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Krowodrza w fotografii
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Krowodrza w moich oczach”. Jury najwyżej oceniło fotografię autorstwa
Zbigniewa Bednarczyka - „Pomnik Józefa Piłsudskiego w
Parku Jordana” (powyżej). Więcej informacji o konkursie
na str. 6-7.
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„Kontrola” czyli kolejna odsłona dramatu – str. 5
WKS Wawel – klub z naszej dzielnicy
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU DZIELNICY V KROWODRZA
Podczas XX sesji Rady Dzielnicy V
Krowodrza 18 marca 2008 r. przyjęto
sprawozdanie z prac Zarządu Rady
Dzielnicy V Krowodrza, obejmujące
części merytoryczną i finansową.
Pozytywnie zaopiniowano wnioski
w sprawie:
- wydania opinii dla tematu pn. Opracowanie koncepcji „Przebudowa
układu komunikacyjnego w rejonie
ul. Odlewniczej i ul. Pyjasa w Krakowie - przebudowa ul. Przybyszewskiego i Pyjasa z odwodnieniem,
oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”. Zawnioskowano
o nawierzchnię dla ścieżki rowerowej
z czerwonego asfaltu, dla chodników
kostka szara bez fazy;
- ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego (wielorodzinnego)
z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą, na działce przy al. 3 Maja
w Krakowie z dojazdem od ul. Oleandry”, pod warunkiem zachowania
wysokości 25,50 m n.p. gruntu czyli
226,67 m n.p.morza oraz współczynnika: 2 miejsca parkingowe na jedno
mieszkanie.
Negatywnie zaopiniowano wnioski
w sprawie:
- ustalenia warunków zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego
pn: „Budowa budynku usługowomieszkalnego wielorodzinnego na
działkach przy ul. Skarbińskiego w
Krakowie”;
- ustalenia warunków zabudowy


dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z dopuszczalnymi
usługami i garażami podziemnymi z
infrastrukturą techniczną z wjazdem
z działek przy ulicy Rzecznej w Krakowie”;
- ustalenia warunków zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zlokalizowanego
na części działek obr. 5 Krowodrza
wraz z wjazdami (ul. Odlewnicza,
ul. Brązownicza) oraz infrastrukturą
techniczną”;
- ustalenia warunków zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa budynku wielorodzinnego
z garażami w parterze i podziemiu,
wjazdem z drogi publicznej (obr.5
Krowodrza - al. Armii Krajowej)
oraz infrastrukturą, położonego na
działkach obr. 5 Krowodrza przy
al. Armii Krajowej w Krakowie”.
Zrezygnowano z zadania pn. „Tworzenie zieleńców i skwerów” przyjętego uchwałą nr XIV/146/07 Rady
Dzielnicy V Krowodrza z 9 października 2007 r. w sprawie zadań priorytetowych na 2008 rok. Środki z w/w
zadania przeznacza się na nowe zadania:
1. Organizacja konkursu pn. „ Najładniej ukwiecony balkon, ogródek
przydomowy lub przyszkolny na terenie Dzielnicy V Krowodrza”; kwota – 3 000 zł; realizator - MDK „Dom
Harcerza”.
2. Organizacja konkursu ekologiczne-

go dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich na terenie
Dzielnicy V Krowodrza; kwota – 9
000 zł; realizator zadania - MDK „
Dom Harcerza”.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania powierzonego ujętego w pkt. 4
uchwały pn. „Organizacja zajęć nt.
bezpieczeństwa seniorów”; kwota - 1
500 zł, na zadanie pn: „Organizacja
zajęć dotyczących bezpieczeństwa
seniorów (kwota - 400 zł) i zakup
nagród dla uczestników konkursu o
bezpieczeństwie i unikaniu zagrożeń”
(kwota - 1 100 zł); realizator zadania
- Straż Miejska.
oprac. Piotr Klimowicz
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy V Krowodrza

