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To the east of the city of Cracow, near 
the national Cracow – Sandomierz 
road No. 79 a typical farming munic-

ipality of Igołomia-Wawrzeńczyce is located. Very 
good soils and favourable location and terrain af-
fect the microclimate of the countryside are the 
cause that winters are not so harsh and spring 
comes much earlier than in other regions of Po-
land, which contributes to the increased vegetable 
production in this area.
A moderately warm climate dominates here with 
an average temperature of +6 to +8 degrees C. 
The annual amount of rain in that area is 600 mm. 
The area is dominated by very fertile soils – black 
soils resulting from meadow vegetation and loes-
sial-steppe.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Na wschód od Krakowa przy drodze 
krajowej nr 79 relacji Kraków – San-
domierz, położona jest typowo rol-

nicza gmina Igołomia-Wawrzeńczyce. Bardzo do-
bre gleby oraz korzystne położenie i ukształtowanie 
terenu wpływają na mikroklimat tych okolic powo-
dujący iż zimy nie są tak srogie, a wiosna przychodzi 
znacznie wcześniej niż w innych regionach polski, 
co sprzyja wzmożonej produkcji warzywniczej na 
tym terenie.

Dominuje tu klimat umiarkowanie ciepły, 
o średniej temperaturze +6 do +8 0C. Roczna suma 
opadów na tym terenie wynosi 600 mm. Dominują 
tu gleby bardzo urodzajne – czarnoziemy, powstałe 
z roślinności łąkowej i lessowo stepowej.

Gmina zajmuje powierzchnię 62,6 km2.

Charakterystyka 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Characteristics of the Igołomia-
Wawrzeńczyce Municipality
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Warzywa gruntowe między innymi takie jak 
kalafior czy kapusta produkowane pod osłonami 
tj. tunelami foliowymi typu Igołomskiego, pocho-
dzące z nasadzeń najwcześniejszych są jednymi 
z pierwszych na krajowych rynkach, a także trafiają 
na eksport na rynki krajów UE oraz Federacji Rosyj-
skiej. Na powierzchni blisko 3000 ha, na gruntach 
ornych, które są pierwszej i drugiej klasy bonitacyj-
nej, uprawiane są kalafior, kapusty (biała, czerwona, 
włoska, pekińska), papryka, seler, por, sałata i wiele 
innych. Na glebach słabszych położonych w dolinie 
Wisły lub też dolinach potoków, a także cierpiących 
na okresowe niedobory wody produkowane są 
zboża lub stanowią odłogi, ugory, nieużytki stano-
wiące ostoję dla dzikiej zwierzyny i siedliska ptaków.

Średnia powierzchni gospodarstwa wynosi 
3 hektary, ale w ostatnich latach zauważa się wy-
raźny rozwój gospodarstw większych o wyraźnie 
zarysowanej i ukierunkowanej produkcji. Gospo-
darstwa niskotowarowe zajmujące się szeroką 
produkcją, produkujące kilka gatunków roślin, 
a niekiedy też prowadzące chów zwierząt zanika-
ją z krajobrazu naszych wsi. Rosnąca konkurencja 
i wymagania konsumentów wymuszają na produ-
centach płodów rolnych podnoszenie jakości oraz 
ilości produkowanych roślin, a także nastawienie 
się na wybrany kierunek produkcji.

Niewiele jest w Polsce miejsc, które mogą 
poszczycić się naukowo udokumentowaną 
tradycją sięgającą niemal ośmiu tysięcy lat. 

Właśnie w tak odległych czasach archeologia datuje 
początki cywilizacji regionu dzisiejszej gminy Igoło-
mia-Wawrzeńczyce.

Najdawniejsi osadnicy przybyli z południa 
w epoce neolitu, przełomowego dla ludzkości okre-
su, w którym narodziło się rolnictwo i hodowla. 
Korzystne ukształtowanie nadwiślańskiego terenu 
zapewniało bezpieczeństwo, urodzajna ziemia po-
zwalała na rozwój rolnictwa, a rzeka ułatwiała ko-
munikację.

Ludzie nie opuścili tych ziem także w epoce brą-
zu, a w epoce żelaza bardzo licznie ją zamieszkiwali. 
Na początku naszej ery w tzw. dymarkach, ziemnych 
jamach będących pierwszymi piecami hutniczymi, 
wytapiano odkrytą na miejscu rudę żelaza.

W III-IV wieku n.e. mieszkańcami dzisiejszej Igo-
łomii jej okolic byli to słowiańscy garncarze, którzy 
sztukiwyrobu ceramiki nauczyli się od Rzymian. Miej-
scowych wyrobów używano nawet w odległych osa-
dach. W latach 1946-49 odkryto na terenie Zofipola 
piece garncarskie-dymarki, które zostały odpowied-
nio zabezpieczone i udostępnione zwiedzającym.

W czasach wczesnego średniowiecza tutejsze 
osady odznaczały się typowo wiejskim charakte-
rem, co miało wpływ na życie codzienne ich miesz-

The municipality has an area of 62.6 km2.
Soil vegetables, such as cauliflower or cabbage, 
are produced under shelters i.e. Igołomia-type foil 
tunnels originating from the earliest plantings are 
among the first on the national markets and also 
put on the export markets of the EU countries and 
the Russian Federation. On the area of nearly 3000 
ha, on arable land which is the first and second 
quality soil class, the cauliflower, cabbage (white, 
red, Savoy, Chinese), peppers, celery, leek, lettuce 
and many others vegetables are planted. On weak-
er soils situated in the valley of the Vistula River or 
valley streams and also on soils with periodic water 
shortages cereals are produced or the soils consti-
tute fallow lands being the refuge for wildlife and 
bird habitats. 
The average area of a farm is 3 ha, however in re-
cent years a bigger farms are developed with clear-
ly outlined and targeted production. Semi-sub-
sistence farms engaged in a wide production, 
producing several plant species and sometimes 
also with livestock disappear from the landscape 
of our countryside. The growing competition and 
consumer requirements require raising quality and 
quantity of produced plants from the producers of 
agricultural goods and also necessitate focusing on 
the selected direction 
of production.    

Nasza historia... Our history...

There are few places in Poland which can 
boast scientifically proven tradition re-
aching nearly eight thousand years. The 

beginnings of today’s municipality of Igołomia-
-Wawrzeńczyce is dated in that period. 

The first settlers arrived from the South in the 
Neolithic era which was a breakthrough period for 
humanity, as agriculture and farming were inven-
ted. The favourable shape of the Vistula River 
areas ensured safety, the fertile land guaranteed 
the development of agriculture and the river itself 
facilitated transportation.

People did not abandon those lands in the 
Bronze Age and in the Iron Age it was densely in-
habited. At the beginning of our era the so-called 
bloomeries – ground recesses being the first mel-
ting furnaces – were used and the iron ore found 
in the area was melted there.

In 3rd-4th century the residents of today Igo-
łomia and its surrounding area were Slavic potters 
who learned the art of pottery from the Romans. 
Local products were used even in remote settle-
ments. In 1946-49 at the area of Zofipole pottery 
furnaces-bloomeries were found, adequately pro-
tected and made available to the public. 

