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SZANOWNI PAŃSTWO 

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Małopolskiego Święta Warzyw w 
Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce składam serdeczne podziękowania. 

Szczególne podziękowania składam panu Pawłowi Agaciakowi – Dyrektorowi Aeroklubu 
Krakowskiego, za udostępnienie terenu lotniska oraz uświetnienie imprezy pokazami i 
akrobacjami lotniczymi. 

Dziękuję Sołectwom za przygotowanie koszy z płodami warzywnymi i wręczenie ich 
zaproszonym gościom, a wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie i prezentację 
potraw regionalnych oraz poczęstunek dla uczestników imprezy. 

Słowa uznania i gorące podziękowania składam wszystkim strażakom z jednostek OSP, 
począwszy od Komendanta Gminnego pana Jana Dzięgi do najmłodszych druhów, którzy 
pomagali tyczyć place pod stoiska wystawowe i parkingi, pilnowali terenu już od soboty aż do 
zakończenia imprezy. 

Dziękuję również kierownikom szkół i przedszkoli za przygotowanie części artystycznej 
zaprezentowanej przez młodzież, przygotowanie konkursu plastycznego i loterii fantowej. 

Wdzięczny jestem też mieszkańcom naszej gminy za wzięcie udziału w imprezie i wspólną 
zabawę. 

Na zakończenie słowa podziękowania kieruję do pracowników Urzędu Gminy, którzy w 
dużej mierze przyczynili się do sprawnego przebiegu całego Małopolskiego Święta Warzyw. 

 
Z wyrazami szacunku 

Józef Rysak 
Wójt Gminy 

 

MAŁOPOLSKA INAUGURACJA

W życiu ważny jest nie tryumf, lecz walka. 
Istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć 
toczyć rycerski bój. Słowa P. de Coubertin’a 
stały się mottem Małopolskiej Inauguracji 
Roku Szkolnego 2007/2008, która odbyła się 
1 września 2007r. w nowej sali gimnastycznej 
w Wawrzeńczycach.  
Warto przy tej okazji przypomnieć, że prace 

przy budowie obiektu trwały od 13 
października 2005r., kiedy przekazano plac 
budowy wykonawcy aż do końcowego odbioru 
budynku, jaki odbył się 6 czerwca 2007r. Nie 
dziwi zatem splendor, jaki nadano pierwszej 
inauguracji roku szkolnego, jaka odbyła się na 
nowej sali gimnastycznej.  
Uroczystość zgromadziła nie tylko uczniów, 

rodziców i nauczycieli Gminnego Centrum 
Edukacji w Wawrzeńczycach, ale również gości 
na czele z ministrem edukacji. Profesor 
Ryszard Legutko nie krył tremy spowodowanej 
tym, że była to jego pierwsza oficjalna 
inauguracja roku szkolnego odkąd został 
powołany na stanowisko ministra.  
Minister znalazł czas na krótką rozmowę z 

przybyłymi na uroczystość dziennikarzami, z 
którymi podzielił się refleksjami na temat 
stanu polskiej oświaty oraz przekazał 
pozdrowienia dla czytelników IGW-y.  

Zob. str. 10-11 
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MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO WARZYW

2 września 2007r. w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, 
na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku 
Wielkim odbyło się pierwsze Małopolskie Święto 
Warzyw. Zostało ono  zorganizowane przez Gminę 

Igołomia-Wawrzeńczyce 
oraz Stowarzyszenie 
Korona Północnego 
Krakowa, do którego nasza 
gmina należy.  
Patronatem święto objęli: 
Minister Rolnictwa, 
Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Wojewoda 
Małopolski, Wydział 

Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Krakowie, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Towarzystwo Ogrodnicze. Sponsorami strategicznymi 
byli: Bayer Sp. z o.o., Dom Handlowy Henryki i Pawła 
Korbanków, Paweł Korbanek, Kemira GrowHow Sp. z 

o.o., Seminis Vegetable Seeds Polska. Liderem 
produkcji warzyw w 2007 roku zostali: BARBARA 
KLAMRA i MIECZYSŁAW PALUCH z 
Tropiszowa. 13 sołectw z naszej gminy przygotowało 
piękne kosze pełne dorodnych, zdrowych i pięknych 

warzyw, które na Mszy Św. poświęcił ks. infułat Jerzy 
Bryła. KGW z naszej gminy, przygotowały regionalne 
przysmaki. Ponadto przyjechały do nas przedstawicielki 
KGW z Gminy Proszowice i Skała. 

W trakcie święta warzyw prezentowało się 40 firm 
z branży, dwa wesołe miasteczka, KRUS, PZU, itp.  
Widzieliśmy występy młodzieży z GCE z 

Wawrzeńczyc, pieśni ludowe KGW Zofipole, Pokazy i 
akrobacje lotnicze, skoki spadochronowe, występ 

młodzieży z GCE z Igołomi, występ zespołu 
BRATHANKI, akrobacje w powietrzu na motolotni w 
wykonaniu Marcina Jasonka, krakowiak 
zaprezentowany przez młodzież z Dobranowic, karaoke, 
pokaz muzyczno-laserowy. Na koniec imprezy odbyła 
bezpłatna zabawa taneczna, a do tańca niezapomniane 
przeboje grał zespół Dekadent. 

 
OGŁOSZENIE 

Zapraszamy do zamieszczania reklam i  
ogłoszeń na łamach IGW-y.  
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RADA GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

X sesja Rady Gminy 
21 czerwca 2007r. 

Głównym tematem posiedzenia było bezpieczeństwo 
publiczne w gminie oraz przyjęcie koncepcji 
kanalizacji gminy. W temacie bezpieczeństwa 
wypowiedzieli się zaproszeni goście: Piotr Wojtak 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 
Krakowie i Paweł Łączek Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Słomnikach. Główne 
zagrożenie stanowi ruch kołowy na drodze krajowej 
Kraków – Sandomierz. Nie ma dnia, by nie doszło do 
wypadku lub przynajmniej kolizji. Zdarza się też, że 
giną ludzie. Niekiedy trudno przejść na drugą stronę 
jezdni. Policjanci przestawili statystykę wypadków i 
zdarzeń drogowych w ostatnich latach. Następnie 
Komendanci OSP w Wawrzeńczycach i Igołomi: 
Artur Kasprzyk i Aleksander Jeleń przedstawili 
statystyki interwencji strażaków w wypadkach 
drogowych. Radni zastanawiali się nad 
zamontowaniem na terenie gminy dwóch 
fotoradarów, co powinno przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa na drodze. 
Radni przyjęli koncepcję kanalizacji gminy, 
wypracowaną przez poprzednią Radę Gminy, 
polegającą na podpięciu całego terytorium gminy do 
oczyszczalni „Kujawy” w Krakowie. 
Jest to najkorzystniejsza koncepcja, bowiem nie 
trzeba budować na terenie gminy żadnej 
oczyszczalni. Budowa kanalizacji może nastąpić 
tylko w przypadku przyznania środków 
pomocowych, bo budżet gminy nie udźwignie takiej 
inwestycji, przybliżony koszt to około 120 milionów 
złotych. 
W dalszej części sesji Rada Gminy zajmowała się 
przenoszeniem środków w budżecie gminy na rok 
2007 oraz wprowadziła zmiany w Gminnym 
Programie Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Na posiedzenie zaproszone zostały Przewodniczące 
Kół Gospodyń Wiejskich z Dobranowic, Igołomi, 
Odwiśla i Złotnik. Koła te promowały Gminę na IX 
Dniach Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zorganizowanych między innymi w pałacu w 
Igołomi. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli 
im podziękowania oraz wręczyli przewodniczącym 
kół dyplomy uznania. 
Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach. M. Zimna 
kierownik Biblioteki przedstawiła stan sieci 
bibliotecznej oraz stan czytelnictwa w gminie. 
Rada Gminy uchwaliła stawki diet dla sołtysów. Do 
tej pory diety były jednakowe dla wszystkich 
sołtysów i wynosiły po 200 zł miesięcznie. Rada 
zwiększyła kwotę do 250 zł dla sołectw: 

Wawrzeńczyce I, Wawrzeńczyce II, Igołomia i 
Tropiszów. Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia 
zasad umarzania wierzytelności cywilno-prawnych (dot. 
umów najmu i dzierżawy na mienie gminy). 
Rada Gminy zapoznała się z ostateczną wersją  Strategii 
Rozwoju Gminy w latach 2007 – 2010. Strategia ta 
została wypracowana przez radnych na kilku 
posiedzeniach Zespołu ds. Strategicznego Rozwoju 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Strategia została 
przyjęta uchwałą Nr X/76/2007. 
Dokument ten to wizja rozwoju gminy w okresie kadencji 
Rady, w oparciu o istniejącą bazę majątkową. Zawiera 
ona zadania, których realizację założyli radni. Określa 
kierunki działania wójta i pracowników Urzędu Gminy. 
Rada Gminy zapoznała się z postanowieniem Prokuratury 
Rejonowej Kraków – Nowa Huta sygn. akt 4 Ds.906/06 o 
umorzeniu śledztwa sprawie popełnienia przestępstw 
przy budowie sali gimnastycznej, modernizacji 
Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Igołomi i 
remoncie Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. 
Rada Gminy postanowiła nie składać zażalenia na 
powyższe postanowienie. 

XI sesja Rady Gminy 
24 sierpnia 2007r. 

Na posiedzeniu radni zajmowali się następującymi 
tematami: 
- budowa przedszkola w Igołomi. Ekspertyza starej 
Szkoły w Igołomi wykazała, że nie nadaje się ona do 
remontu, jedynie do wyburzenia. Po dyskusji i 
rozważeniu różnych możliwości radni ustalili, że należy 
dobudować przedszkole do nowej szkoły w Igołomi. 
Plusem jest to, że nie trzeba budować pionu kuchennego. 
- montaż fotoradarów przy drodze krajowej. Radni 
udzielili przyzwolenia Wójtowi Gminy do zabezpieczenia 
środków w projekcie budżetu na rok 2008 na montaż 
dwóch fotoradarów przy drodze krajowej, celem 
zwiększenia bezpieczeństwa na tej drodze. 
- Rada Gminy zajmowała się przenoszeniem środków w 
budżecie gminy na rok 2007 oraz udzieliła upoważnienia 
Wójtowi Gminy na zawarcie porozumienia dot. 
finansowania uczęszczania dziecka do przedszkola 
specjalnego w Krakowie. 
- Rada Gminy powołała Zespół do wydania opinii o 
kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego dla 
Krakowa – Nowej Huty. 
W dalszej części Wójt udzielał odpowiedzi na pytania 
radnych oraz poinformował Radę o otwarciu Sali 
gimnastycznej w Wawrzeńczycach  i organizowanej przy 
tej okazji inauguracji roku szkolnego 2007/2008 w  
województwie Małopolskim, a także o przygotowaniach 
do Małopolskiego Święta Warzyw. 