Siedziba
Rady Dzielnicy V
Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2,
tel. 012 636 95 95,
www.dzielnica5.krakow.pl
e-mail: dzielnica5@um.krakow.pl
Biuro Rady jest czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 10-14.
Dyżury przewodniczącego, zastępcy przewodniczacego oraz członków Zarządu i radnych odbywają się we czwartki w godz. 18-19.
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KONKURS
„NAJŁADNIEJ
UKWIECONY BALKON,
OGRÓDEK
PRZYDOMOWY
I PRZYSZKOLNY”
Nadeszła wiosna. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni to czas sadzenia kwiatów w
naszych rabatkach. W związku z powyższym pragniemy zaprosić wszystkich Państwa, Mieszkańców Dzielnicy
V Krowodrza oraz opiekunów w szkołach na terenie Naszej Dzielnicy do
wzięcia udziału w konkursie ! Celem
konkursu będzie wyłonienie najładniej
ukwieconego balkonu, ogródka przydomowego, przyszkolnego oraz przedszkolnego.
Troskę o poprawę wyglądu Dzielnicy najlepiej rozpocząć od najbliższego otoczenia. Krok po kroku możemy
przyczyniać się do tego ,aby wokół nas
było ładnie i przyjemnie.
Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ! Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 15 czerwca
br. w Radzie Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, od
poniedziałku do piątku, w godz. 10-14,
tel. (012) 636 95 95.

REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJŁADNIEJ UKWIECONY
BALKON , PRZYDOMOWY
OGRÓDEK KWIATOWY ORAZ
OGRÓDEK PRZYSZKOLNY I
PRZYPRZEDSZKOLNY ”
I. Cel konkursu
Zachęcenie Mieszkańców Dzielnicy
V Krowodrza do dbałości o estetykę
najbliższego otoczenia i miasta.
II. Organizatorzy:
Rada Dzielnicy V Krowodrza
III. Uczestnictwo i zasady konkursu:
1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Dzielnicy V Krowodrza posiadający ogrody przydomowe,
ukwiecone balkony, oraz szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie Dzielnicy V Krowodrza
2.Konkurs organizowany jest w trzech
kategoriach:
a.najpiękniejszy ogród przydomowy,
b.najpiękniejszy balkon.
c.najładniejszy ogródek szkolny i przedszkolny.
3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, adres, numer tel.
oraz kategorię i złożenie go w Radzie
Dzielnicy V Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 tel. 012 636 95 95.

4.Zgłoszenia można składać do 15
czerwca 2008r.
5.Komisja konkursowa oceni zgłoszone
do Konkursu ogrody i balkony w dniach
25.08.08r – 29.08.08r (osoby, które dokonają zgłoszenia do Konkursu zostaną o
tym powiadomione telefonicznie).
6.Spośród zgłoszonych do konkursu
obiektów Komisja wyłoni 3 najpiękniejsze ogrody , 3 najpiękniejsze balkony i
3 najładniejsze ogródki przyszkolne i
przedszkolne.
7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do sfotografowania zwycięzców oraz podania wyników do opublikowania wyników („Wiadomości Lokalne”, Internet).
8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku
zbyt małej ilości chętnych
9.W konkursie nie mogą brać udziału
Radni Dzielnicy V Krowodrza.
IV. Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową powołują organizatorzy.
W skład komisji wejdą przedstawiciele
Rady Dzielnicy V Krowodrza.
Zygmunt Wierzbicki
przewodniczący Komisji Zieleni

Zaproszenie
Komisja Kultury Rady Dzielnicy V - Krowodrza serdecznie za- - 19 maja godz.10oo, zakończenie Dni Jordanowskich, wręprasza do wzięcia udziału w imprezach o charakterze patrio- czenie nagród.
tycznym, organizowanych na terenie Parku im. dra Henryka
Jordana w n/p terminach:
Za Komisję Kultury
- 3 maja w godz.14oo - 19oo - Rodzinny Piknik 3-Majowy
Edward Tarczałowicz
- 12-16 maja - Dni Jordanowskie z okazji 120. rocznicy założenia
członek Zarządu Rady Dz.V
Parku,

KARTA ZGŁOSZENIA
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i zgłaszam udział w konkursie
„Najładniej ukwiecony balkon, ogródek przydomowy i przyszkolny”
Imię …………………………………………………………….…….............................................................................
Nazwisko …………………………………………………………...…..........................................................................
Numer szkoły, przedszkola ……………………………………............................................................................…….
Numer klasy, grupy ………………………………………..........................................................................…………...
Adres (szkoły, przedszkola)…………………………………..........................................................................................
Telefon ………………………………………………………...........................................................................….…….
Ogródek przydomowy, przyszkolny i przedszkolny, balkon*
Dokładny adres ogródka ………………………………………….........................................................................……