In the times of the early Middle Ages local 
settlements had a typically rural nature, which af-
fected the daily life of their inhabitants. From the 
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-Wawrzeńczyce.   
Also the January Uprising left its mark in the 

history of Igołomia. On 5 August 1863 on nearby 
fields one of the battles took place and the dead 
insurgents were buried there at the cemetery of 
Igołomia. It is worth mentioning that Adam Chmie-
lowski, the future saint Brother Albert, born on 20 
August 1845 in Igołomia took part in the uprising.

Hard years for residents of the municipality 
came at the turn of the 19th and 20th century, 
when villages were overcrowded and Cracow re-
mained unavailable beyond the border separating 
the Russian and Austrian Partition

kańców. Od wieku XII stopniowo zacieśniały się za-
leżności pomiędzy naszym regionem, a pobliskim, 
królewskim Krakowem.

Rzemieślnicy ze Złotnik wyrabiali nawet biżute-
rię na dwór królewski, a mieszkańcy Igołomi dostar-
czali do Krakowa płody rolne.

Z dokumentów zachowanych w krakowskich 
archiwach dowiadujemy się o częstych pobytach 
królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły w Wawrzeńczy-
cach. Para królewska bywała w tutejszym kościele, 
na plebanii, dworze biskupim, a nawet w karczmie.

Wawrzeńczyce od połowy XIII do końca XIV wie-
ku pełniły funkcję miasta pobierając myto. Miejsco-
wi rzemieślnicy skupieni byli w cechach, działała 
szkoła oraz istniało ważne dla całego regionu targo-
wisko. Wcześniej, w wieku XII, wieś była własnością 
kolejno wrocławskich Benedyktynów i Norberta-
nów. W pierwszej dekadzie XIV wieku stacjonowali 
tutaj najemnicy krakowskiego biskupa Jana Muska-
ty, przeciwnika Władysława Łokietka.

W XVIII wieku Wawrzeńczyce pozostawały wła-
snością biskupa krakowskiego. Liczyły ponad tysiąc 
mieszkańców i posiadały m.in. dwór, karczmę oraz 
dwa młyny. Igołomia należała w tym czasie do Aka-
demii Krakowskiej, przynosząc jej stały dochód, co 
zaowocowało przywilejem dla igołomskich studen-
tów zwalnianych z czesnego.

W 1794 roku w Igołomi stacjonowała armia Ta-
deusza Kościuszki w marszu na Połaniec. Sam Na-
czelnik nocował tutaj w nocy z 25 na 26 czerwca. 
Sporą grupę kościuszkowskich kosynierów tworzyli 

Muzeum Archeologiczne w Igołomi

chłopi z terenu dzisiejszej gminy Igołomia-Waw-
rzeńczyce.

W historii Igołomi zostawiło swój ślad także 
powstanie styczniowe. 5 sierpnia 1863 roku na po-
bliskich polach odbyła się jedna z bitew, a polegli 
w niej powstańcy zostali pochowani na igołomskim 
cmentarzu. Warto wiedzieć, że w powstaniu brał 
udział – urodzony 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi 
– Adam Chmielowski, późniejszy święty Brat Albert.

Ciężkie lata dla mieszkańców gminy zapanowa-
ły na przełomie XIX i XX wieku, gdy wsie były prze-
ludnione, a Kraków pozostawał niedostępny za gra-
nicą oddzielająca zabór rosyjski od austriackiego.

The Archaeological Museum in Igołomia

12th century the relationships between our re-
gion and nearby Royal Cracow were close. 

Craftsmen from Złotniki would even develop 
jewellery for the royal court and residents of Igo-
łomia delivered agricultural products to Cracow.

The documents stored in Cracow archives in-
form about the frequent stays of Queen Jadwiga 
and King Władyslaw Jagiełło in Wawrzeńczyce. The 
royal couple visited the local church, presbytery, 
the bishop’s mansion and even the inn.

From mid-13th to the end of the 14th century 
Wawrzeńczyce acted as a city and collected the 
toll. Lo-cal craftsmen joined the guilds, there was a 
school available and a marketplace important for 
the whole region. Earlier, in the 12th century, the 
village was owned by Benedictine and Norbertine 
Monastery from Wrocław. During the first decade 
of the 14th mercenaries of the bishop of Cracow 
Jan Muskaty, an opponent of Władysław Łokietek, 
were garrisoned here.  

In the 18th century Wawrzeńczyce remained 
the property of the bishop of Cracow. The town 
had over one thousand inhabitants and included 
a manor, an inn and two mills. Igołomia belonged 
at that time to the Academy of Cracow bringing 
a permanent income, which resulted in a privile-
ge for the students of Igołomia who were exempt 
from tuition fees.  

In 1794 in an army of Tadeusz Kościuszko 
garrisoned there in its preparation to march to 
Połaniec. The Commander himself spent a night 
from 25 to 26 June in the town. A large group of 
Kościuszko’s scythe-bearers was formed from pe-
asants from the today’s municipality of Igołomia-

Miłek – composer from Wawrzeńczyce

Henryk Miłek – born on 20 January 1878 in Wawrzeńczyce. He was the son of organist Antoni, who in 
the second half of the 19th century was the organist in the Parish church in Wawrzeńczyce. Composer, 
conductor, organist and teacher – very popular before the war. Then all went silent, as if Miłek had never 
existed. He was condemned to oblivion, as his works in post-war Poland was inconvenient. One hundred 
of his works were found so far. In 2018 there was the 140th anniversary of his birth and a memorial 
plaque of Henryk Miłek in the Parish church in Wawrzeńczyce was unveiled.
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Miłek – kompozytor z Wawrzeńczyc

Henryk Miłek – urodził się 20 stycznia 1878 r. 
w Wawrzeńczycach. Był synem organisty Anto-
niego, który w drugiej połowie XIX w. został 
organistą w kościele parafialnym w Waw-
rzeńczycach. Kompozytor, dyrygent, orga-
nista i pedagog – przed wojną niezwykle 
popularny. Potem wszystko ucichło, jakby 
Miłek nie istniał. Został skazany na zapomnie-
nie, bo jego twórczość w powojennej Polsce była 
niewygodna. Odkryto dotąd 100 utworów jego au-
torstwa. W roku 2018 przypadła 140 rocznica jego 
urodzin, na cześć której została odsłonięta tablica 
pamiątkowa twórczości Henryka Miłka w Kościele 
parafialnym w Wawrzeńczycach.



Monuments
The Church of the Birth of the Virgin 

Mary in Igołomia

The church was built between the year 1300 and 
1325. Initially it was a wooden church and only in 
385 a new stone church was built. This church was 
consecrated in 1430 by Jarosław, the bishop of Cra-
cow. The church was built in the Gothic style, which 
is most apparent in the presbytery, where there is a 
cross-ribbed vaulting. There are 4 altars: one main 
and three side altars. In the main altar there is a 
cross which dates back to the turn of 16th and 17th 
century. In the church there is a plaque commem-
orating the birth of St. Brother Albert. Next to the 
church there is a belfry built in 1660. 