Anna Słodkowska
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MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO WARZYW

2 września 2007 r. w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, 
po raz pierwszy zorganizowano Małopolskie Święto 
Warzyw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. 
dziękczynną za tegoroczne zbiory w kościele 
parafialnym w Pobiedniku 
Małym, celebrowaną przez 
ks. infułata Jerzego Bryłę i 
ks. proboszcza Józefa 
Macioła. Ksiądz infułat 
poświęcił przyniesione 
symbole tegorocznych 
plonów: kosze wypełnione 
warzywami i udekorowane 
kwiatami, jakie zostały 
przygotowane przez 13 
sołectw naszej gminy: Wawrzeńczyce I, Wawrzeńczyce 
II, Złotniki, Stręgoborzyce, Rudno Górne, Żydów, 
Igołomia, Zofipole, Odwiśle Tropiszów, Kożlica, 
Pobiednik Mały i Pobiednik Wielki. Po Mszy Św. 
wszyscy udali się na płytę lotniska Aeroklubu 
Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim, skąd korowód 
na czele z Wójtem Józefem Rysakiem i 
Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego 
Wojciechem Kozakiem, prowadzony przez Orkiestrę 
Dętą z Igołomi dotarł do sceny, gdzie odbyły się 
uroczystości oficjalne. Wójt J. Rysak w imieniu 
własnym i Stowarzyszenia Korony Północnego 
Krakowa, które było współorganizatorem uroczystości, 
powitał zebranych, rozpoczynając od ks. infułata 
Jerzego Bryły, poprzez zaproszonych gości: Wojciecha 
Kozaka- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, 
posła do parlamentu europejskiego Bogdana Klicha, 
wójtów z gmin: Koszyce Stanisława Rybaka i Nowego 
Brzeska Jana Chojkę, wyłonionych liderów produkcji 
warzywnej z sołectwa Tropiszów: Barbarę Klamra i 
Mieczysława Palucha, radnych gminy, sołtysów, 

dyrektorów szkół i uczniów oraz mieszkańców gminy: 
rolników i warzywników. Wójt J. Rysak serdecznie 
powitał sponsorów imprezy, media Telewizję Kraków, 
Radio Kraków, Hasło Ogrodnicze, Dziennik Polski i 
Gazetę Krakowską, a także firmy, obsługujące branżę 
warzywniczą i inne wystawiające swoje produkty na 

płycie lotniska. Wójt Gminy podziękował też za objęcie 
patronatem Święta: Ministrowi Rolnictwa, Wojewodzie 
Małopolskiemu oraz Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego, Wydziałowi Ogrodniczemu Akademii 
Rolniczej w Krakowie, Małopolskiemu Ośrodkowi 
Doradztwa Rolniczego i Towarzystwu Ogrodniczemu. 
Szczególne podziękowania wójt J. Rysak złożył 
rolnikom, warzywnikom, producentom warzyw za ich 
trud całoroczny, za osiągnięte wyniki w produkcji 
warzyw i ich jakość. To właśnie ze względu na jakość i 
zdrowe warzywa eksportujemy je do Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Rosji, Białorusi, Niemiec, Anglii, Włoch, 
Grecji, Maroka i Cypru. Wójt J. Rysak życzył rolnikom 
dobrych plonów w roku przyszłym i godziwych cen 
zbytu, by żadnej rodzinie nie zabrakło chleba. Kończąc 
swe wystąpienie, życzył wszystkim miłej zabawy. 
W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście: 
wicemarszałek Wojciech Kozak, ks. infułat Jerzy Bryła 
i poseł do parlamentu europejskiego Bogdan Klich. 
Wicemarszałek dziękował za zorganizowanie takiego 
święta, gratulował pomysłu, zapewnił, że zostanie ono 

wpisane na stałe do kalendarza imprez wojewódzkich i 
zadeklarował swój udział w kolejnych latach. Po 
przemówieniach goście otrzymali kosze warzywne, 
wręczane przez przedstawicieli sołectw. Ponadto w 
Małopolskim Święcie Warzyw wzięli udział: Jacek 
Krupa poseł na sejm RP, Bogusław Król Wójt Gminy 
Zielonki i Eugeniusz Skoczeń Wójt Gminy Radziemice. 
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród 
liderom produkcji warzyw: Barbarze Klamra – liderowi 
produkcji papryki i Mieczysławowi Paluchowi – 
liderowi produkcji kalafiora. Oprócz dyplomów 
uznania wicemarszałek W. Kozak wręczył liderom 
statuetki od marszałka i albumy województwa 
małopolskiego. Wszyscy sponsorzy strategiczni 
ufundowali wartościowe nagrody dla liderów produkcji, 
a przedstawiciele tych firm wręczyli je najlepszym z 
najlepszych. Ponadto od Firmy „Petro Plus” liderzy 
otrzymali talony na paliwo w kwocie po 500 zł każdy, a 
także nagrodę, którą wręczył Tadeusz Kwiatek z Firmy 
„POLGER” Liderzy serdecznie podziękowali za 
docenienie ich ciężkiej pracy, a sponsorom za 
ufundowane nagrody.   Anna Słodkowska 
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WYNIKI KONKURSÓW – MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO WARZYW

Podczas Małopolskiego Święta Warzyw Władysław 
Kusiński, dyrektor Banku 
Spółdzielczego Oddział w 
Wawrzeńczycach wręczył 
dzieciom, wyróżnionym w 
konkursie na logo święta 
nagrody, sponsorowane przez 
bank. Nagrodzeni to: Kamila 
Adamiec lat 5, Monika 
Gruszczak lat 6, Monika 
Prochal kl. VI a Szk. Podst. w 
Wawrzeńczycach, Amadeusz 
Zapała kl. VI a Szk. Podst. w Wawrzeńczycach, Marcin 
Mietła kl. VI b Szk. Podst. w Wawrzeńczycach, Mateusz 
Antos kl. VI b Szk. Podst. w Wawrzeńczycach, Karolina 
Zając kl. I b Gimnazjum w Wawrzeńczycach, Damian 
Duda kl. I b Gimnazjum w Wawrzeńczycach, 
Rozstrzygnięto również konkurs „Nasza kultura ludowa 
wczoraj i dziś – oczami dzieci”. Nagrody wręczali Renata 
Miklas i Piotr Górski z I Inspektoratu PZU w Krakowie. 
Wśród przedszkolaków najlepsi okazali się: Wiktoria 
Kaszubowska Przedszkole w Igołomi, Katarzyna 

Drobniak Przedszkole 
w Igołomi, Julia i 
Wiktoria Skocz, 
Karolina Ćwikła 
Przedszkole w 
Igołomi. W kategorii 
klasy I-III wygrali 
uczniowie Szkoła 
Podstawowej w 

Wawrzeńczycach: Karolina Puchalska, Piotr Guzik, 
Katarzyna Nakielska. Natomiast w kategorii klas IV-VI 
zwyciężyli: Barbara Kubik, Angelika Micuda, Karolina 
Nawrot Szk. Podst. w Dobranowicach, Barbara 
Mierniczek Szk. Podst. w Wawrzeńczycach, Angelika 
Maziarz Sz. Podst. w Wawrzeńczycach. W kategorii 
gimnazjum najlepsi byli uczniowie Gimnazjum w 
Wawrzeńczycach: Paulina Kwiatek i Izabela Pióro, Daria 
Latała, Jolanta Ćwikła. Kolejny konkurs rozstrzygnięty 
podczas Małopolskiego Święta Warzyw to „Estetycznie 
zagospodarowana zagroda”. Sponsorem cennych nagród: 
nasiona kapusty i papryki, środki ochrony roślin, ubrania 
ochronne, dresy, włóknina, narzędzia ogrodnicze, 

opryskiwacz, 
deszczomierze, talon na 
zakupy oraz palety 
kwiatów były firmy: 
„SYGENTA SEEDS” 
Piaseczno „KOHIDREX” 
Jarosław i Czesław 
Kowzuń, „SYGENTA’’-
Warszawa, Spójna 
Hodowla i Nasiennictwo 

Ogrodowe Nochowo – Dariusz Bartnik, „AGRIMPEX”  
Ewa Piotrów – Jarosław, „AgroJurek” – Sulechów, 
„Bayer”. Nagrody wręczali sponsorzy oraz Wójt Józef 

Rysak i Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot. 
Kolejne miejsca w konkursie zajęli: Lucyna i Jerzy 
Wilkosz z Tropiszowa, Jolanta i Marek Cieślik z Odwiśla, 
Elżbieta i Józef Mazurek z Żydowa oraz Bożena i Janusz 
Kwiatek z Zofipola. Wszystkim, od najmłodszych do 
najstarszych, nagrodzonym w tych konkursach 
gratulujemy. Podczas Małopolskiego Święta Warzyw na 
scenie występowała młodzież szkolna z GCE w 
Wawrzeńczycach, która zaprezentowała montaż wokalno-
taneczny oraz starszaki z przedszkola. Nowo powstałe 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zofipolu śpiewało pieśni 

ludowe, a z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi 
wystąpił chór szkolny. Jednym z punktów programu był 
występ zespołu Brathanki, który zaprezentował znane i 
lubiane przeboje. Koncert trwał ponad godzinę. Nie 
zabrakło też krakowiaka w 
wykonaniu młodzieży z 
Dobranowic, po czym 
każdy odważny mógł 
zaśpiewać w programie 
karaoke, trwającym 
godzinę. Nagrody za 
udział w programie 
ufundował Jacek Luty z 
Pobiednika Wielkiego. Imprezę uświetnił krótki pokaz 
laserowy, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna do 
północy. Do tańca przygrywał zespół „Dekadent”. Przez 
cały dzień, od godz.9ºº 10 Kół Gospodyń Wiejskich z: 
Wawrzeńczyc, Złotnik, Dobranowic, Stręgoborzyc, 
Żydowa, Zofipola, Tropiszowa, Odwiśla, Koźlicy i 
Igołomi prezentowało 
swoje potrawy 
regionalne, od chleba 
ze smalcem 
poczynając, poprzez 
dania gorące, sałatki, 
paszteciki i ciasta. 
Oprócz tego były 
jeszcze dwa Koła 
Gospodyń z Gminy 
Proszowice i Skała.  

 
Anna Słodkowska
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PODSUMOWANIE MAŁOPOLSKIEGO ŚWIĘTA WARZYW

Podczas Małopolskiego Święta Warzyw pracownicy 
Urzędu Gminy promowali naszą gminę. W namiocie 
wyłożone były foldery, mapki, widokówki. 
Największym wzięciem cieszyły 
się foldery o gminie. Swoje 
stoiska miały też KRUS, PZU i 
Policja. Podczas imprezy 
odbywały się loty widokowe, do 
których cały czas ustawiała się 
kolejka. Były też pokazy i 
akrobacje lotnicze, skoki 
spadochronowe i akrobacje w 
powietrzu na motolotni. 
Najmłodsi mieszkańcy oblegali wraz z rodzicami dwa 
wesołe miasteczka Powodzeniem cieszyły się karuzele, 
zjeżdżalnie, trampoliny, skoki na bangy, samochody dla 
dzieci i jazda na kucach. Stoiska garmażeryjne, 
szczególnie z daniami gilowymi miały duże wzięcie, nie 
wspominając o hektolitrach piwa. Młodzież z GCE w 
Wawrzeńczycach przypinała gościom zapinki z logo 
święta, rozdając przy tym baloniki, a GCE w Igołomi 
wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole 
zorganizowało loterię fantową. Oceniamy, ze w 
szczytowym okresie imprezy było na lotnisku około 10 
000 ludzi, a w ciągu dnia odwiedziło ją około 15 000 
osób. Przygotowane parkingi okazały się 
niewystarczające i były wydzielanie na bieżąco, aż do 
obszaru zajętego przez samoloty. Do sukcesu imprezy 
przyczynili się głównie mieszkańcy naszej gminy, 
którzy licznie wzięli udział we wspólnej zabawie. 
Imprezę zabezpieczało 20 policjantów, 8 ochroniarzy , 
115 druhów OSP (z wszystkich jednostek OSP z 
wyjątkiem Złotnik), służba medyczna i pracownicy 
Urzędu Gminy. Prace nad przygotowaniem Święta 
Warzyw trwały już od kwietnia br., kiedy to Wójt 
Gminy powołał Komitet Organizacyjny. 
Przewodniczącym Komitetu został Henryk Jończyk 
Zastępca Wójta. Komitet pod jego przewodnictwem 
zebrał się 9 razy. Każdy z członków Komitetu otrzymał 
swój przydział czynności i wywiązał się z nałożonych 
zadań. Skład Komitetu: przewodniczący: Henryk 
Jończyk, członkowie: Anna Słodkowska, Grażyna 
Kaczor, Wanda Musiał, Zuzanna Stawinoga, Andrzej 
Knapik, Tomasz Buczek i Adam Grudzień. Dziękujemy 
wszystkim za udział we wspólnej zabawie i zapraszamy 
za rok, w pierwszą niedzielę września. 

LIDERZY PRODUKCJI WARZYW 
Barbara Klamra – wraz z mężem od 20 lat prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha. Wychowują 
dwójkę dzieci: Sylwia studiuje na I roku kosmetologię i 
fizjoterapię z masażem, a Paulina jest uczennicą 
Gimnazjum w Igołomi. Państwo Klamra specjalizują się 
w uprawie kalafiora, kapusty pekińskiej, papryki i 
sałaty. Posiadają własną chłodnię. Warzywa sprzedają 
w kraju i za granicą. Barbara Klamra pracuje 
społecznie, jest przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tropiszowie i prezesem Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Tropiszów. Rodzina ciężko pracuje, ale 

potrafi też wypoczywać podczas wyjazdów na narty, 
pływalnię i wycieczki krajoznawcze. 
Mieczysław Paluch – wraz z żoną od 1988r. prowadzi 

specjalistyczne gospodarstwo 
warzywnicze o powierzchni 12 ha. 
Maja dwójkę dzieci: Marcin uczęszcza 
do Technikum Agrobiznesu w 
Piotrkowicach Małych, a Edyta jest 
uczennicą Gimnazjum w Igołomi. 
Wiodącą uprawą jest kalafior na 11 ha, 
poza tym kapusta biała, pekińska, a 
także rozsady kwiatów rabatowych i 
balkonowych. Mieczysław Paluch 

udziela się społecznie. Był członkiem Komitetu Budowy 
Szkoły w Tropiszowie, za co otrzymał odznakę Kuratora za 
„Zasługi dla Oświaty”. Rodzina państwa Paluchów ma wiele 
zainteresowań, a pasją pana Mieczysława są szachy. 

