŜeniu OSP w 
Wawrzeńczycach znajdują się 
równieŜ: zestaw Holmatro do cięcia, 
zestaw ratowniczy PSP R1 z 
tlenoterapią, deska ortopedyczna, 
agregat prądotwórczy, piła do cięcia 
betonu i stali oraz piła do drzewa. 
Ponadto jednostka posiada jeszcze 
wiele dobrego, nowoczesnego 
sprzętu, zainteresowanych pokazem 
zapraszamy do remizy. Od kilku lat 
jednostka znajduje się w ścisłej 
czołówce w zawodach sportowo-
poŜarniczych. Udało nam się 
rozbudować i wyremontować remizę. 
Zapraszamy do organizowania w niej 
imprez okolicznościowych, 

proponujemy najniŜszą cenę w okolicy, a promocja trwa tylko 
do czerwca 2007 roku.    Artur Kasprzyk 

 

C Z Y  O S P  M A  T R U D N O Ś C I ?  

Odpowiedź na to pytanie moŜe być tylko twierdząca, o czym świadczy posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych RP Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z 5. 03. 2007r W jego trakcie podsumowano zebrania sprawozdawcze 
działających na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jednostek OSP. Spotkania te odbyły się w styczniu i w lutym 2007r. W 
zebraniach uczestniczyli goście zaproszeni, m.in. przedstawiciele Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie: Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej Nr 4: mł. bryg. Janusz Chawiński, st. kap. Wiesław Nosek, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach insp. Mariusz 
Marchut, Dyrektor Banku Spółdzielczego Proszowice Oddział Wawrzeńczyce Władysław Kusiński, przedstawiciele władz 
gminnych: Przewodniczący Rady Stefan Nawrot i Wójt Gminy Józef Rysak, radni, sołtysi oraz członkowie Zarządu Gminnego Zw. 
OSP RP. W ostatnich kilku latach niektóre jednostki OSP pozyskały nowe i lekkie samochody bojowe, które następnie zostały 
oddane do karosaŜu, z przystosowaniem do zamontowania zestawu ratownictwa drogowego „Holmatro”. Odpowiada to potrzebom 
wynikającym z bieŜącej działalności jednostek, gdyŜ wg statystyk w ostatnich dwóch latach ilość wypadków drogowych, głównie na 
drodze krajowej 79, przebiegającej przez teren gminy, zwiększyła się kilkakrotnie. DuŜy wpływ na taką sytuację ma przeprowadzona 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad modernizacja drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz oraz zwiększony 
transport towarów samochodami cięŜarowymi TIR. Kolejne problemy straŜaków to min. potrzeba przeprowadzenia remontu 
niektórych istniejących remiz, w czym głównie przeszkadza brak środków finansowych. Dlatego Zarządy niektórych jednostek OSP 
zwróciły się do władz samorządowych o zabezpieczenie w planowanym budŜecie gminy na 2007r środków finansowych z 
przeznaczeniem na te inwestycje. Podczas zebrań omawiano równieŜ sprawy związane z badaniami lekarskimi czynnych członków 
OSP, przeprowadzanymi przez lekarza medycyny pracy. Poruszono takŜe kwestię ubezpieczeń członków OSP czasie prowadzonej 
akcji ratowniczej. Poza tym zwrócono uwagę na obowiązek kategoryzacji OSP zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Zw. 
OSP RP. Podsumowując sprawozdania OSP z terenu gminy, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe zaistniała konieczność zwrócenia większej uwagi 
władz samorządowych na aktualne uwarunkowania pracy straŜaków ochotników. Niejednokrotnie z naraŜeniem własnego zdrowia i 
Ŝycia ratują oni Ŝycie i mienie innych osób, a nie otrzymują naleŜytego wsparcia ani ze strony organów administracji rządowej 
szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego, ani teŜ, ze względu na szczupłe środki finansowe, z budŜetu państwa, ze strony Zarządu 
Głównego Zw. OSP RP i Zarządów Wojewódzkich, mimo Ŝe wymagania względem OSP w ostatnich latach znacznie wzrosły.  

Paweł Mietła 



 

 

 

----- I etap Pobiednik Wlk, Pobiednik M, 
część Tropiszowa 
------ II etap  Zofipole, Koźlica, Odwiśle, 
część Igołomi 
…… III etap  Złotniki, Wawrzeńczyce 
-.-.-. IV etap Stręgoborzyce, śydów, 
Rudno Górne, Dobranowice, powrót do 
Tropiszowa przez Igołomię 
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Zarząd OSP 

Gminne Forum Kobiet 

 
Inwestycje  

Spotkanie z  przedsiębiorcami 
Sala gimnastyczna przy szkole 

w Wawrzeńczycach 

Zebrania wiejskie 