The Church of St. Adalbert  
in Pobiednik Mały

The church was built between 1254 and 1325. It 
was funded by the Cracow castellan Jakub Bonar. 
Initially the parish was owned by the Sisters of St. 
Norbert Abbey in Zwierzyniec. The entire church 

Zabytki
Kościół p.w. Narodzenia N.M.P.

w Igołomi

Kościół powstał na przełomie 1300 a 1325 roku. 
Początkowo był to Kościół drewniany, a dopiero 
w 385  roku powstał murowany. Kościół ten został 
konsekrowany w 1430 r. przez biskupa krakowskie-
go Jarosława. Kościół wybudowany został w stylu go-
tyckim, jest to najbardziej widoczne w prezbiterium, 
gdzie znajduje się sklepienie krzyżowo-żebrowe. 
Zachowane są 4 ołtarze: jeden główny i trzy boczne. 
W ołtarzu głównym usytuowany jest krzyż z przełomu 
XVI i XVII w. W kościele znajduje się tablica upamięt-
niająca, że tu urodził się Św. Brat Albert. Obok kościo-
ła znajduje się zbudowana w 1660 r. dzwonnica.

Kościół p.w. Św. Wojciecha
w Pobiedniku Małym

Kościół został wybudowany pomiędzy rokiem 
1254 a 1325. Fundatorem był kasztelan krakowski 
Jakub Bonar Początkowo parafia była własnością 
klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Cały zespół 

assembly is situated within the oldest settlement 
in Pobiednik Mały. Initially it was a wooden church, 
which burned down in 1914. The present church 
was built in 1955-1956 by the project of Roman 
Staff and then remodelled in 1967. Its main altar 
includes the image of St. Adalbert. In the church 
there are two side altars dedicated to Our Lady 
of Częstochowa and St. Joseph. Near the church 
there is a belfry built in 1908. Around the church 
old historic trees – lindens – grow.

Dzwonnica kościoła w Igołomi / The church belfry in Igołomia

kościelny usytuowany jest w obrębie najstarszego ośrodka osadniczego Pobiednika Małego. Początkowo
był to Kościół drewniany, który spłonął w 1914 r. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1955-1956 
wg projektu Romana Staffa, a następnie przebudowany w 1967 r. W głównym ołtarzu znajduje się obraz 
Św. Wojciecha. W kościele znajdują się dwa boczne ołtarze poświecone Matce Boskiej Częstochowskiej 
i Św. Józefowi. Przy koście znajduje się dzwonnica wybudowana w 1908 roku. Wokół Kościoła rosną stare 
zabytkowe drzewa – lipy.
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Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny
w Wawrzeńczycach 

Kościół został wybudowany w 1223 r., powstał z fundacji 
biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Kościół ten spalił się 
w 1676 r., nastpnie został odbudowany, a na przełomie 
wieków XVII-XVIII rozbudowany. Był on kilkukrotnie nisz-
czony przez pożary i działania wojenne, a następnie 
odbudowywany. Część budowli zachowała gotycki 
charakter. Na ścianie frontowej prezbiterium zacho-
wał się charakterystyczny układ cegieł w tzw. jodełkę. 
W latach 1919-1932 wg projektu inż. Bogdana Tretera od 
strony południowej dobudowano półokrągłą kaplicę Matki 
Boskiej Bolesnej. Ołtarz w tej kaplicy ukazuje Matkę Boską 
Bolesną z 1676 r. Świątynia posiada sześć ołtarzy. Główny oł-
tarz w stylu barokowym ukazuje Chrystusa Ukrzyżowanego.

Obok Kościoła znajduje się drewniana dzwonnica zbudowana
w 1872 r.

The Church of St. Mary Magdalene 
in Wawrzeńczyce

The church was built in 1223, by the foundation of the bishop of Cracow Iwo Odrowąż. This church 
was burned in 1676, then rebuilt and at the turn of the 17th and 18th century is was expanded. It was re-
peatedly destroyed by the fires and acts of war and then reconstructed. Part of the building has retained 



Kuźnia w Igołomi w zimowej scenerii 
Forge in Igołomia in winter scenery

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Dobranowicach 

Kościół został wybudowany w latach 1355-
1381, był fundacją właścicielki Poborowic herbu 
Topór. W latach reformacji kościół, który był drew-
niany, został zniszczony. Odbudowano go dopiero 
w 1614 r. przez właścicieli Poborowic i Dobranowic 
– Zuzannę i Jerzego Obalkowskich. W roku  1886 
kościół z uwagi na to, że w poprzednich latach 
nie przeprowadzano remontów, popadł w ruinę. 
Wówczas nie opłacało się go remontować i pod-
jęto decyzje o jego rozebraniu, a w jego miejsce, 
staraniem ówczesnego Proboszcza, powstał nowy 
murowany kościół wg projektu Pawła Opida. Ołtarz 
główny przedstawia tryptyk z początku XVII wieku, 
bogato zdobiony, z centralnie umieszczonym kru-
cyfiksem.

Po bokach dwa ołtarze, po prawej stronie ołtarz 
z obrazem św. Franciszka oraz Trójcy Św. Zwiasto-
wania, pochodzący z XVII w. Po stronie lewej ołtarz 
Matki Boskiej pochodzący z 1950 r.

The Church of the Elevation of the Holy Cross in Dobranowice

The church built in the years 1355-1381 was a foundation of the owner of Poborowice coat of arms 
Topór. In the years of the Reformation the wooden church was destroyed. It was rebuilt only in 1614 by 
the owners and Poborowice and Dobranowice – Zuzanna and Jerzy Obalkowski. In 1886 the church fell 
into ruin due to the fact that in previous years there had been no repairs. At that time it was uneconomic 
to reconstruct it and a decision was made to disassemble the church. In its place, thanks to the efforts of 
the contemporary Parish, a new stone church was built by design of Paweł Opid. The main altar shows the 
triptych from the early 17th century, richly decorated with centrally located crucifix.

On the sides there are two altars, on the right side an altar with an image of St. Francis and the Annun-
ciation Holy Trinity from 17th century. On the left side there is an altar of Mother Mary from 1950

Pałac w Igołomi 

Pałac zbudowano na przestrzeni XVII/XIX z fun-
dacji Franciszka Wodzickiego własciciela Igołomi. 

Budowla jest dziełem wybitnego architekta Chri-
stiana Algnera. Pałac został wybudowany na pla-
nie prostokąta, z portykiem wspartym na czterech 
wysmukłych jońskich kolumnach i trójbocznym 
ryzalitem od strony południowej kryjącym okrągły 
salon. Wewnątrz rozkład pomieszczeń typowy jest 
dla rezydencji wiejskich z tego okresu. Apartamen-
ty reprezentacyjne położone są na parterze, na osi 
przedsionek o ściętych wewnętrznych narożnikach 
i okazały salon ciągnący się przez obie kondygnacje, 
po obu stronach znajdują się pokoje, podzielone 
w części wschodniej korytarzem. W pałacu mieści 
się obecnie pracownia archeologiczna i muzeum. 
Wokół roztacza się piękny park, pełen starych 
drzew, z dużą polaną widokową na południu.

The palace of Igołomia

The palace was built in 17th-19th century 
from the foundation of Franciszek Wodzicki, the 

owner of Igołomia. The building is the work of an 
outstanding architect Christian Algner. The palace 
was built on a rectangular plan with columned hall 
backed by the four slender Ionian columns and 
triangular projection from the southern side with 
a round hall. The layout of the rooms is typical 
for rural residences from that period. The apart-
ments are situated on the ground floor. The is  
a vestibule with angled internal corners and  
a magnificent hall with two floors. On both sides 
there are rooms divided by a corridor in the east-
ern part. Now in the palace there is an archaeo-
logical workshop and a museum. Around the pal-
ace there is a beautiful park, full of old trees, with 
large observation meadow in the south.