WYKAZ FIRM - WYSTAWCÓW 
Udział w Małopolskim Święcie Warzyw zgłosiły 53 firmy. 
Firmy, które je sponsorowały, otrzymały miejsca honorowe 
w środkowym rzędzie przy scenie. Wystawcy, którzy wzięli 
udział w święcie warzyw to: Hasło Ogrodnicze, 
KOHIDREX Jarosław i Czesław Kowzuń – Igołomia, 
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN 
Gospodarstwo Igołomia, POLGER Tadeusz Kwiatek – 
Zofipole, SEMINIS –Jan Skocz – Igołomia, Spójna 
Hodowla i Nasiennictwo Ogrodowe – Dariusz Bartnik, 
Nochowo, ENZA ŻADEN Warszawa – Bernard Zioło, 
SYNGENTA SEEDS- Piaseczno, TRADECORP – 
Andrzej Zbroja, KEMIRA – nawozy, YARA POLAND – 
Krzysztof Fatel, BROSTE sp.z o.o. – Krzysztof Krupa, 
AGRIMPEX – Ewa Piotrów, Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – Urszula 
Tarnówka, Agencja Rynku Rolnego, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin, F.H. LUTY – Jacek Luty 
Pobiednik Wielki, Bogdan Ziętara – Igołomia – wystawa 
warzyw, WITAMEX Pobiednik Wielki, KRAKROL 
Wawrzeńczyce, ROLPAK Tropiszów, KRONEN 
KLASMANN – M. Doniec, Otrębusy, BAYER – środki 
chemiczne, BASF POLSKA sp.z o.o. Warszawa – 
Przemysław Kostrzewski, CHEMIROL – Marta 
Białczyk, Piekary, SYNGENTA Warszawa – Jolanta 
Kudła, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa – Kraków, p. Kunstman, KRUS 
Proszowice, PZU S.A.w Krakowie – Renata Migas, 
Małopolskie Centrum Ekologiczne – Klecza Dolna, 
Marketing i Usługi Handlowe KRYSBE Kraków, Pasieka 
Wędrowna – Andrzej Kolber, Zakład Masarski – 
Stanisław Mądry, Gospodarka Pasieczno-Produktowa – 
Wiesław i Barbara Magan–Czechy, ORIFLAME – 
kosmetyki – Anna Sosnowska, Krzewy Ozdobne – 
Franciszek Pasula, Kraków, ORIFLAME kosmetyki – 
Agnieszka Helak, Dom Handlowy Korbanków – ciągniki 
i maszyny rolnicze, AGRO-SPID Jarosław Gwóźdź, 
AGRO-JUREK Sulechów, F. SKOTT – nawozy, F. 
NUTRE LAY kosmetyki, K. Szczęsny – Zofipole – 
warzywa. 

Anna Słodkowska 
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SZWEDZI W WAWRZEŃCZYCACH 
Już po raz drugi Gimnazjum z Wawrzeńczyc miało zaszczyt 
przyjmować gości ze Szwecji. Przypomnijmy, że pierwsza 
wizyta odbyła się w grudniu biegłego roku, kiedy to pięciu 
nauczycieli ze szkoły z Boden (północ Szwecji) pracowało 
wraz z nauczycielami z gimnazjum nad projektem 
międzyszkolnej współpracy językowej. Na drugą wizytę nie 
trzeba było długo czekać, bo już podczas zeszłorocznego 

spotkania, goście 
zadeklarowali chęć 
ponownego przyjazdu, 
tym razem większą 
grupą. Wizyta odbyła 
się 16 sierpnia, w 
samym środku wakacji, 
dlatego, że wzięli w 
niej udział prawie 
wszyscy nauczyciele 

oraz pracownicy szwedzkiej szkoły, razem 50 osób. Pani 
Mieczysława Stawarz, dyrektor GCE w Wawrzeńczycach 
przywitała szwedzką grupę bardzo serdecznie i zaprosiła do 
szkoły. Nauczyciele byli bardzo ciekawi 
zarówno wyglądu sal i organizacji zajęć z 
danych przedmiotów. Okazało się, że polska 
szkoła niewiele różni się od szwedzkiej 
wyglądem i wyposażeniem sal, natomiast nie 
ma w Szwecji szkolnych pracowni 
komputerowych. Każdy uczeń ma komputer w 
domu, więc nie musi  uczyć się jego obsługi w 
szkole. Ciekawość gość wzbudził obraz 
Świętej Jadwigi Królowej patronki naszego gimnazjum oraz 
zwyczaj wybierania sławnych i świętych osób na patronów 
szkół. Spacer po szkole zakończył się oczywiście na sali 

gimnastycznej, która wzbudziła nieukrywaną zazdrość gości. 
Powiedzieli wprost, że tak nowoczesnej sali nawet oni nie 
mają w Szwecji. Sala spodobała się tak bardzo, że 
nauczyciele poprosili o piłki i zagrali mecz. Następnie goście 
obejrzeli prezentację o naszej szkole, otrzymali pamiątkowe 
foldery szkoły i gminy 
oraz widokówki. Mieli 
wiele pytań, na które 
dyrekcja i nauczyciele 
starali się odpowiedzieć. 
Ponieważ goście mogli 
spędzić w naszej gminie 
tylko jedno popołudnie, 
zabrakło czasu na 
pokazanie wszystkich ciekawych miejsc, udało się nam 
odwiedzić Pałac w Igołomi, Muzeum Brata Alberta oraz 
Pałac w Śmiłowicach. Dzięki uprzejmości naszego 
przewodnika, pana Krzysztofa Tuni, zwiedzający poznali 
historię pałacu w igołomskiego, a Siostry Albertynki 
przedstawiły pokrótce życie i działalność Brata Alberta. W 

Polsce Szwedzi spędzili cały 
tydzień, zwiedzili Kraków i 
Wieliczkę, odwiedzili także 
Auschwitz. 21 września 2007r. 
dowiedzieliśmy się, że 
Gimnazjum w Wawrzeńczycach 
otrzymało dotację w wysokości 
ok. 120 000 zł na realizację 
projektu współpracy 

międzyszkolnej z partnerami ze Szwecji, których w związku z 
tym będziemy mieli jeszcze okazję gościć w 
Wawrzeńczycach.   Renata Pomykalska

NOWY ROK – NOWE PROJEKTY
Realizacja projektów w szkolnej rzeczywistości już od dawna stała się powszechna, a zalet tego zjawiska trudno nie zauważyć. 
Uczniowie mają okazję poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności i zainteresowania pod opieką nauczycieli, instruktorów oraz 
trenerów. Prezentują również własne osiągnięcia, promując realizację danego przedsięwzięcia, co pozwala im nabywać nowe 
doświadczenia. Jednak pracy nad projektem towarzyszą różne trudności. Nie ma pewności czy przygotowany program uzyska 
akceptację komisji konkursowych i pojawiają się różne problemy w trakcie jego wdrażania. Jest to praca zespołowa wielu 
osób, które realizują zajęcia, koordynują i prowadzą dokumentację merytoryczną, a także księgowość, co często wymaga 
dużego zaangażowania. Jego efektem staje się niezbędna dokumentacja, wymagana przez instytucje finansujące realizację 
projektu. Można, więc powiedzieć, że każdy taki program to właściwie szkoła w szkole. Jednak każdy projekt, finansowany ze 
środków zewnętrznych zachęca do opracowywania nowych pomysłów, a przykładów dostarczają: Szkoła Podstawowa im. T. 
Kościuszki i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach. Te placówki oświatowe w ramach programu 
„Szkoła Marzeń” uzyskały 162 556zł, jakie zostały przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla młodzieży. Szkoły w 
Wawrzeńczycach ciągle starając się o zdobycie nowych środków finansowych, przygotowują projekty i osiągają sukcesy, 
które pozwalają im poszerzać ofertę edukacyjną. Dlatego też po Małopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego w Gminnym 
Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach przyszedł czas na wdrażanie kolejnych projektów, jakie zostały opracowane przez 
nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wawrzeńczycach jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Pierwszy z nich, 
przygotowany w ramach programu Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 
w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym-2007 otrzymał dotację w wysokości 15 060 zł 
(w tym 70 % z dotacji zewnętrznej, a 30% z budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce). Uczniowie dzięki temu skorzystają z 
pozalekcyjnych zajęć artystycznych, wyrównawczych, informatyczno-językowych i sportowych, jakie odbywać się będą od 
10. 09. 2007r. do 10. 12. 2007r. Drugi z projektów, realizowany w tym samym czasie, czyli Jubileuszowe wędrówki śladami 
przeszłości, opracowany w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia edukacyjne „Nasz Region-Nasza Tożsamość”, adresowany 
jest do uczniów Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach. W jego ramach przyznana zostanie dotacja 
w wysokości 10 000zł, (w tym 80% z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego i 20% z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce). Dzięki temu gimnazjaliści będą mogli korzystać z zajęć 
pozalekcyjnych, a także wezmą udział w dwóch wycieczkach. Szkoła przygotowuje następne projekty, w których planuje się 
realizowanie dodatkowych zajęć, które będą miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Pozostaje tylko 
życzyć placówkom dalszych sukcesów, które stają się przede wszystkim sukcesami uczniów, czyli najważniejszych adresatów 
i beneficjentów projektów.           (red.)
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Zakończenie projektu „Tradycja, Technologia i Tolerancja”

31 lipca tego roku Szkoła 
Podstawowa im. J. Brzechwy kończy 
trwający 3 lata projekt pt. „Tradycje, 
Technologia, Tolerancja”, realizowany 
w ramach programu 
Socrates/Comenius. Pod koniec maja 
odbyła się ostatnia wizyta robocza, 
podsumowująca efekty trzyletniej pracy 
uczniów i nauczycieli ze szkół 
partnerskich. Nauczyciele z Polski, 
Hiszpanii i Włoch  byli gośćmi 
szkoły angielskiej w 
Helmsley. Z wielu różnych 
działań, które szkoły 
zaplanowały podczas tych 
trzech lat, większość udało się 
zrealizować w 100%. 
Podsumowując krótko te trzy 
lata, należy wymienić kilka 
głównych działań wykonanych 
w ramach współpracy 
międzynarodowej. Rok 
pierwszy 2004/2005 -  „Moja 
okolica”: wymiana informacji 
między uczniami – wiadomości o 
szkole, miejscu zamieszkania, gminie, 
legendy Krakowa – prezentacja 
multimedialna, wycieczka na Wawel 
sfinansowana z funduszy unijnych, 
figurki Smoka Wawelskiego wykonane 
przez uczniów i przesłane szkołom 
partnerskim, prace artystyczne 
ilustrujące legendy związane z 
Krakowem, przesłane szkołom 
partnerskim, wizyty robocze w Polsce i 
Wielkiej Brytanii. Rok drugi 2005/2006 
-  „Mój region”: wymiana informacji o 
regionie –prezentacja multimedialna, 
tradycje Świąt Wielkanocnych– 
prezentacja multimedialna, koszyczki 
wielkanocne, baranki, palmy– prace 
plastyczne i artystyczne wykonane 
przez uczniów i przesłane szkołom 
partnerskim, mapa województwa 
wykonana przez uczniów, taniec 
regionalny Krakowiak, stroje 
regionalne – prace artystyczne 
wykonane przez uczniów i przesłane 
szkołom partnerskim, wycieczki do 
Wieliczki i do Nowego Wiśnicza – z 
funduszy unijnych, wizyty robocze we 
Włoszech i Hiszpanii. Rok trzeci 
2006/2007 – „Moja Ojczyzna”: 
wymiana informacji o kraju – 
prezentacja multimedialna, tradycje 
Świąt Bożego Narodzenia, Mikołaj, 
Andrzejki, szopki noworoczne – prace 
artystyczne wykonane przez uczniów i 
przesłane krajom partnerskim, flagi, 
godła i mapy Polski wykonane różnymi 
technikami plastycznymi, wykonane 

przez uczniów i przesłane krajom 
partnerskim, wycieczki do Anikina, 
Ojcowa, Zoo, wizyty robocze w Polsce 
i Wielkiej Brytanii. Zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli udział w 
projekcie to cenne doświadczenie. 
Porównywanie tradycji świątecznych, 
zwyczajów, gustów kulinarnych, trybu 
życia, systemów edukacji w krajach 
partnerskich nauczyło nasze dzieci, że 