Kuźnia w Igołomi

Kuźnia zbudowana została na początku XIX wieku, usy-
tuowana przy Alei Kasztanowej, która prowadzi do Pałacu 
w Igołomi. Jest to budowla murowana z cegły, otynkowana, 
wewnątrz zachowały się: piec i resztki wyposażenia. Tutaj 
powstańcy kuli kosy, a uwiecznił to Artur Grottger.  

The forge of Igołomia

The forge was built in the early 19th century and is 
located at Aleja Kasztanowa, which leads to the Palace of 
Igołomia. It is a stone building with a furnace and the re-
sidue equipment inside. Here the insurgents forged their 
scythes, which was painted by Artur Grottger.        
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its Gothic style. On the front wall of the presbytery 
a typical chevron brick pattern was re-tained. In 
the years 1919-1932 the project of engineer Bog-
dan Treter was used to build a semi-circle chapel 
of the Mother of Sorrow from the southern side. 
The altar in the chapel shows the Mother of Sor-

row from the year of 1676. The church has six al-
tars. The main altar in the baroque style shows the 
Christ crucified. 

Next to the church there is a wooden belfry 
built in 1872.



Stara komora celna w Igołomi – 
muzeum Św. brata Alberta przed remontem

Old Customs Chamber in Igołomia – Museum of 
Saint Brother Albert before the renovation

Wawrzeńczyce

Przedszkole w Wawrzeńczycach
Kindergarten in Wawrzeńczyce

Muzeum św. Brata Alberta

Muzeum znajduje się w miejscu nieistniejące-
go już domu, w którym urodził się Adam Chmielow-
ski – św. Brat Albert. Przy domu zakonnym Zgro-
madzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim 
w Igołomi od 1995 r. znajdowało się muzeum po-
święcone Adamowi Chmielowskiemu – św.  Bratu 
Albertowi. Mieściło się ono w nieistniejącym już 
dzisiaj domu nr 53, należącym do tzw. osiedla cel-
nego, której naczelnikiem był Wojciech Chmielow-
ski – ojciec Adama. To właśnie w tym domu uro-
dził się 20.08.1845 r. przyszły święty. Obecnie na 
tym miejscu zbudowano nową siedzibę muzeum, 
w którym mieści się dawna, unowocześniona wy-
stawa. Wnętrza muzeum są podzielone na część 
audiowizualną i ekspozycyjną. Po obejrzeniu filmu 
i naściennej projekcji przybliżających nam postać 
i dzieło św. Brata Alberta, można zwiedzić zaaran-
żowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru ro-
syjskiego z zabytkowymi eksponatami z jej wyposa-
żenia. Pomieszczenie to sąsiaduje z rekonstrukcją 
jednego z pokojów mieszkalnych rodziny naczelni-
ka komory, które mieści się w tym samym domu. 
W nim zgromadzono pamiątki i meble w większości 
pochodzące z połowy XIX wieku; od wielu lat tro-
skliwie przechowywane przez Zgromadzenie. Wnę-
trze to ma przybliżać zwiedzającym klimat jaki mógł 
panować w domu zamieszkałym przez rodzinę 
Chmielowskich.

Museum of St. Brother Albert

The museum is located at the now-defunct 
home, in which Adam Chmielowski - St. Brother Al-
bert was born. Since 1995, near the home of the 
Albertines in Igołomia there has been a museum 
a museum dedicated to Adam Chmielowski - St. 
Brother Albert. The museum was located in the no 
more existing home No 53, belonging to the so-
called customs estate, the governor of which was 
Wojciech Chmielowski – Adam’s father. It is in this 
house where on 20.08.1845 the future Saint was 
born. Now in this place a new museum is built with 
the former, upgraded exhibition. The interior of the 
museum is divided into the audiovisual and exhibi-
tion part. After watching a film and a wall projection 
presenting us the figure and work of St. Brother Al-
bert you can visit the arranged interior of the cus-
toms room from the period of the Russian Partition 
with antique objects from its equipment. This room 
is adjacent to the reconstruction of one of the 
rooms housing the family of the estate governor 
that is located in the same house. It has the collec-
tions of souvenirs and furniture mostly originating 
from the mid-19th century; retained carefully for 
many years by the Assembly. The interior should 
show the visitors the climate which could prevail in 
the house is inhabited by Chmielowski family.

Oświata
Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, 

w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ta-
deusza Kościuszki w Wawrzeńczycach i Przedszkole 
Samorządowe w Wawrzeńczycach oraz Gminne 
Centrum Edukacji w Igołomi, w skład którego wcho-
dzi Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego w Igołomi i Przedszkole Samorządowe 
w Igołomi – oba GCE zostały w ostatnich latach rozbu-
dowane o sale gimnastyczne, przedszkole w Igołomi 
oraz dodatkowe oddziały przedszkolne wraz z placa-
mi zabaw w Igołomi i Wawrzeńczycach.

Dwie pozostałe szkoły tj. Szkoła Podstawowa 
im.  Jana Brzechwy w Dobranowicach i Szkoła Pod-
stawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie po 
przekazaniu, od 1.09.2013 r. są prowadzone przez 
lokalne stowarzyszenia. Gmina na ich prowadzenie 
przekazuje dotację.

Wszystkie szkoły posiadają wielofunkcyjne boiska 
o sztucznej, nieurazowej nawierzchni, a w GCE są do-
datkowo bieżnie ze skocznią i siłownie plenerowe.

W Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczy-
cach w ostatnich latach realizowano wiele programów 
wymiany zagranicznej uczniów w ramach Erasmus+ 
Były to m.in. „Mój cyfrowy tornister” oraz „Dziedzictwo 
Regionalne Europy – zachowajmy nasze tradycje”. 
W 2018 r. w GCE w Wawrzeńczycach pozyskano ko-
lejne środki na realizację dwóch 2-letnich projektów. 
Pierwszy z nich ,,Kompetencje nauczycieli podstawą 
nowoczesnej szkoły realizowany z Madrytem. Nato-
miast drugi pn. ,,Sztuka życia – rozwijanie umie-
jętności społecznych poprzez sztukę’’ zakłada 

Education
The Municipal Centre of Education in Waw-

rzeńczyce comprising a Primary School of Tadeusz 
Kościuszko in Wawrzeńczyce and the public kinder-
garten in Wawrzeńczyce and the Municipal Educa-
tion Centre in Igołomia which included the Primary 
School of The Heroes of the January Uprising in Ig-
ołomia, a public kindergarten in Igołomia – both MEC 
were recently expanded with gyms, a kindergarten 
in Igołomia and additional pre-primary branches 
with playgrounds in Igołomia and Wawrzeńczyce.

The other two schools, i.e. The Primary School 
of Jan Brzechwa in Dobranowice and the Primary 
School of Stanisław Staszic in Tropiszów have been 
led by local associations since 01.09.2013. The Muni-
ci-pality issues a dotation for their purpose.

All schools have multi-functional pitches with 
artificial protective surface and in MEC there are 
additional tracks and open-air gyms.

In the Municipal Centre of Education in Waw-
rzeńczyce in recent years there have been many 
exchange programmes for foreign students in the 
framework of the Erasmus+ programmes i.e. ‘eBooks 
– My Digital Schoolbag’ and ‘Folk Heritage Around 
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Sport
W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce działają dwa 

kluby sportowe – KS „Wiarusy” w Igołomi i KS „Nowa 
Wawrzynianka” w Wawrzeńczycach. Igołomski klub 
powstał w 1992 roku i rozpoczął swoją działalność 
od budowy boiska, które w roku 2006 stało się bazą 
Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Igołomi, 
realizującego program sportowo-rekreacyjny dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Ośrodek powstał 
dzięki zabiegom samorządu lokalnego wspartego 
środkami finansowymi Unii Europejskiej – z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich KS Wiarusy 
zrealizował projekt przebudowy boiska trawiastego 
i budowę boiska o nawierzchni sztucznej za kwotę 
920 000 zł. Jedną z corocznych imprez organizowa-
nych na boisku Ośrodka jest mecz z okazji Święta 
Niepodległości rozgrywany przez piłkarzy i samo-
rządowców. i trampkarzy. Drużyna seniorów bierze 
udział w rozgrywkach Ligi okręgowej.

Długą tradycją i świetnymi wynikami sporto-
wymi może pochwalić się KS  „Nowa Wawrzynian-
ka”, którego historia sięga roku 1927. Po II wojnie 
światowej drużyna piłkarska istniała nieformalnie 
rejestrując się dopiero w 1960 roku. Klub prowadzi 
także drużynę juniorów. Obecnie drużyna „Waw-
rzynianka” gra w klasie „C” .

Kluby prowadzą działalność sportową, kultural-
ną i wychowawczą w celu: zapewnienia młodzie-
ży i dorosłym możliwości udziału: w zajęciach 
kultury fizycznej, zawodach sportowych, tur-

fessional competence of the teachers to the needs of 
teaching using IT tools and experimental methods in 
primary school and junior high-school classes. The ac-
quired funding from the RPO for the years 2014-2020 
totalled 779.040,50 PLN and the project “Increase of 
the access to pre-school education for children of 3-4 
in the Municipality of Igołomia-Wawrzeńczyce”. The 
total cost of the project is 858.203 PLN, including the 
EU co-financing of 553.668,50 PLN

Przedszkole w Igołomi 
The kindergarten in Igołomia

Tropiszów

Dobranowice
Piknik Rodzinny, podczas którego nastąpio 
otwarcie przebudowanego boiska
Family picnic during which the rebuilt pitch 
was opened

współpracę szkół pomiędzy krajami: Łotwą (koordy-
nator), Litwą, Portugalią, Turcją, i Polską.

W Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi 
w ostatnich latach realizowano projekt „Ćwiczę 
umysł” ukierunkowany na upowszechnianie wśród 
uczniów umiejętności wykorzystywania kompu-
tera i Internetu do celów edukacyjnych. Ponadto 
celem projektu był wzrost kompetencji matema-
tyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów 
oraz dostosowanie kompetencji zawodowych na-
uczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych i metody eksperymentu 
w szkole podstawowej i klasach gimnazjalnych. 
Pozyskane dofinansowanie w ramach RPO na lata 
2014-2020 wyniosło 779  040,50 zł oraz projekt 
„Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkol-
nego dla dzieci 3-4-letnich na obszarze Gminy Igo-
łomia-Wawrzeńczyce”. Całkowity koszt projektu wy-
nosi 858 203 zł. w tym dofinansowanie ze środków 
unijnych 553 668,50 zł.

Europe – Keep Our Traditions’. In 2018 the MEC in 
Wawrzeńczyce obtained further funds for the imple-
mentation of two 2-year projects. The first of them, 
“Competences of teachers as the basis for the mod-
ern school” was implemented along with a partner 
school from Madrid. The second, entitled ‘The Arts 
for Life – Developing the Life Skills Through the Arts’ 
involves the cooperation of schools between the fol-
lowing countries: Latvia (coordinator), Lithuania, Por-
tugal, Turkey and Poland.

The Municipal Centre of Education in Igołomia 
in recent years implemented the project entitled  
“I exercise my mind” aimed at the dissemination of 
the skills to use PCs and Internet for educational pur-
poses among pupils. In addition, the goal of the pro-
ject was the increase in mathematical-science and IT 
competences of pupils and the adaptation of the pro-

Igołomia

Sport
In the Municipality of Igołomia-Wawrzeńczyce 

there are two sports clubs - KS “Wiarusy” in Igołomia 
and KS “Nowa Wawrzynianka” in Wawrzeńczyce. The 
club in Igołomia was founded in 1992 and began its 
activity from the construction of the pitch, which in 
2006 became the base of the Rural Sport and Rec-
reation Centre in Igołomia with the sport and recre-
ation program for all inhabitants of the Municipality. 
The centre was launched thanks to the local govern-
ment backed by the financial resources from the 
European Union. Based on the Rural Development 
Program, KS Wiarusy team has implemented the 
project of the pitch grass conversion and the con-
struction of the pitch with an artificial surface for the 
amount of 920.000 PLN. One of the annual events 
organised on the pitch of the Centre is a match for 
the Independence Day in which the players, commu-
nalists and the trainees take part. The senior team 
takes part in competitions at the District League. 
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regional and national scale.
Each year the shooting tourna-

ment for the Cup of the Mayor of Igoło-
mia-Wawrzeńczyce is organised. In 2018, at 

the invitation of the Chairman of the associa-
tion of LND in Igołomia-Wawrzeńczyce, Mr. Ste-

fan Nawrot, the competition was attended by ap-
proximately 60 competitors and many supporters.

KS “Nowa Wawrzynianka”, dating back to the year 
1927, also boasts the long tradition and excellent 
results. After World War 2 the football team existed 
informally and was registered only in 1960. The club 
also has a junior team. Currently “Wawrzynianka” 
team plays in Class „C”.

Both clubs organize sports, cultural and edu-
cation events in order to ensure young people and 
adults the ability to participate in physical classes, 
sporting events, tournaments and tourism.

Boisko KS „Nowa Wawrzynianka” 
w Wawrzeńczycach 
Pitch of KS “Nowa Wawrzynianka” 
in Wawrzeńczyce

Boisko WOSiR 
KS „Wiarusy” 

w Igołomi
Pitch of WOSiR KS 
“Wiarusy” in Igołomia

Strefa rekreacyjno-sportowa w Pobiedniku Małym 
Zone for recreational sports in Pobiednik Mały

niejach, turystyce stanowiącej formę aktywnego 
wypoczynku. LOK

W październiku 2018 roku Gminne Koło Ligii 
Obrony Kraju obchodziło dziesięciolecie swojej 
działalności. Za swoje zasługi członkowie Koła ode-
brali brązowe, srebrne i złote odznaki. Koło od-
niosło już wiele sukcesów na arenie regionalnej, 
krajowej.

Rokrocznie organizowane są zawody strze-
leckie o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeń-
czyce. W 2018r. na zaproszenie Prezesa Zarządu 
Gminnego Koła Ligi Obrony Kraju w Igołomi-Waw-
rzeńczycach Pana Stefana Nawrota w zawodach 
wzięło udział około 60 zawodników i liczne grono 
kibiców.