świat to przede wszystkim 
różnorodność kultur, że są między nami 
różnice, ale niekoniecznie musi to 
okazać się czymś złym. Przeciwnie, 
uczniowie zrozumieli, że to, że każdy 
jest inny, wzbudza ciekawość i zachęca 
do poznawania tego, co nowe, uczy 
tolerancji i otwartości. I o to w tym 
projekcie chodziło. Uczestnictwo w 
programie Comenius (od tego roku 
istnieje on pod nową nazwą Lifelong 
Learning Programme czyli „Uczenie się 
przez całe życie”) było dla S.P. w 
Dobranowicach ogromnym 
wyróżnieniem. Szkoła zyskała nie tylko 
nowych przyjaciół, którzy mamy 
nadzieję, będą z nami w stałym 
kontakcie, ale także skorzystała 

finansowo. Za pieniądze z grantu, które 
zostały przeznaczone na realizację 
działań, czyli: materiały biurowe, toner, 
Internet, wycieczki, materiały 

potrzebne do wykonania prac 
plastycznych; szkoła kupiła także 
aparat cyfrowy, kamerę cyfrową, 
programy komputerowe do nauki 
języka angielskiego, słowniki, 
programy i encyklopedię multimedialną 
oraz książki. Kontakty z 
cudzoziemcami sprzyjały zwiększeniu 
motywacji do nauki języków obcych. I 
tak: cztery nauczycielki rozpoczęły 

naukę języka 
angielskiego na kursach 
prywatnych, jedna 
nauczycielka podjęła 
naukę języka 
hiszpańskiego. Efekty 
tego były widoczne 
podczas wizyt roboczych, 
kiedy to panie mogły 
wykorzystać zdobyte 
umiejętności. Także 
uczniowie zrozumieli, że 
warto uczyć się języka, w 
końcu nie wiadomo, 

kiedy  do naszej małej wiejskiej szkoły 
znowu zawitają goście z innych krajów. 
Dla uczniów była to duża frajda, gdy 
potrafili powiedzieć cokolwiek w 
obcym języku, zwłaszcza, że goście w 
ogóle nie znali języka polskiego. 
Niektórzy z nich próbowali opanować 
kilka słówek i zwrotów, ale z powodu 
trudnej polskiej pisowni i wymowy, 
skończyło się na dzień dobry i dziękuję. 
Zadecydowanie najbardziej wytrwały w 
nauce był dyrektor szkoły z Wielkiej 
Brytanii, Tim Hiley, który po trzech 
latach usilnych prób najlepiej ze 
wszystkich gości „władał” naszym 
językiem. Na pytanie czy warto brać 
udział w takim projekcie, odpowiem 
bez wahania, że tak. Na pewno praca 

nad nim wymaga 
wysiłku, zwłaszcza 
przy prowadzeniu 
dokumentacji, jednak 
efekty pracy to 

wynagradzają. 
Dlatego, choć nie jest 
łatwo znaleźć szkoły 
partnerskie i 
opracować ciekawy 
projekt, a przede 
wszystkim uzyskać 
jego akceptację w 
Warszawie i 
Brukseli, to bardzo 

zachęcam do podjęcia wyzwania. 
Nasza Szkoła na pewno spróbuje 
jeszcze raz.  

Renata Pomykalska 
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MAŁOPOLSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008 
rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w 
Wawrzeńczycach pod wezwaniem Marii Magdaleny, którą 
odprawił ks. biskup T. Pieronek. W świątyni zgromadzili 
się uczniowie Gminnego Centrum 
Edukacji w Wawrzeńczycach, 
dyrekcja, władze i radni gminy, 
nauczyciele i rodzice oraz 
zaproszeni goście. Już o godzinie 
8.40 uroczysty pochód wyruszył 
spod budynku gimnazjum w 
kierunku kościoła na czele z 
pocztem sztandarowym Szkoły 
Podstawowej im. T. Kościuszki i 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi 
Królowej Polski w 
Wawrzeńczycach. Za nimi kroczyły 
poczty sztandarowe Szkoły 
Podstawowej w Stręgoborzycach i 
Dobranowicach, a także sztandary sąsiednich szkół: 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Igołomi, Szkoły 
Podstawowej w Pobiedniku Małym oraz Szkoły 
Podstawowej w Tropiszowie. Ks. biskup T. Pieronek 
podczas tej mszy św. wygłosił okolicznościowe kazanie, w 
którym nazwał szkołę „miejscem magicznym”, do którego 
przybywają uczniowie po to, 
aby rozwijać swoje talenty, a 
nauczyciele mają za zadanie 
nie tylko je odkrywać, ale 
wspierać uczniów w ich 
rozwoju. Druga część 
uroczystości odbyła się w 
nowo wybudowanej sali 
gimnastycznej, a rozpoczęła 
się uroczystym przecięciem 
wstęgi ,a tym samym 
otwarciem nowego obiektu, 
którego budowa trwała dwa 
lata i kosztowała ponad 2 
miliony zł. Zaszczytu tego zaznali minister edukacji R. 
Legutko, wójt gminy J. Rysak i małopolski kurator 
oświaty J. Rostworowski. Uczniowie Gminnego Centrum 
Edukacji w tym czasie zgromadzili się na sali 
gimnastycznej, a na trybunach zasiedli gimnazjaliści. 
Towarzyszył im. cytat P. de Coubertina: „W życiu ważny 
jest nie tryumf, lecz walka. Istotną rzeczą jest nie 
zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój.” widoczny na 
ścianie frontowej. Dyrekcja Gminnego Centrum edukacji 
w osobie M. Stawarz i Kierownika Szkoły Podstawowej B. 
Sonik- Marchewki zrobiły wszystko, aby uroczystość 
przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, a także, by placówka 
prezentowała się jak najlepiej przed zaproszonymi gośćmi. 
Ogromną pracę wykonali również nauczyciele: nauczyciel 
plastyki E. Nowakowska, nauczyciel wychowania 
fizycznego Z. Pytlak, reżyser i akompaniator części 
artystycznej B. Mes-Jordan oraz pozostali nauczyciele i 
wychowawcy, w tym opiekun przedszkolaków W. Klęk. 
Prowadzenia części oficjalnej podjął się wicewójt gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce H. Jończyk, jeszcze do niedawna 
dyrektor i nauczyciel GCE w Wawrzeńczycach, aktywnie 
uczestniczący od początku do końca w budowie tej sali. Po 
wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu 

państwowego, wyraził 
podwójną radość z faktu 
swojego aktywnego 
uczestnictwa w pracach 
nad budową sali, jak 
również zapowiedział, że 
władze gminy w 
niedługim czasie 
przystąpią do budowy 
drugiej sali w Igołomi, tak 
aby zaspokoić w tym 
względzie potrzeby ponad 
tysiąca uczniów w całej 
gminie. Następnie oddał 
głos gospodarzowi gminy 

wójtowi J. Rysakowi, który powitał gości przybyłych na 
uroczystą inaugurację tj. jego ekscelencję ks. biskupa T. 
Pieronka, ministra edukacji prof. R. Legutko, marszałka 
województwa małopolskiego M. Nawarę, małopolskiego 
kuratora oświaty J. Rostworowskiego, ks. dziekana F. 
Formasa, ks. proboszcza z Dobranowic pozostałych 

księży, posła do parlamentu 
europejskiego B. Sonika, 
zaprzyjaźnionych wójtów sąsiednich 
gmin Nowego Brzeska i Koniuszy: J. 
Chojkę i W. Rudka, dyrektora 
Departamentu Edukacji i Sportu M. 
Madej, dyrektora Małopolskiego 
Banku Gospodarstwa Krajowego P. 
Rogosza, członków zarządu powiatu 
krakowskiego W. Kułaj i J. Rogalę, 
posła do sejmu RP J. Krupę, 
wizytatorów kuratorium: E. 
Klimczyk i K. Nowak, dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych w 

Piotrkowicach Małych H. Pomykalskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
S. Nawrota i całą Radę 
Gminy, sołtysów, 
pracowników Urzędu 
Gminy w 
Wawrzeńczycach, 
dyrektorów szkół i 
przedszkoli, rodziców, 
uczniów i wszystkich 
mieszkańców. Po 
uroczystym powitaniu 
wójt J. Rysak poprosił 
ks. T. Pieronka o 
poświęcenie nowej sali gimnastycznej. Biskup dokonał 
aktu poświęcenia i modlił się, by nowy obiekt służył 
wszystkim, dając im zdrowie i przyjemność. Podkreślił, że 
woda święcona posiada moc oczyszczającą i taką rolę 
winna tu spełniać. 
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W dalszej kolejności przemawiał minister oświaty R. 
Legutko. Nie ukrywał tremy z faktu, że była to jego 
pierwsza inauguracja roku szkolnego od czasu, gdy 
powołano go na nowego ministra. Chcąc zerwać z 
nudnymi przemówieniami ministrów, 
które pamiętał z własnego 
dzieciństwa, mówił krótko i treściwie. 
Ograniczył się do kilku słów 
skierowanych do różnych środowisk.  
Władzom gminy przypomniał, że 
szkoła jest wizytówką każdej gminy, 
nauczycielom życzył samych miłych 
momentów w ich trudnej i żmudnej 
pracy, której sam doświadcza jako 
profesor akademicki, maluchów 
zachęcał, do poszukiwań w szkole 
mnóstwa ciekawych rzeczy, a 
młodzieży przypominał, że szkoła to sukcesy i porażki i 
wyrażał nadzieję, że tych pierwszych będzie więcej. 
Wartościowy uczeń wg ministra to ten, który pochodzi z 
dobrej szkoły. Następnie głos zabrał marszałek 
województwa małopolskiego M. Nawara. W swoim 
wystąpieniu najpierw powrócił do wspomnień z 
dzieciństwa, z których wynikało, że dobrze wspomina 
swoją szkołę, by następnie zwrócić 
się do samorządowców. W jego 
mniemaniu sala gimnastyczna to 
sukces samorządu terytorialnego, 
dlatego uznał tę okazję do 
pogratulowania swoim kolegom 
samorządowcom aktywności. „Szkoła 
to uczniowie, nauczyciele, rodzice i 
władze”- powiedział marszałek. 
Życzył więc władzom gminy dobrych 
projektów, tak dobrych jak obecnie 
zrealizowany projekt budowy sali 
gimnastycznej. Kolejną mowę 
wygłosił małopolski kurator oświaty J. Rostworowski. 
„Tutaj jest Polska…”- oznajmił, a dobra współpraca 
kościoła, domu rodzinnego, szkoły i samorządu daje 
gwarancję sukcesu. Piękne wyniki egzaminów w 
Małopolsce świadczą o takiej właśnie współpracy. Kurator 
przypomniał uczniom o pilnym przygotowywaniu się w 
przyszłości do obowiązkowej matury z matematyki i 
gimnazjalistom do egzaminu z języka obcego. Życzył 
wszystkim w następnym roku szkolnym utrzymania 
wyników na tym samym poziomie, co obecnie i apelował, 
by szkoła stała się miejscem troski o język polski, aby go 
nie zaśmiecać. Dzieciom i młodzieży pogratulował 
jednolitych strojów, a nauczycielom życzył, żeby byli 
dobrze pamiętani przez swoich absolwentów. Rodzice 
mają być dumni ze swych pociech, a dzieci powinny jak 
najwięcej korzystać z nowo wybudowanej sali 
gimnastycznej i rozwijać talenty dane od Boga, o których 
mówił w homilii biskup T. Pieronek. Na koniec szanowny 
gość wręczył szkole podarunek w postaci sprzętu 
elektronicznego na ręce dyrektor GCE M. Stawarz, która 
obiecała go właściwie w szkole wykorzystać. Po 
podziękowaniach i życzeniach dla kuratora, złożonych w 
imieniu nauczycieli za pośrednictwem wicewójta H. 