  LND (League of 
National Defence)

In October 2018 the Municipal LND associa-
tion celebrated the 10th anniversary of its activity. 
For their merits the members of the association 
received bronze, silver and gold badges. The as-
sociation already had several successes at the 



Lotnisko
Na terenie Pobiednika Wielkiego znajduje się 

sportowe lotnisko cywilne należące do Aeroklu-
bu Krakowskiego, który w 2018 roku obchodził 
90.  rocznicę swojego istnienia. Podczas roczni-
cowych obchodów metropolita krakowski Jego 
Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał po-
święcenia, wzniesionej na terenie lotniska, kapliczki 
Matki Bożej Loretańskiej, patronki lotników. 

Lotnisko w Pobiedniku Wielkim oferuje liczne 
atrakcje – przeloty samolotami, szybowcami, balo-
nami, skoki spadochronowe. Prowadzi też szkole-
nia dla pilotów, spadochroniarzy, paralotniarzy, itp. 
Na płycie lotniska odbywają się rozmaite imprezy 
plenerowe – międzynarodowe zawody spadochro-
nowe, ogólnopolskie mistrzostwa modeli lotni-
czych, a nawet pikniki i koncerty. Organizowane są 
tu także: Targi Warzywnicze – Małopolskie Święto 
Warzyw, gminne zawody sportowo-pożarnicze, fe-
styny i konkursy.
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Aerodrome
At the Pobiednik Wielki area there is a sports 

civil aerodrome that belongs to the Cracow Flying 
Club, which in 2018 year celebrated its 90th anni-
versary. During the anniversary commemorations 
the Metropolitan of Cracow, His Eminence Cardinal 
Stanisław Dziwisz consecrated the small chapel of 
Saint Mary of Loretto, the patron of the airmen, lo-
cated at the aerodrome. 

The aerodrome in Pobiednik Wielki offers many 
attractions – airplane, glider and balloon flights as 
well as parachuting. It also conducts training for 
pilots, parachutists, paragliders, etc. At the aero-
drome various events are held – International par-
achute competitions, Polish Championship of air-
craft models and even picnics and concerts. There 
are also: Vegetable Cultivation Fairs – The Vegeta-
ble Holiday of Małopolska, Municipal fire-fighting 
competitions, festivals and various competitions.

Centrum Kultury 
i Promocji 
w Igołomi-

Wawrzeńczycach

Oficjalne otwarcie siedziby Centrum Kultu-
ry i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyło 
się 9 Listopada 2010  roku. Podstawowym celem 
Centrum Kultury jest prowadzenie działań roz-
wijających i zaspokajających potrzeby kultural-
ne mieszkańców oraz promujących Gminę. Do 
podstawowych zadań CKiP w dziedzinie kultury 
należy rozbudzanie, i zaspokajanie potrzeb kul-
turalnych mieszkańców, organizowanie imprez 
artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, wy-
staw, konkursów, integracja społeczna. Tworzenie 
udostępnianie i ochrona dóbr kultury. Wspieranie 

The Centre of 
Culture and 
Promotion 

in Igołomia-
Wawrzeńczyce

The official opening of the Centre of Culture 
and Promotion in Igołomia-Wawrzeńczyce took 
place on 9 November 2010. The primary objective 
of the Cultural Centre are the activities that serve 
the cultural needs of inhabitants and promote the 
Municipality. The essential tasks of the CCP in the 
field of culture are: meeting the cultural require-
ments of the inhabitants, organization of artistic, 
cultural and entertainment events, exhibitions, 
competitions, social integration. It creates, shares 
and supports cultural goods. It supports amateur 

Kolonia w Centrum Kultury i Promocji
Youth camp in the Centre of Culture  
and Promotion
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amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru. Naj-
ważniejszymi zadaniami w dziedzinie promocji 
jest organizowanie i prowadzenie imprez promu-
jących Gminę, prezentacja Gminy na zewnątrz, 
udział w targach i imprezach. Prowadzenie dzia-
łalności wydawniczej, gromadzenie dokumentacji 
prasowo-fotograficznej dotyczącej Gminy, przygo-
towanie materiałów promocyjnych.

Centrum Kultury i Promocji współpracuje z in-
nymi podmiotami na terenie Gminy realizując swo-
je działania zawarte w statucie. Tworzy swoje pro-
gramy we współpracy z Urzędem Gminy, szkołami, 
przedszkolami, sołectwami oraz stowarzyszeniami 
w celu zaspokajania potrzeb społecznych kultural-
nych i edukacyjnych.

artistic movement and folklore. The most impor-
tant tasks in the field of promotion are: organizing 
and conducting events promoting the Municipality, 
presentation of the Municipality outside, participa-
tion in fairs and events. Publishing activity, collect-
ing press and photo documentation on the Munici-
pality, preparing promotional materials.

The Centre of Culture and Promotion cooper-
ates with entities in the territory of the Municipality 
in pursuing its activities contained in the statute. It 
creates its programs in cooperation with the Office 
of the Municipality, schools, kindergartens, admin-
istrative structures and associations in order to 
meet the social, cultural and education needs.

Koła Gospodyń 
Wiejskich

Aktualnie na terenie Gminy działa 11 Kół Go-
spodyń Wiejskich (KGW) prowadzących aktywną 
działalność w dziedzinie kultywowania tradycji, 
promowania i reprezentowania Gminy podczas 
różnych konkursów i imprez o zasięgu gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim jak również ogólno-
polskim. Istniejące KGW: Dobranowice, Igołomia, 
Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały i Wielki, Stręgobo-
rzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, 
Złotniki, Zofipole, Żydów. Od 
2007 roku organizowane jest 
Gminne Forum Kobiet, ce-
lebrujące Dzień Kobiet w 
Gminie, którego gospo-
darzem rokrocznie 
jest inne (kolejne) 
Koło.

Rural Housewives 
Associations

Currently in the territory of the Municipality 
there are 11 Rural Housewives Associations (RHA) 
active in the field of cultivating traditions, promot-
ing and representing the Municipality at various 
competitions and events of local, state, provincial 
as well as national level. Existing RHAs: Dobranow-
ice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały  
i Wielki, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, 

Złotniki, Zofipole, Żydów. Since 
2007 the Municipsl Forum of 

Women has been organized 
that celebrates the Wom-

en’s Day in the Munici-
pality, which is hosted 

by another RHA each 
year.

Działające Stowarzyszenia, lokalne 
zespoły i grupy teatralne

Acting associations, local groups 
and theatre groups

Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi

Orkiestra dęta „HEJNAŁ” w Igołomi powstała 
w 1929  r. Założycielami orkiestry był kapelmistrz 
Mroczek Jan, Kostulski Antoni, Chmiela Kacper oraz 
ks. proboszcz parafii Igołomia Wincenty Piątkiewicz. 
Od chwili powstania po dziś dzień Orkiestra regu-
larnie i wielokrotnie występuje na uroczystościach 
gminnych, kościelnych, strażackich i okazjonalnych. 
Rok 2019 to czas Jubileuszu 90-lecia Orkiestry.