Jończyka, głos zabrał poseł do parlamentu europejskiego 
B. Sonik, który, jak przyznał, zawsze z sentymentem 
wraca na ziemię rodzinną swego ojca. Europoseł 
zaznaczył, że zdobywanie wiedzy w szkole i 

wychowywanie odbywa się z wielkim 
trudem. To gospodarze tej ziemi, jego 
mieszkańcy, są za nią odpowiedzialni. 
Na nich też ciąży obowiązek 
przekazywania dalszym pokoleniom jej 
historii. Takim symbolem jest książka-
monografia Wawrzeńczyc napisana 
przez nauczycieli GCE w ramach 
projektu „Szkoła marzeń”. Gościom, 
którzy w przyszłości przybędą na 
zawody sportowe, życzył honorowego 
traktowania, co świadczy o kulturze i 
wychowaniu, a młodzieży radości z 

nauki i zdobywania świata. Następnie życzenia 
mieszkańcom złożył poseł J. Krupa, regularnie 
współpracujący z wójtem i tutejszym samorządem oraz 
mieszkańcami Wawrzeńczyc, mający tutaj swoje biuro 
poselskie. Życzył im, aby szkoła służyła wszystkim 
ludziom, była centrum życia kulturalnego wsi, w którym 
odbywać się będą ważne imprezy i święta. Uczniom 

życzył, aby okres szkolny był czasem 
pracy i zabawy. Na koniec uroczystości 
głos zabrali członkowie zarządu 
powiatu krakowskiego. Miłym 
akcentem kończącym część oficjalną 
było podarowanie prezentu szkole 
podstawowej i gimnazjum w postaci 
sprzętu elektronicznego od Rady 
Gminy i wójta J. Rysaka. Część 
artystyczna przygotowana przez 
uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjum i przedszkolaków 
nawiązywała do rocznicy 1 września, 

jak również do faktu otwarcia nowej sali gimnastycznej. 
Chór szkolny odśpiewał dwie pieśni M. Grechuty 
„Ojczyzna” i „Świecie nasz”, a także przedstawił 
muzyczną wersję wiersza z najnowszego tomiku 
poetyckiego J. Barana „Taniec z ziemią”. Śpiewy 
okraszone były recytacjami wierszy K. Iłłakowiczówny i 
W. Szymborskiej: „Modlitwa o pokój” i „Labirynt”. 
Drugą, taneczną część, rozpoczęły brawurowo 
przedszkolaki , a zakończyły gimnazjalistki tańcem z 
szarfami i popisem cheerleaderek. Na uwagę zasługiwały 
piękne układy taneczne, naturalny wdzięk i swoboda 
wykonawców, a także barwne stroje. Po części 
artystycznej i podziękowaniach wicewójta H. Jończyka 
uroczystość zakończono. Goście zaproszeni, wychodząc, 
mieli okazję do wpisywania się do księgi pamiątkowej 
szkoły podstawowej i gimnazjum, a następnie udali się na 
poczęstunek. Całej uroczystości towarzyszyło duże 
zainteresowanie mediów. Byli przedstawiciele prasy i 
telewizji. Filmowe relacje pojawiły się w telewizji Kraków 
(kronika), a także w „Wiadomościach”. Na następny dzień 
ukazały się artykuły w prasie: „Dzienniku Polskim”, 
„Gazecie Krakowskiej” i „Super Ekspresie”. 

Anna Chojka 
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KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

29. 06. 2007r. w Urzędzie Gminy w Wawrzeńczycach 
odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych 
przez Wójta Gminy w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w 
Wawrzeńczycach oraz Dyrektora Gminnego Centrum 
Edukacji w Igołomi. W skład każdej z komisji 
konkursowych powołano: 

 trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę; 
 trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 
 dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej; 
 dwóch przedstawicieli Rady Rodziców; 
 jednego przedstawiciela zakładowych organizacji 

związkowych. 
W pracach obydwóch komisji brało udział po 11 
członków. Na stanowisko dyrektora GCE w Igołomi 
zgłosiło się 4 kandydatów, a na stanowisko dyrektora GCE 
w Wawrzeńczycach tylko jeden. W wyniku postępowania 
konkursowego zostali wyłonieni następujący kandydaci: 
na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w 
Wawrzeńczycach mgr Mieczysława Stawarz, a na 
stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w 
Igołomi mgr Dorota Ryńca- Ropek. Powierzenie przez 
organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły może 
nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie 
zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na 
stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia. Wszystkie 
formalności zostały spełnione i powierzenie funkcji 
nastąpiło z końcem sierpnia 2007r. Warto przedstawić 
krótką charakterystykę osiągnięć i przebieg kariery 
zawodowej Dyrektorów Gminnych Centrów Edukacji. 
Mgr Mieczysława Stawarz w 1982 r. ukończyła Studium 
Wychowania Przedszkolnego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku 1995 
rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na 
wydziale filologicznym, kierunek: filologia polska, które 

ukończyła w 1999r. Posiada również ukończone kwalifikacyjne 
studia podyplomowe z kształcenia zintegrowanego w kl. I-III. 
Pracę jako nauczyciel rozpoczęła 1 września 1983r. w Szkole 
Podstawowej nr 98 w Krakowie, gdzie pracowała do 31 
sierpnia 1984r. Ze szkołami z terenu naszej gminy jest 
nieprzerwanie związana od 1 września 1984r. W Szkole 
Podstawowej w Wawrzeńczycach uczyła przez 16 lat. W latach 
1995 – 2002 uczyła w Szkole Podstawowej w Złotnikach, 
jednocześnie pełniąc funkcję kierownika tej placówki. 
Pracowała również w Gimnazjum w Wawrzeńczycach i przez 
krótki okres czasu w Przedszkolu Samorządowym w 
Wawrzeńczycach. Od 1 stycznia 2007r. pełniła obowiązki 
Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. 
Dyrektor Mieczysława Stawarz posiada stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 
Mgr Dorota Ryńca-Ropek w 1997r. ukończyła studia w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie uzyskując tytuł 
magistra filologii rosyjskiej, a w 2001r. uzyskała tytuł magistra 
filologii polskiej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
Posiada również ukończone studia podyplomowe-Dziedzictwo 
kulturowe w regionie Małopolska. Od 1997r. pracowała w 
Szkole Podstawowej w Igołomi. Była współautorką trzech 
programów ścieżek edukacyjnych, czterokrotnym opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego, laureatem konkursu na 
najsympatyczniejszego nauczyciela Szkoły Podstawowej w 
Igołomi, przewodniczącą Zespołu Humanistycznego Gminnego 
Centrum Edukacji w Igołomi, Zakładowym Społecznym 
Inspektorem Pracy w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi, 
współtworzyła klasę regionalną. Dyrektor Dorota Ryńca-Ropek 
posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego. Gratulując nowowybranym dyrektorom 
zespołów szkół w naszej gminie życzymy mgr Mieczysławie 
Stawarz i mgr Dorocie Ryńcy-Ropek wielu sukcesów 
zawodowych, osiągnięcia wszystkich celów i zrealizowania 
planów, wyznaczonych w momencie objęcia stanowisk 
Dyrektorów Gminnych Centrów Edukacji.         (red.)

LOTERIA 

W czasie Małopolskiego Święta Warzyw 2. 09. 2007r. odbyła się loteria fantowa zorganizowana przez SP i Gimnazjum w 
Igołomi oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole-Małopolska, działające przy GCE w Igołomi. Dochód z loterii był przeznaczony 
na wyposażenie klasy językowej w Gimnazjum oraz doposażenie budynku Szkoły w Igołomi (zakup pomocy dydaktycznych, 
krzeseł). Ostatecznie w przedsięwzięciu wzięło udział 50 sponsorów, w tym 14 strategicznych, do których należą:
• Stacja paliw, PETRO-PLUS - Pobiednik Wielki  
• TRAF w Tropiszowie - Glewiec 7  
• Poseł na Sejm RP, Jacek Krupa  
• Firma Handlowa "Polger" - Tadeusz Kwiatek, 

Zofipole  
• Firma Handlowo-usługowa, Krzysztof Skóra - 

Wawrzeńczyce 161  
• Witamex- Pobiednik  
• Firma Produkcyjno-Handlowa "Mączka" -

Wawrzeńczyce 113  

• Gospodarstwo Rolne , Eugeniusz Stawinoga - 
Igołomia  

• F.H.U Edmar, Edward Dziurzyński - Pobiednik 
Wielki 132   

• Przedsiebiorstwo "Lech", Leszek Bętkowski- Złotniki  
• Apteka, Barbara Kaczmarczyk -Igołomia 
• ROLPAK, Tropiszów 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Igołomi 
• Firma Handlowa "Piekło", Jolanta Piekło - 

Niepołomic
Rozlosowano 100 fantów. Losy w cenie 5 złotych rozprowadzali nauczyciele, uczniowie oraz członkowie Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole – Małopolska przy GCE w Igołomi. Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły w Igołomi serdecznie dziękują tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania loterii, a w szczególności przewodniczącemu w/w 
Stowarzyszenia-Aleksandrowi Jeleniowi oraz jego współpracownikom: Konradowi Szymacha, Agnieszce Erazmus i Danucie 
Jordan. Serdecznie podziękowania kierujemy również do właściciela firmy KOHIDREX p. Kowzunia, który aktywnie włączył 
się w organizację loterii i zajął się przewozem nagród rzeczowych. Więcej informacji o całym przedsięwzięciu znajduje się na 
stronie www.igolomiazabrod.com. 
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Pan Tadeusz XXI-ego wieku

Patrzę na ten skrawek świata… 
          …i widzę… 
               …całe moje życie… 
                 …Soplicowo… 
                         …dziewięć liter, a tyle wartości… 

Kiedy młode pokolenie zapoznaje się w 
gimnazjum z „Panem Tadeuszem” (we fragmentach 
zresztą), wydawać by się mogło, że ta lektura 
obowiązkowa nie ma szans w starciu z 
nowościami literackimi, takimi jak 
„Władca Pierścieni” czy chociażby 
„Buszujący w zbożu”. Co dopiero w 
liceum, gdzie trzeba się szybko i 
pośpiesznie przygotowywać do matury. 
Słynna epopeja wydaje się być nieco 
skostniała. Nie dla wszystkich jednak.  

Patrycja Bartkiewicz z 
Wawrzeńczyc, niegdyś absolwentka 
naszego gimnazjum, a obecnie 
absolwentka XI Liceum w Krakowie, 
pokusiła się o współczesną parafrazę 
„Pana Tadeusza” i na jej podstawie powstał scenariusz 
przedstawienia, które 18 września 2007r. 
zaprezentowano na scenie Teatru Ludowego w Nowej 
Hucie.  

Był to projekt objęty honorowym patronatem ks. 
kardynała S. Dziwisza, poparty przez dyrekcję XI LO, 
dyrekcję Teatru Ludowego i „Harcerskiego 
Wolontariatu”, działającego przy Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu. 
Zebrane środki w kwocie 6 tys. zł zostały w całości 

przekazane na leczenie małych pacjentów Oddziału 
Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Prokocimiu.  

W realizacji własnego projektu Patrycji pomagała 
jej koleżanka Joanna Kisiel z Nowego Brzeska, a na 
scenie, obok absolwentów „Jedenastki” mogliśmy 
podziwiać jeszcze jedną ubiegłoroczną naszą 
absolwentkę – Annę Fatygę, laureatkę wielu konkursów 
recytatorskich. 

Przedstawienie składało się z kilkunastu scen 
nawiązujących do poszczególnych ksiąg „Pana 
Tadeusza”, tych najbardziej znanych i podziwianych. 
Do najlepszych fragmentów można zaliczyć słynne 
wejście Telimeny vel Dody na ucztę zamkową, która 
emanowała swoją cielesnością, poetyckie i pełne 
humoru Grzybobranie z motywem „Muchomora 
kręcącego ze Żwirkiem” i polowanie na Misia (czyt. 

niedźwiedzia), przybywającego do nas prosto z 
Krupówek. Na koniec podziwialiśmy brawurowo 
zatańczonego poloneza, który niespodziewanie 
wkroczył ze sceny na widownię i zauroczył nas 
Wajdowskimi figurami i muzyką Kilara. 

Całość spektaklu dopełniały różnorakie motywy 
muzyczne. Część stanowił „ żywy podkład muzyczny” 
Patrycji Bartkiewicz na fortepianie, reszta to słynne hity 
współczesne. Na uwagę zasługuje też perfekcyjnie 
opracowany ruch sceniczny i gesty (reżyserem był jeden 

z aktorów Teatru Ludowego) oraz prawdziwe 
aktorskie kostiumy, w których debiutowali młodzi 
adepci sztuki teatralnej. Nie wszyscy wiedzą ,że 
Patrycja Bartkiewicz to początkująca poetka, 
która pisze wiersze już od czasów gimnazjalnych. 
Mieliśmy również okazję posłuchać jej poezji, a 
wypowiedziane ustami Anny Fatygi 
odtwarzającej rolę Narratora, w czarnej, 
powiewnej sukni z rozpuszczonymi włosami 
przypominającej raczej Kasandrę, komentowały 
wydarzenia sceniczne i przenosiły nas w 
przyszłość. W wyjeździe do teatru 
zorganizowanym przez Urząd Gminy Igołomia – 
Wawrzeńczyce, który opłacił koszty autobusu, 
brała udział liczna grupa gimnazjalistów. Na 

konto szpitala dziecięcego przekazaliśmy kwotę 500 zł. 
Jest to nasz wspólny wkład w akcję charytatywną 
Patrycji i Joasi. 