Hejnał Concert Band of Igołomia

“HEJNAŁ” Concert Band of Igołomia was found-
ed in 1929 by bandmaster Mroczek Jan, Kostulski 
Antoni, Chmiela Kacper and the parish priest of Ig-
ołomia, Wincenty Piątkiewicz. Since the creation to 

the present day the band has regularly and repeat-
edly played during the Municipal, church, fire bri-
gade and occasional ceremonies. 2019 is the year 
of the 90th anniversary of the Concert Band.

Grupa Kolędnicza Pasterze z Koźlicy

Pastorałka, która przekazywana jest z pokolenia 
na pokolenie pochodzi z XVIII  wieku. Pieczołowicie 
przekazywana niezmienna w treści króluje w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia. W roku 2017 Grupa ob-
chodziła 65-lecie swojej działalności. Grupy kolęd-
nicze uczestniczące w Przeglądach to dobro naro-
dowe i jako „Kolędnicy” są wpisani na niematerialną 
listę krajową dziedzictwa kulturowego UNESCO.
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Caroller Group Shepherds from Koźlica

The Pastorale that is passed from generation to 
generation comes from the 18th century. Carefully 
passed and unchanged in its content, It is popular 
at Christmas time. In 2017 the Group celebrated its 

65th anniversary. Caroller Groups participating in 
the Previews are a national good and as “Carollers” 
they are entered on the intangible list of UNESCO 
National Cultural Heritage.

Amatorska Grupa Teatralna 
Brawo My

Uświetnia cykliczne uroczystości w Gminie.  
Prezentuje przedstawienia teatralno-muzyczne.

Amateur Theatre Group 
“Brawo My”

It takes part  in cyclical events in the Municipal-
ity. It presents plays and music shows.

Stowarzyszenie Folklorystyczne 
Kuźnia z Igołomi

Zrzesza zespoły muzyczne (ludowe, śpiewacze, 
instrumentalne): Zespół Kopiénioki, Alebabki oraz 
Zofipolanki.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Aktywności Lokalnej w Stręgo-

Folklore Association Kuźnia from 
Igołomia

It unites music bands (folk, singing, instrumental): 
Kopienioki, Alebabki and Zofipolanki Bands.

The Association of Rural Development Tropiszów, 
The Association of Development of Local Activity in Stręgoborzyce, Dobranowice Association Yes-

terday-Today-Tomorrow, Rural Renewal Association Wawrzeńczyce, The School Assistance Association 
Małopolska, Hunting Club Sarenka (Wawrzeńczyce), League of National Defence, The Polish Association 
of Racing Pigeon Breeders, The Association of Beekeepers, The Association of pensioners and the handi-
capped No 8, University of the Third Age.

All Associations are working for the assistance and development of local environments, integration of 
local inhabitants and the image of the Municipality.

Zespół Kopienioki / Kopienioki Band

borzycach, Stowarzyszenie Dobranowice Wczoraj-
-Dziś-Jutro, Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeń-
czyce, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, 
Koło Myśliwskie Sarenka (w Wawrzeńczycach), Liga 
Obrony Kraju, Polski Związek Gołębi Pocztowych, 
Koło Pszczelarzy, Koło Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów nr 8, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wszystkie Stowarzyszenia działają na rzecz 
pomocy i rozwoju środowisk lokalnych, integra-
cji lokalnej mieszkańców i wizerunku Gminy.

Zespół Alebabki / Alebabki Band

Zespół Zofipolanki / Zofipolanki Band

Seniorzy / Seniors
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Targi Warzywnictwa 
– Małopolskie 
Święto Warzyw

The Vegetable 
Cultivation Fairs - 
Vegetable Festival  
of Małopolska 

Od 2007 roku w pierwszą niedzielę września 
organizowane są Targi Warzywnictwa – Mało-
polskie Święto Warzyw. Impreza odbywa się pod 
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wo-
jewody Małopolskiego. Ma ono miejsce w Pobied-
niku Wielkim, na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego. 
To jedyne w swoim rodzaju „warzywne dożynki”, 
podczas których dziękuje się za plony i prezentuje 
liderów produkcji warzyw. Niespotykanym i wyjąt-
kowym elementem wyróżniającym tą uroczystość 
jest wręczanie symbolicznych koszy pełnych dorod-
nych warzyw uprawianych na terenie naszej gminy. 
Kosze otrzymują zaproszeni goście, zasłużone dla 
producentów warzyw osoby.

Głównymi założeniami organizacji Targów Wa-
rzywnictwa podczas XII Małopolskiego Święta Wa-
rzyw jest stworzenie miejsca spotkań dostawców 
i odbiorców z branży warzywniczej, zaprezento-
wanie i promocja obszarów wiejskich oraz wzbu-
dzenie zainteresowania u mieszkańców miast. 
Organizatorzy chcą umożliwić zainteresowanym 
wystawcom możliwość przedstawienia swojej ofer-
ty, wyróżnienia się na tle masowych reklam wpły-
wających na dezorientację potencjalnych odbior-
ców. Celem priorytetowym jest ułatwienie rolnikom 
i przedsiębiorcom podniesienia poziomu wiedzy nt. 
oferowanych rozwiązań i innowacji pomagających 

Since 2007 on first Sunday in September the 
Vegetable Cultivation Fairs – Vegetable Festival of 
Małopolska have been organised. The event is held 
under the patronage of the Minister of Agriculture 
and Rural Development, Marshal of the Małopolsk-
ie Voivodship and the Małopolskie Voivod. It takes 
place in Pobiednik Wielki, at the Cracow Flight Club 
aerodrome. This is a unique “vegetable harvest fes-
tival” during which the participants thank for the 
harvest and presents the leaders in the production 
of vegetables. A superb and unique element of this 
ceremony is giving out the symbolic baskets full of 
vegetables grown in our Municipality. The baskets 
are given to invited guests and persons who de-
served appreciation from the producers.

The main objective of the organization of Veg-
etable fairs during the 12th Vegetable Holiday of 
Małopolska is to organize a meetings place for 

w doskonaleniu produkcji warzyw oraz zachowa-
nia różnorodności genetycznej roślin i zwierząt. 
Natomiast mieszkańcom miast Organizatorzy chcą 
zaprezentować wieś jako interesujące miejsce do 
osiedlenia się, umożliwiające odpoczynek od zgieł-
ku miasta oraz łatwiejszy – bezpośredni dostęp do 
zdrowych warzyw.

Wydarzenie to stanowi doskonałą promocję 
gminy, powiatu i województwa. Organizatorzy dba-
ją o przygotowanie licznych atrakcji dla uczestni-
ków. To uroczystość przyjazna dla każdej kategorii 
wiekowej. Odbywają się liczne tematyczne prelek-
cje, konkursy, loterie, koncerty i zabawa taneczna. 
Na naszej scenie gościły między innymi: Golec uOR-
KIESTRA, Łzy, Boys, Weekend, Małgorzata Ostrow-
ska. Tak licznie przybywających na uroczystość 
z pewnością przyciąga możliwość smakowania re-
gionalnych potraw oraz przysmaków przygotowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich, jak i bogata 
gastronomia, atrakcyjne wesołe miasteczko i profe-
sjonalne targi warzywnicze.

suppliers and customers from the vegetable 
industry, to present and promote rural areas 

and arouse interest among the urban population. 
The organisers would like to enable interested ex-
hibitors the opportunity to present their offers, dis-
tinguish themselves from the bulk of advertising af-
fecting the confusion of the potential recipients. The 
priority objective is to help farmers and traders to 
raise the level of knowledge about the solutions of-
fered and innovations to help in the development of 
the production of vegetables and the preservation 
of genetic diversity of plants and animals. And to the 
inhabitants of the cities the organisers would like to 
introduce the village as an interesting place to settle, 
to relax from the hustle and bustle of the city and to 
provide easier – direct access to healthy vegetables.