Na długo pozostaną nam w pamięci nie tylko 
sceny z „Pana Tadeusza XXI-ego wieku”, ale i gorące 
serca młodzieży, gotowej nieść radość chorym 
dzieciom. A o Patrycji Bartkiewicz i Ani Fatydze, 
naszych wspaniałych absolwentkach, mamy nadzieję, 
jeszcze kiedyś usłyszymy.  

Anna Chojka 
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SPOŁECZNY KOMITET POMOCY SZKOLE

Społeczny Komitet Pomocy Szkole 
działa od roku 2003. Z uwagi na 
wcześniejszą aktywną i bardzo 
efektywną pracę został 
reaktywowany przez kierownika 
szkoły panią Beatę Sonik-
Marchewkę. Nawiązanie ścisłej 
współpracy z organem 
wojewódzkim – „Stowarzyszeniem 

Pomocy Szkole Małopolska” oraz 
udział kierownika szkoły w pracach 
zarządu wojewódzkiego 
stowarzyszenia, przyczyniło się do 
jego prężnej działalności. SKPS 
działa zgodnie z ogólnokrajowymi 
wytycznymi, stawiając sobie 
ambitne cele, głównie dbałość o 
pozytywny wizerunek naszej 
wiekowej już szkoły, a przede 
wszystkim o dobro dziecka i jego 
wszechstronny rozwój. Prezydium 
Komitetu stanowią: przewodnicząca 
– do 31.12.2006r. Mieczysława 
Stawarz, od 1.01.2007r. Beata Sonik 
– Marchewka, zastępca – Urszula 
Liguzińska , Jolanta Nakielska, 
Renata Dąbroś, skarbnik – 
Małgorzata Krzemień, Piotr Zapała, 
sekretarz – Ewa Kapała. Członkami 
Komitetu są nauczyciele Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Wawrzeńczycach oraz rodzice 
uczniów tych placówek. Co roku 
prezydium opracowuje 
harmonogram działań. Są to 
działania prowadzone na terenie 
szkoły jak również przy okazji 

różnorodnych imprez lokalnych w 
naszej gminie.  
Celem priorytetowym Społecznego 
Komitetu Pomocy Szkole do roku 
2007 było wspieranie inicjatywy 
budowy sali gimnastycznej. 
Działania SKPS przeprowadzone w 
latach 2003 – 2007 to: coroczna 
sprzedaż kalendarzy szkolnych, 

rozprowadzanie cegiełek 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
(znaczki), sprzedaż zniczy na 
Wszystkich Świętych, loteria 

fantowa z okazji Powiatowych 
Dożynek oraz Festiwalu 
Spełnionych Marzeń, organizowanie 
Święta Babci i Dziadka, współudział 
w Pikniku Rodzinnym, 
propagowanie akcji  - 1% od 
podatku dochodowego na potrzeby 

szkoły, kiermasze świąteczne, 
sprzedaż emblematów „Małopolska 
Inauguracja Roku Szkolnego 
2007/2008” oraz  „Święto Warzyw”. 
Pozyskane fundusze zostały w 
znacznym stopniu powiększone 
dzięki darczyńcom, którzy wspierali 
nas swoją szczodrością i byli 
sojusznikami wszystkich działań. Za  
zgromadzone środki można było 
wyposażyć salę gimnastyczną w 
urządzenia i sprzęt sportowy. Po 
dokładnej analizie ofert różnych 
profesjonalnych firm, dokonaliśmy 
wyboru Firmy PESMENPOL z 
Trzemeśni, z którą 1czerwca 2007r. 
w obecności prezesa Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole podpisana została 
stosowna umowa na kwotę 49 
993,40zł. Zwieńczeniem działań 
Społecznego Komitetu Pomocy 
Szkole było uroczyste otwarcie  sali 
gimnastycznie w dniu 1 września 
2007r.w ramach Małopolskiej 
Inauguracji Roku Szkolnego 
2007/2008. Uroczystość ta była 
okazją do spotkania i wręczenia 
sponsorom podziękowań za 
wsparcie finansowe, którego 
efektem jest wspaniały obiekt 
służący nie tylko uczniom naszej 

szkoły, ale całej społeczności 
lokalnej. Pod nadzorem 
Społecznego Komitetu Pomocy 
Szkole sala gimnastyczna 
udostępniona jest dla wszystkich 
mieszkańców w godzinach 
wieczornych.
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PODZIĘKOWANIE 

Dobroć jest czymś tak prostym: być zawsze dla innych. W tym miejscu chcieliśmy złożyć szczególne 
podziękowania nauczycielom, rodzicom, a w szczególności niżej wymienionym darczyńcom za okazaną nam 
życzliwość i dobroć: 
.

 Grupa producentów Rolnych „Krak – Rol”, Sp.z 
o.o. 

 F.H.U. „Edmar” – Edward i Marzena Dziurzyńscy 
 Firma Produkcyjno Handlowa „Mączka” 
 P.H.U. „Lech”, Leszek i Halina Bętkowscy 
 Firma Transportowa – Czesław i Artur Mierzwa  
 Firma „Transfer” Usługi Transportowe, Krzysztof 

Wójcik 
 Firma „RWO – TRANS” Ryszard Wójcik  
 Firma Transportowo – Handlowa “Alekspol”, 

Teresa i Aleksander Luty 
 Firma Budowlana NOWATOR KLIMA – BUD, 

Sp.z o.o.  
 Firma Handlowa „Polger” – Tadeusz Kwiatek  
 Bank Spółdzielczy w Proszowicach, Oddział w 

Wawrzeńcycach  
 Bank Spółdzielczy w Proszowicach  
 GRIN – ROL – T. Rybak, G.Rojek 
 P.U.H – Kubik – Robert Kubik 
 F.U. „Parkiet”, Tomasz Fudalej 
 „OKNO – POL” Sp.z o. o. Mników k/Krakowa 
 F.P.U.H. „Capri” – Maria Szafarz  
 P.H.U. „PYZMAR” – Maria Pyzik 
 Przedsiębiorstwo AGRO - KOMPLEKS” – Michał 

Gawron  
 Przedsiębiorstwo „ABACO” – A. Sz. Świerczek 
 Warsztat Ślusarski – Jerzy i Danuta Pacocha  
 „Diesel Serwis” – Nowak Andrzej 
 Pracownia Stolarska – Anna i Marian Chmiela  
 Apteka „Panaceum” – Ewa Wieczorek 
 Księgarnia „Kleks” – Teresa Ignacyk 
 Studio Fryzjerskie „Best” – Justyna Głowa 
 Salon Fryzjerski „AJK”, Agnieszka Kopiejka 

 F.H.U. Salon Fryzjerski „AGA” – Agnieszka 
Oziębło 

 Sklep Wielobranżowy „Nika“ – Gustaw Migas 
 Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Maria Kotyza  
 Sklep Wielobranżowy „Piekło” 
 Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Krzysztof 

Skóra 
 Sklepik Szkolny – Marcin Tomerski 
 „MARIMAR” – Auto – Myjnia – Marcin Tomerski 
 Kwiaciarnia „Magdalenka” – Marta i Sławomir 

Janeccy 
 Kwiaciarnia „Strelicja”, Sklep Odzieżowy – 

Marzena Kotyza 
 Koło Łowieckie „Sarenka” 
 ZBOWiD – prezes Tadeusz Marzec 
 Władysław  Kusiński 
 Jan Marchewka 
 Barbara Walczak 
 Iwona i Adam Dziubdziela  
 Janusz Baranek  
 Darczyńca anonimowy ze Złotnik 
 Sołtys wsi Wawrzeńczyce – pani Maria Wójcik 

oraz Rada Sołecka  
 Sołtys wsi Wawrzeńczyce – pan Edward Kasprzyk 

oraz Rada Sołecka 
 Gminna Spółdzielnia w Wawrzeńczycach – prezes 

Marek Bartkiewicz 
 Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – Józef 

Rysak   
 zastępca wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce -  

Henryk Jończyk   
 kierownik Szkoły Podstawowej w 

Wawrzeńczycach - Beata Sonik – Marchewka, 
 
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy bezinteresownie dzielili się swoimi zdolnościami, umiejętnościami, 

służyli czasem. Pragniemy szczególnie 
podziękować uczniom, którzy brali udział w 
naszych przedsięwzięciach, a także ich rodzicom za 
pomoc i zrozumienie. Szczególne słowa 
podziękowania kierujemy do ks. proboszcza Feliksa 
Formasa oraz ks. katechety Tadeusza Korczaka za 
miłą współpracę związaną z przekazywaniem 
informacji do środowiska i zamieszczanie 
podziękowań na łamach prasy katolickiej „Dzwon”. 
Wszystkim ludziom dobrej woli dziękujemy za to, 
że po porostu byli z nami. Realizacja tak wielkiej 
inwestycji w naszym środowisku lokalnym 
motywuje nas do podejmowania kolejnych działań. 
Naszym zadaniem w przyszłości jest doposażenie 
sali gimnastycznej. 

Społeczny Komitet Pomocy Szkole 
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KAPŁAŃSKI JUBILEUSZ

Ksiądz infułat Jerzy Bryła, duszpasterz artystów, głuchoniemych, 
pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Krakowie oraz kapelan Bractwa Kurkowego 22 
lipca 2007r. obchodził 55 rocznicę święceń kapłańskich w parafii 
pw. Św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. W obchodach 
święta udział wzięli mieszkańcy oraz kapłani dekanatu 
Wawrzeńczyce. Swoją pierwszą Mszę Św. (prymicje) ksiądz J. 
Bryła odprawił w naszym kościele 6 lipca 1952r. Zaraz po 
święceniach został skierowany do parafii w Rajczy, gdzie podjął 
działalność duszpasterską wśród osób 
niepełnosprawnych. W Żywcu, nieopodal swojej 
parafii, po raz pierwszy w życiu przygotowywał osoby z 
upośledzeniem umysłowym oraz głuchoniemych do 
przyjęcia pierwszych sakramentów świętych. Pozwalały 
mu na to kwalifikacje, gdyż w Katowicach 
Panewnikach ukończył w 1955r. kurs duszpasterski 
głuchoniemych, a potem pedagogikę specjalną w 
Warszawie. Właśnie w Żywcu ks. J. Bryła założył 
duszpasterstwo głuchoniemych, które we wrześniu 
ubiegłego roku świętowało jubileusz pięćdziesięciolecia 
istnienia. Ze względu na ten aspekt swej działalności w 
1957r. ksiądz jubilat został przeniesiony do Bielska-
Białej do parafii Opatrzności Bożej, gdzie prowadził 
duszpasterstwo dla osób głuchoniemych, zatrudnionych 
w tkalni. Po roku został skierowany do parafii Św. 
Floriana w Krakowie, a tam pracował w trzech szkołach 
dla osób głuchoniemych: podstawowej przy ul. Pędzichów oraz 
w szkołach zawodowych przy ul. Karmelickiej i przy ul. św. 
Stanisława. Prowadził także duszpasterstwo starszych osób 
głuchych. W 1960r. objął duszpasterstwo akademickie po 
młodym ks. prof. Karolu Wojtyle, który został mianowany 

krakowskim biskupem pomocniczym. W 1962r. otrzymał 
nominację na archidiecezjalnego duszpasterza głuchych, a nieco 
później przez ks. kard. Karola Wojtyłę został powołany na 
przewodniczącego wydziału katechetycznego, gdzie pracował 
przez siedem lat. Ksiądz infułat po raz pierwszy przyprowadził 
artystów na spotkanie opłatkowe do ks. kard. Karola Wojtyły. W 
1975r. został mianowany proboszczem parafii Najświętszego 
Salwatora w Krakowie. Tę funkcję pełnił przez trzydzieści lat, 
nie zaprzestając duszpasterskiej pracy. Przed uroczystą Mszą 