This event is a great promotion for the Munici-
pality, the district and the voivoidship. The organis-
ers ensure the preparation of numerous attractions 
for participants. It is an event friendly for each age 
category. There are numerous thematic lectures, 
competitions, lotteries, concerts and outdoor danc-
ing. On our stage the following artists could be met: 
Golec uORKIESTRA, Łzy, Boys, Weekend, Małgorzata 
Ostrowska. So many guests arriving at the ceremo-
ny are certainly attracted by the possibility to try re-
gional dishes and delicacies prepared by the Rural 
Housewives Association as well as rich gastronomy, 
attractive amusement park and vegetable fairs. 



Ochotnicze 
Straże Pożarne 

(OSP)
W gminie działa 9 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych: Dobranowice, Igołomia-Zofipo-
le, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Stręgoborzyce, 
Tropiszów, Wawrzeńczyce, Złotniki, Żydów. Dwie 
jednostki OSP tj. Złotniki i Wawrzeńczyce włączo-
ne są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego (KSRG). 

Strażacy służą pomocą podczas pożarów, wy-
padków oraz klęsk żywiołowych, a także angażują 
się w prace społeczne i pomoc na rzecz Gminy. 
Aktywnie uczestniczą w organizacji uroczystości 
Gminnych.
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Voluntary Fire 
Brigades (VFB)
In the Municipality there are 9 units of the 

Voluntary Fire Brigades: Dobranowice, Igoło-
mia-Zofipole, Pobiednik Mały, Rudno Górne, 
Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Złotni-
ki, Żydów. Two units of the VFB, i.e. Złotniki and 
Wawrzeńczyce, are included in the National Fire 
and Rescue Sys-tem. 

Firefighters help with extinguishing fires, with 
accidents and natural disasters and also engage 
in work and social assistance for the benefit of 
the Municipality. They are actively involved in the 
organization of the Municipal events.

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce 57

tel./fax: 12 287 40 03 lub 07
e-mail: ug-igwaw@poczta.onet.pl

Lokalny Ośrodek 
Informacyjno-Doradczy UPPK 
– Filia Igołomia-Wawrzeńczyce

32-125 Wawrzeńczyce 160 
tel.: 661 095 826

Centrum Kultury i Promocji 
w Igołomi-Wawrzeńczycach 

32-125 Wawrzeńczyce 160
tel.: 12 287 40 10
www.ckip.igwa.pl 
Księgowa CKiP: 

12 287 40 03 lub 07 wew. 41
e-mail: ckip@poczta.onet.pl 

Placówki Oświatowe:
Gminne Centrum Edukacji 

w Wawrzeńczycach 
32-125 Wawrzeńczyce 385 

tel.: 12 287 42 55 
www.gcewawrzenczyce.pl

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi 
32-125 Wawrzeńczyce 252 

tel.: 12 287 30 31 
www.szpigolomia.com

Szkoła Podstawowa w Dobranowicach 
32-125 Dobranowice 67 

tel.: 12 287 42 30 
www.dobranowice.cba.pl

Szkoła Podstawowa w Tropiszowie 
32-125 Tropiszów 212 

tel.: 12 287 31 34
www.sptropiszow.szkolna.net

Biblioteki: 
www.biblioteka.igwa.pl

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wawrzeńczycach 

32-125 Wawrzeńczyce 385 
tel.: 12 287-42-55 wew. 26

e-mail: gbpwawrzenczyce@interia.pl

Gminna Biblioteka Publiczna  
Filia w Igołomi

32-125 Igołomia 252 
tel.: 12 287-30-31 wew. 26 
e-mail: gbpigolomia@op.pl

Gminna Biblioteka Publiczna Filia 
w Dobranowicach

32-125 Dobranowice 67 
tel.: 12 287-42-30

Parafie:
Igołomia 

Parafia pw. Narodzenia NMP
 32-125 Igołomia 124, tel.: 12 287 30 50

Wawrzeńczyce 
Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny

32-125 Wawrzeńczyce 388 
tel.: 12 287 40 31

Dobranowice 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

32-125 Dobranowice 36, tel.: 12 287 45 00

Pobiednik 
Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa 

i Męczennika
32-125 Pobiednik Mały 22a

tel.: 12 287 31 46

27
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Notatki
Igołomia-Wawrzeńczyce Municipality Office

32-125 Wawrzeńczyce 57
tel./fax: 12 287 40 03 lub 07

e-mail: ug-igwaw@poczta.onet.pl

Local Information and Advice Centre UPPK – 
Igołomia-Wawrzeńczyce branch

32-125 Wawrzeńczyce 160 
phone +48 661 095 826

The Centre of Culture and Promotion  
in Igołomia-Wawrzeńczyce 

32-125 Wawrzeńczyce 160
phone +48 12 287 40 10

www.ckip.igwa.pl 
Księgowa CKiP: 

12 287 40 03 lub 07 wew. 41
e-mail: ckip@poczta.onet.pl 

Educational establishments:
The Municipal Centre of Education  

in Wawrzeńczyce 
32-125 Wawrzeńczyce 385 
phone +48 12 287 42 55 
www.gcewawrzenczyce.pl

The Municipal Centre of Education in Igołomia
32-125 Wawrzeńczyce 252 
phone +48 12 287 30 31 

www.szpigolomia.com

Primary School in Dobranowice
32-125 Dobranowice 67 
phone +48 12 287 42 30 
www.dobranowice.cba.pl

Primary School in Tropiszów
32-125 Tropiszów 212 

phone +48 12 287 31 34
www.sptropiszow.szkolna.net

Libraries
www.biblioteka.igwa.pl

Municipal Public Library 
in Wawrzeńczyce 

32-125 Wawrzeńczyce 385 
phone +48 12 287-42-55 wew. 26

e-mail: gbpwawrzenczyce@interia.pl

Municipal Public Library 
in Igołomia

32-125 Igołomia 252 
phone +48 12 287-30-31 wew. 26 

e-mail: gbpigolomia@op.pl

Municipal Public Library 
in Dobranowice

32-125 Dobranowice 67 
phone +48 12 287-42-30

Parish churches
Igołomia 

Parish church of the Birth of the Virgin Mary
 32-125 Igołomia 124, phone +48 12 287 30 50

Wawrzeńczyce 
Parish church Of St. Mary Magdalene

32-125 Wawrzeńczyce 388 
phone +48 12 287 40 31

Dobranowice 
Parish church of the Elevation of the Holy Cross
32-125 Dobranowice 36, phone +48 12 287 45 00

Pobiednik 
Parish church of St. Adalbert Bishop 

and Martyr
32-125 Pobiednik Mały 22a

phone +48 12 287 31 46
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Dane teleadresowe / Contact details

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce 57
tel./fax:  12 287 40 03 lub 07
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl

www.igwa.pl
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