Św., wyrażającą dziękczynienie za 
55 lat kapłaństwa ks. infułat w 
asyście ks. prałata dr Stefana 
Misińca poświęcił pomnik św. 
Jadwigi Królowej, zaprojektowany 
i wykonany przez prof. Czesława 
Dźwigaja, znanego rzeźbiarza, 
autora kilkudziesięciu pomników 
świętych, który także był obecny 
na uroczystości. Uczestniczyły w 
niej również poczty sztandarowe 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi 
Królowej Polski w 
Wawrzeńczycach, Szkoły 
Podstawowej im T. Kościuszki w 
Wawrzeńczycach, Szkoły Filialnej 
im. Alicji i Franciszka Bryłów w 

Stręgoborzycach, OSP w Stręgoborzycach, OSP w 
Wawrzeńczycach. Po południu ks. infułat spotkał się w budynku 
Szkoły Filialnej w Stręgoborzycach ze swoimi rówieśnikami, 
kolegami, koleżankami i znajomymi. Spotkanie zorganizował 
sołtys wsi Stręgoborzyce Zbigniew Zając.        Henryk Jończyk

DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY

Tradycyjnie, jak co roku, w ostatnią niedzielę sierpnia w parafii 
pw. Św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach odbyły się 
dożynki parafialne. W tym roku to parafialne święto wypadło 26 
sierpnia w Uroczystość NMP Częstochowskiej. Około godziny 
1040 na plac przykościelny zaczęli przyjeżdżać przedstawiciele 
sołectw, przywożąc przygotowane wieńce dożynkowe. W tym 
roku starostami dożynkowymi byli: Teresa i Zbigniew Wołoszyn 
(Wawrzeńczyce I); Aneta i Marcin Rożdżyńscy (Wawrzeńczyce 
II); Iwona Szczypta i Adam Wilk (Złotniki); Jolanta Arcyz i 
Krzysztof Sperka (Stręgoborzyce); Renata Różeńska i Mirosław 
Dubas (Wygnanów); Monika i Jacek Czyż (Żydów). W 
barwnym korowodzie wieńce dożynkowe zostały wniesione 
przed główne wejście naszej parafialnej świątyni. Po powitaniu 

przez ks. dziekana 
Feliksa Formasa 
wszyscy weszli do 
kościoła, gdzie ks. 
proboszcz parafii 

Wawrzeńczyce 
odprawił uroczystą 
sumę dziękczynna 
za tegoroczne 
plony. We Mszy 
Świętej wzięli 
udział najważniejsi 

przedstawiciele Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wójt Gminy 
Józef Rysak oraz Zastępca Wójta Gminy Henryk Jończyk, 
którzy włączyli się w liturgię, czytając I oraz II Czytanie Pisma 
Świętego. W homilii ks. Proboszcz wskazał na rzeczy, które 
człowiek wybiera w życiu. Tylko matki człowiek wybrać sobie 

nie może. Jedyną osobą, która wybrała sobie Matkę był Jezus 
Chrystus. Odwołując się do czytanej Ewangelii o cudzie w 
Kanie Galilejskiej ksiądz proboszcz wskazał na Maryję - Matkę, 
która pierwsza dostrzegła, iż na weselu 
zabrakło wina i która pierwsza 
zatroszczyła się o to, by temu zaradzić, 
prosząc Syna o pomoc. Tak również 
dzisiejsze matki dbają i troszczą się o 
dom i rodzinę, aby nie brakowało 
chleba powszedniego. W kazaniu ks. 
proboszcz nawiązał do obchodów 
Uroczystości NMP Częstochowskiej 
na Jasnej Górze. Zachęcał wiernych, 
aby pielgrzymowali na Jasną Górę do 
stóp Matki wszystkich Polaków. W 
darze dziękczynnym za urodzaj, za 
tegoroczne zbiory i opiekę Bożą starostowie dożynkowi złożyli 
na ręce ks. proboszcza chleb i wino oraz kosze z plonami ziemi. 
Na zakończenie Mszy świętej głos zabrał Wójt Gminy Józef 
Rysak, który zaprosił wszystkich na I Małopolskie Święto 
Warzyw 2 września w Pobiedniku Wielkim. Ks. proboszcz 
podziękował wszystkim, którzy zadbali o przygotowanie tej 
parafialnej uroczystości. Po końcowym błogosławieństwie 
wieńce dożynkowe zostały ustawione przy ołtarz  ach. Każdego 
roku dożynki gromadzą w naszym kościele wielu parafian i 
gości, którzy wspólnie dziękują Bogu za plony. W 
przygotowanie tej uroczystości angażują się całe rodziny i 
młodzież, dla której parafialne dożynki stają się świadectwem 
wiary i nieodłącznym elementem lokalnej tradycji, od lat 
kultywowanej w naszej społeczności.       Jolanta Głowa 
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BEZROBOCIE W GMINIE

Realizacja programu promocji zatrudnienia i aktywizacji  
lokalnego rynku pracy w 2006 roku przez Urząd Pracy 
Powiatu Krakowskiego na rzecz mieszkańców  Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce. 

Bezrobocie w szerokim znaczeniu tego pojęcia jest 
zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi 
zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie 
znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod 
pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę 
niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i 
nie wykonującą innej pracy zarobkowej, ale zdolną i gotową 
do podjęcia zatrudnienia. Natomiast w innym rozumieniu 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
bezrobotnym jest to osoba, zarejestrowana w lokalnym  
urzędzie pracy, która:  
• ukończyła 18 rok życia,  
• nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w 

przypadku mężczyzn, 
• aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu  kształcenia, 
• jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie. 
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego na rzecz mieszkańców 
naszej gminy realizuje program promocji zatrudnienia i 
aktywizacji lokalnego rynku pracy. Jak wynika z 
przedstawionych informacji w roku ubiegłym w Urzędzie 
Pracy Powiatu Krakowskiego z gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce zarejestrowały się 283 osoby bezrobotne. 
Wyrejestrowanych natomiast zostało 316 osób bezrobotnych, 
z czego 124 znalazły pracę.  
Pracę niesubsydiowaną głównie na terenie Krakowa podjęły 
102 osoby bezrobotne. W programach finansowanych z 
Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz pozostałych funduszy udział wzięło 
107 mieszkańców gminy w tym: 

 41 osób w ramach stażu, 
 11 osób w ramach przygotowania zawodowego w 

miejscu pracy, 
 6 osób podjęło subsydiowane zatrudnienie w ramach 

prac interwencyjnych, 
 8 osób otrzymało jednorazowe środki  na podjęcie 

działalności gospodarczej 
 3 osoby zostały zatrudnione w ramach umów o 

refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenie społeczne. 

W instytucjach podległych samorządowi gminnemu zostały 
zorganizowane programy aktywizacji zawodowej w tym 
staże zawodowe i przygotowania zawodowe. 
Osoby zarejestrowane z terenu gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce uczestniczyły w realizowanych przez Urząd 
Pracy Powiatu Krakowskiego projektach: SPO RZL 
Działanie 1.2 „Nie Przegap Szansy 2”, „Nie Przegap Szansy 
3”, Działanie 1.3. „Czas na Dokument”, „Kompetencja”, 
Działanie 1.6 „Kobieta Jutra” oraz ZPORR Działanie 2.3. 
„Nowa Rola” 
W ramach pośrednictwa pracy pracodawcy z terenu gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce zgłosili do Urzędu Pracy Powiatu 
Krakowskiego Oddział w Krakowie 44 oferty pracy (w 
dyspozycji oddziału Kraków było ogółem 2667 ofert pracy z 
czego 336 ofert od pracodawców z terenu powiatu 
krakowskiego). 

Zarówno osoby z terenu naszej gminy zarejestrowane w 
Urzędzie pracy  jak i pozostali mieszkańcy powiatu 
zainteresowani podjęciem zatrudnienia, mogli skorzystać 
dodatkowo z 4608 informacji o wolnych miejscach pracy 
zgromadzonych w Klubie Aktywizacji i Treningu „Ekspres 
Praca”, Centrum Aktywizacji w Krakowie, oraz Lokalnym 
Ośrodku Informacyjno–Doradczym „Expert” w Mogilanach. 
Oczekujący pomocy mieli możliwość skorzystania również z 
fachowych porad świadczonych przez doradców 
zawodowych. 
Dzięki działającej „Infopracy” osoby poszukujące 
zatrudnienia miały możliwość telefonicznego skorzystania z 
informacji o wolnych miejscach pracy, bez konieczności 
przyjazdu do urzędu (w ubiegłym roku udzielono 414 
informacji o ofertach pracy). 
W powiatowych programach doradczych realizowanych 
przez Oddział w Krakowie uczestniczyło 834 osoby, w tym  
76 z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku w Urzędzie Pracy Powiatu 
Krakowskiego Oddział Kraków z terenu gminy Igołomia – 
Wawrzeńczyce zarejestrowane było 172 osoby bezrobotne, w 
tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 
 do 25 roku życia – 31 osób, 
 z wykształceniem wyższym – 1 osoba, 
 długotrwale bezrobotni – 133 osoby 
 powyżej 50 roku życia – 14 osób, 
 bez kwalifikacji zawodowych – 39 osób,  
 samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia – 6 osób, 
 niepełnosprawni – 7 osób, 
 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych – 19 osób. 

Spośród nich najwięcej, bo 32% osób posiadało 
wykształcenie policealne i średnie zawodowe, 29% osób 
posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, 14% osób 
posiadało wykształcenie podstawowe, a 13% posiadało 
wykształcenie średnie ogólnokształcące. Najmniej było osób 
z wykształceniem wyższym. Wśród zarejestrowanych było 9 
osób na statusie poszukującego pracy. 

Katarzyna Ulicka 
 
ADRESY PRZYDATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH: 

 
 

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 
30 – 037 KRAKÓW AL. SŁOWACKIEGO 20 

TEL. (012) 623-74-80 WEW. 584, 408,410, 572 
 
 

KLUB AKTYWIZACJI I TRENINGU 
EKSPRES PRACA 

30 – 038 KRAKÓW, UL. ŁOBZOWSKA 46 
TEL. (012)  623- 03-55 

 
 

CENTRUM AKTYWIZACJI 
30 – 018 KRAKÓW , AL. SŁOWACKIEGO 39 

POK. 42 III P. 
TEL. (012) 633-83-80 
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KS WAWRZYNIANKA

W Klubie Sportowym Wawrzynianka funkcjonują dwie drużyny piłkarskie: seniorzy oraz juniorzy starsi. Starsza wiekowo 
drużyna, a więc seniorzy, grają w swojej klasie rozgrywkowej, którą jest obecnie „A klasa”. Zespół z Wawrzeńczyc ma już 
wyrobioną markę wśród rywali i z pewnością liczyć się będzie w rywalizacji o awans do Ligi Okręgowej. Te aspiracje są 
potwierdzone dobrymi lokatami zajmowanymi w poprzednich sezonach, mianowicie piąte miejsce w zeszłym sezonie, a także 
trzecie dwa lata temu. Skład drużyny poszerzyło paru zdolnych i młodych zawodników, którzy mają jeszcze czas na ogrywanie 
się wśród silniejszych fizycznie, ale nie pod względem sportowym, przeciwników. Trenerem klubu jest nadal Piotr Strycharz, 
który trenuje zespół już od dłuższego czasu i widać, że jego praca nie idzie na marne. Piłkarze grają z coraz większym 
zaangażowaniem i z wolą zwycięstwa, a to z kolei przynosi zdobycze punktowe. Zajmę się teraz drużyną juniorów, a w tym 
przypadku juniorów starszych. Większość tej drużyny stanowią byli trampkarze, mający już pewne doświadczenie. Trener 
zespołu Piotr Strycharz przekazuje swoją wiedzę na temat wielu rozwiązań taktycznych i strategii. Zawodnicy sumiennie 
starają się realizować otrzymane wskazówki na boisku, jednak jak nie zawsze wszystko się udaje. Juniorzy zostali założeni 
przed tym sezonem i jest to pierwszy sezon naszych młodych talentów często rozgrywających mecze ze starszymi od siebie 
rywalami. Juniorem starszym może być bowiem każdy do dziewiętnastego roku życia. Nikt w drużynie nie spodziewa się 
łatwych spotkań, jednak nasz zespół ma zdecydowanie duży potencjał. W obecnym sezonie do tej pory zostały rozegrane dwa 
mecze, w którym młoda Wawrzynianka zdobyła trzy punkty, przegrywając po niezwykle zaciętym starciu 2-5 z Nadwiślanką 
Nowe Brzesko. W kolejnym spotkaniu zawodnicy pokazali charakter i sportowego ducha rywalizacji, gromiąc Zryw Szarów 
aż 10-0. Warto pamiętać także to, że w lidze z Wawrzynianką znajduje się drużyna Wiarusów Igołomia i te mecze będą na 
pewno ważne dla obu drużyn. Każdy bowiem z piłkarzy będzie chciał udowodnić, która drużyna rządzi na boisku w gminie. 
Jednak nie zawsze kluby z Wawrzeńczyc i Igołomi grają przeciwko sobie. Odbył się bowiem turniej „Korony Północnego 
Krakowa”, a wybrane do niego zostały gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, a także 
gościnnie Zielonki. Polegał on na zorganizowaniu drużyny piłkarskiej z uczniów gimnazjum całej gminy. Pierwsza część 
turnieju odbyła się na terenie gminy Kocmyrzowa i Luborzycy. Zwycięzcą tej części niespodziewanie okazali się sportowcy z 
naszej gminy, wygrywając wszystkie mecze i nie tracąc na dodatek żadnej bramki. Druga część tego turnieju odbyła się w 
Igołomi. Piłkarze chcieli powtórzyć poprzedni sukces, mimo, iż wiedzieli, że to nie będzie łatwe. Jednak to wszystko nie 
okazało się, aż tak trudne. Kolejny komplet zwycięstw mówi sam za siebie. Dodatkiem może być też to, że po raz drugi nikt 
nie potrafił znaleźć recepty na dobrze dysponowaną grę zarówno obrońców jak i bramkarzy. Zasługa oczywiście należy się 
całej drużynie za świetną i konsekwentną grę. Pod koniec września ma być rozegrana trzecia, ostatnia część tego turnieju, a 
nasza drużyna posiada wielkie szanse na wygranie całej edycji pucharu. Jednak myślę, że nie chodzi tu tylko o samą grę. 
Wśród zawodników krążą bowiem plotki, że nagrodą za pierwsze miejsce jest zagraniczna wycieczka, ale nie ma 
potwierdzonych informacji na ten temat. Pozostaje mieć nadzieję, że niedługo poznamy datę trzeciej części turnieju 
piłkarskiego, a także dowiemy się, jaką nagrodę otrzyma zwycięska drużyna.     Krzysztof Bartkiewicz 

 

XV-LECIE WIARUSÓW 

Na terenie Wiejskiego Ośrodka Sportu w Igołomi, w dniach 14-15 lipca 2007 miały miejsce turnieje piłkarskie i 
podsumowanie 15 lat istnienia klubu Wiarusy Igołomia. Historię powstania tego klubu i jego osiągnięcia przedstawił obecny 
prezes KS Wiarusy Witold Więk oraz założyciel klubu Aleksander Luty. Podziękowania za dotychczasową działalność, 
ofiarną pracę i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży dla obecnych działaczy oraz założycieli klubu złożył Wójt 
Gminy Józef Rysak oraz Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot. Przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
Andrzej Strumiński oraz Wiesław Bartosik wręczyli złote, srebrne i brązowe odznaki zasłużonego na rzecz krzewienia 
dyscypliny piłkarskiej na naszym terenie. Wyróżnieni to: Witold Więk, Zygmunt Sagan, Janusz Bieroń, Andrzej Strzelecki, 
Czesław Kozuń, Grzegorz Satoła, Tomasz Cukrowski, Józef Rysak. Odznaki klubowe otrzymali: Radosław Nowak, Józef 
Wojtaszek, Krzysztof Tarkowski, Józef Jazgarz, Zbigniew Wrona, Paweł Babicki, Ewa Sagan, Andrzej Gruszka, Sławomir 
Drozd, Paweł Pawlikowski, Bartosz Niziołek, Marek Niedźwiecki, Leszek Wawrzeń, Szczepan Caba, Jakub Pluciński. 
Statuetki otrzymali: Przemysław Nowak, Michał Gurda, Piotr Kopacz, Grzegorz Penkalski, Piotr Erasmus. Za współpracę 
statuetki odebrali: Danuta i Jan Góra, Jarosław i Czesław Kozuń, Marzena i Edward Dziużyńscy, Teresa i Aleksander Luty, 
Alicja i Józef Wilk, Adam Bogal, Ryszard Kaczmarczyk, Kazimierz Bracha, Tadeusz Kwiatek, Władysław Kusiński, Gustaw 
Galus, Henryk Nosalski, Andrzej Knapik. Ponadto podziękowania i dyplomy z rąk prezesa klubu odebrali: Andrzej Jagła, 
Stanisław Kocioł, Edward Szewczyk, Edward Koster, Rada Sołecka w Igołomi, Rada Sołecka w Zofipolu, Mateusz Buliński, 
Łukasz Dzieża, Tomasz Ciesielski, Kamil Kałuża, Norbert Lelek, Damian Nowak, Grzegorz Paluch, Bartłomiej Nawrocki, 
Rafał Pluciński, Adam Nowak, Damian Słoma, Łukasz Styksy, Artur Sroga, Daniel Sroga, Adam Stawinoga, Tomasz 
Szumara, Michał Gudowski, Michał Trutko, Grzegorz Walczyk. Najwierniejsi kibice: Mieczysław Snakowski oraz 
Włodzimierz Sieja otrzymali statuetki okolicznościowe.  
Wyniki meczy rozegranych w sobotę 14 lipca:  
Oldboje- Juniorzy Wiarusów 2:0, Wiarusy Igołomia-Lauda Kraków 3:2 (trampkarze),  
Wyniki spotkań z turnieju niedzielnego 15 lipca  
Wiarusy Igołomia-Płomień Kościelec (0:0)1:0, Nadwiślana N. Brzesko-Wawrzynianka W-ce (0:0)0:0 karne 5:4, Mecz o III 
miejsce, Płomień Kościelec- Wawrzynianka W-ce (1:1)1:3, Mecz o I miejsce, Wiarusy Igołomia- Nadwiślana N. Brzesko 
(0:1)1:1 karne 7:6, Po zmaganiach sportowych było wspólne spotkanie przy grilu, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna. 
Gratulujemy organizatorom XV-lecia Klubu Sportowego Wiarusów i życzymy wielu sukcesów sportowych. 

Henryk Jończyk  
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WIARUSY W SZWECJI

24. 06. 2007r o godz. 700 trampkarze KS Wiarusy wyjechali 
na obóz sportowy do Fegen w Szwecji na zaproszenie Klubu 
Sportowego Ätran FF. Cały dzień zawodnicy spędzili w 
autokarze, a o godz. 2130 dotarli na terminal promowy w 
Świnoujściu. Po odprawie paszportowej młodzi sportowcy 
weszli na prom F/S Wawel, który przybił do portu w Ystad o 
godz. 700 następnego dnia. Po wejściu do autokaru ruszyliśmy 
w dalszą drogę, przed nami były trzy godziny jazdy do 
Halmstadu. Z Halmstadu o godz. 1230 odebrał nas szwedzki 

organizator Claës Ljung z firmy Alvhaga Vildmark, były 
pracodawca kierownika naszej drużyny. Do Fegen 
dojechaliśmy o godz. 1430, do dyspozycji oddano nam Dom 
Kultury, który powstał w starej szkole w Fegen. W czasie 
pobytu korzystaliśmy z pełnej bazy szkoleniowo – 
sprzętowej: boiska trawiastego przy szkole, 
pełnowymiarowego boiska w Fegen, oddalonego od naszego 
ośrodka o 600 metrów. Koło szkoły mieliśmy rewelacyjnie 
wyposażoną salę gimnastyczną, a 
nasi mali zawodnicy ujrzeli na 
miejscu inny świat, zwłaszcza 
warunki, jakie można dać 
młodzieży do uprawiania sportu! 
Organizatorzy przygotowali dla nas 
wiele atrakcji i niespodzianek, aby 
nasz pobyt był związany nie tylko 
ze sportem. Program naszego 
szkolenia został ułożony przez 
trenera Janusza Bieronia i to on 
czuwał nad jego realizacją, były 
treningi na sali oraz na obydwu 
boiskach, marszobiegi w lasach i inne zajęcia ruchowe. 
Kierownik sekcji Krzysztof Tarkowski zaś czuwał nad 
całością organizacji, a jego żona Dorota zajmowała się 
sprawami żywienia naszej grupy. Od naszego sponsora 
Claesa otrzymaliśmy do dyspozycji busa Renault. Trzeba też 
zaznaczyć, że podczas wspólnego treningu z zawodnikami 
Ätran FF odwiedził nas trener kadry młodzieżowej z Ullared. 
Cały trening prowadzony był oczywiście w języku 

angielskim, a fakt ten dobitnie uzmysłowił naszym dzieciom 
jak ważna w życiu jest znajomość języków obcych. Drużyna 
nasza została zaproszona na festyn klubowy z okazji 
zakończenia sezonu piłkarskiego. W ramach tego festynu 
rozegraliśmy na małym boisku mecz można powiedzieć rangi 
międzypaństwowej, niestety ulegliśmy świetnie 
dysponowanym rywalom, choć Kamil Nowak zdołał pokonać 
rewelacyjnego w bramce Martina Malsröma szkoda, że tylko 
raz. Organizator naszego wypoczynku zabrał nas także na 
rejs łodziami motorowymi po jeziorze Fegen, a na przystani 
w lesie mieliśmy piknik z ciepłym posiłkiem. Kierownik 
drużyny trampkarzy Ätran FF zaprosił całą naszą drużynę do 
swojego domu na przyjęcie, organizując przy tym kilka 
zabaw, a my zdołaliśmy wyszklić szybę piłką w jego 
szklarni, on jednak nie czuł urazy. Jedną z największych 
atrakcji były zawody w lesie na specjalnym torze przeszkód, 
które zorganizował nasz szwedzki sponsor Claës Ljung. 
Wybraliśmy najdłuższą i najtrudniejszą trasę i wszyscy ją 
ukończyli, chociaż lepiej nie wspominać jak niektórzy 
później wyglądali: trzeba było nawet wyrzucić swoje ubrania, 
które nie nadawały się do użytku!. Warto nadmienić, że 
zawody polegały na rzucie podkową do celu, rzucie palem z 
drewna w błoto, biegu z łańcuchem po lesie, wspinaczce na 
głaz skalny albo rzucie siekierą. Jednak najwięcej adrenaliny 
dostarczyło przejście na linie ponad bagnem i bieg przez 
bagno. Całe zawody kończył specjalny tor przeszkód, 
obejmujący kilka trudnych przepraw, ale poradziliśmy sobie 
z nim, a nawet osiągnęliśmy jeden z najlepszych czasów na 

tym torze! Żal było wyjeżdżać z 
otoczonego lasami Fegen, bo 
czas szybko nam upłynął. W 
następnym roku oczekujemy 
wizyty naszych szwedzkich 
kolegów, których postaramy się 
odpowiednio ugościć. 
Wszystkich zainteresowanych 
tym, co przeżyliśmy na naszym 
obozie zachęcamy do 
przeczytania książki, napisanej 
specjalnie na tę okazję. 
Informacje na ten temat można 

znaleźć u kierownika drużyny. Zachęcamy wszystkie dzieci z 
roczników 95, 94, 93 do wstąpienia w szeregi naszej 
drużyny, mamy już dzisiaj ambitny plan wyjazdu za rok do 
klubu w Norwegii, w Szwecji odwiedził nas, bowiem 
przedstawiciel tegoż klubu: Skiptvet Idrotts Club, 
oddalonego od Oslo o 60 kilometrów. Kto wie może się uda, 
a może wrócimy do Fegen?? Czas pokaże... 

Krzysztof Tarkowski 
 

ZAWODY STRAŻACKIE

1 09 2007r na terenie stadionu Klubu Sportowego Wisła-Jeziorzany odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
młodzieżowych drużyn pożarniczych, w których uczestniczyły zespoły z Powiatu Krakowskiego. W zawodach wzięło udział 
jedenaście drużyn dziewcząt i szesnaście drużyn chłopców. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce była reprezentowana przez OSP 
Tropiszów. Jednostka z Tropiszowa zgłosiła do zawodów zarówno drużynę dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w 
następujących konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Warto podkreślić, że nasza 
gmina jako jedyna w Powiecie Krakowskim, umieściła na podium dwie drużyny. Po zaciętych zmaganiach drużyna dziewcząt 
z OSP Tropiszów zajęła drugie miejsce, a drużyna chłopców miejsce trzecie. W nagrodę za zajęte miejsca drużyny otrzymały 
puchary, dyplomy oraz zaproszenie do udziału w międzynarodowych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

Tomasz Czop 