										
…………………………..
*												
zakreślić wybraną kategorię
podpis
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RadyRady
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Informator
DzielnicyVV Krowodrza
Miasta Krakowa



Jak znalazł!
W każdy pierwszy piątek miesiąca
od kwietnia do grudnia, na wszystkich ulicach dzielnicy objętych akcją
wystawki chodnikowej można wystawiać stare meble, zużyte pralki,
lodówki, telewizory, materace, krzesła i inne niepotrzebne sprzęty, które
zalegają strychy, piwnice ,ale i nasze
mieszkania.
Jest to też forma optymalizacji wykorzystania dóbr. Te różne fotele, łóżka
i szafy są niejednokrotnie w dobrym
stanie i z powodzeniem nadają się
do dalszej eksploatacji. Na zachodzie
Europy od wielu lat w ten sposób
studenci, czy też inni potrzebujący
mogą umeblować sobie mieszkanie.
Niejednokrotnie na wystawce można
znaleźć bardzo piękne stare meble,
za które w sklepie trzeba by zapłacić
„ciężkie” pieniądze.
Tak więc, osoby poszukujące różnych
elementów wyposażenia mieszkania,

Na wystawkach trafiają sie znacznie ciekawsze przedmioty
powinny w pierwsze piątki przejść
się po dzielnicy – czasem można trafić nawet na sprawną lodówkę czy
pralkę.
Wielkogabarytowe przedmioty należy wystawiać wprost na chodnik w
każdy pierwszy piątek najlepiej rano

aby do wieczora zainteresowani mogli sobie zabrać jeszcze dobre meble i sprzęty. Stojące w ciągu dnia na
chodniku meble przypomną innym o
wystawce. Po 20.00 MPO załaduje
resztę na specjalistyczne ciężarówki
i wywiezie na wysypisko.
Piotr Klimowicz
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy V Krowodrza

Spis ulic objętych akcją:
Biernackiego
Chocimska
Chodowieckiego
Chopina
Czarnowiejska
Friedleina,

Goetla
Grottgera
Gzymsików
Józefitów
Kazimierza Wielkiego
Konarskiego

Stwórzmy Bank Godzin
Jednym z zadań Rady Dzielnicy jest wspieranie więzi lokalnych, działanie na rzecz
rozwoju samorządności, a także poznawanie
potrzeb mieszkańców. Komisji Informacji
szczególnie leży na sercu nie tylko pomoc w
tworzeniu inicjatyw sąsiedzkich, ale także - w
miarę możliwości - podsuwanie Państwu pomysłów na tego typu działalność.
Zwłaszcza taką, która buduje zaufanie, pielęgnuje piękny zwyczaj pomocy sąsiedzkiej,
zachęca do wzajemnej życzliwości oraz wyzwala w nas chęć dzielenia się własnymi
umiejętnościami, talentami oraz jedną z najcenniejszych rzeczy w obecnej rzeczywistości, a jakże niewymierną – czasem.



Królewska
Lea
Łokietka
Mazowiecka
Odrowąża
Podchorążych

Z myślą o znalezieniu jak najlepszego pomysłu na aktywizację mieszkańców V Dzielnicy
w zakresie wzajemnej pomocy, brałem udział
w seminarium skierowanym do przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych,
firm oraz osób prywatnych chcących założyć
i poprowadzić grupę Banku Godzin. Szkolenie to zorganizowało Stowarzyszenie Doradców Europejskich „PLinEU” w ramach realizacji projektu: „Kompromis na rynku pracy
- innowacyjny model aktywizacji zawodowej
kobiet”.
Choć nazwa Bank Godzin brzmi oficjalnie i
tajemniczo, to za nią kryje się bardzo ciekawa
i pożyteczna inicjatywa. Bank Godzin to platforma bezgotówkowej wymiany usług, którą
tworzy grupa osób chcących sobie wzajemnie

Pomorska
Sienkiewicza
Smoluchowskiego
Urzędnicza
Wrocławska
Wyspiańskiego

pomagać. Inicjatywa ta, pomaga przełamać
izolację w społeczeństwie oraz przyczynia się
do kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Sprzyja także nawiązywaniu
nowych kontaktów i znajomości, a z czasem
nawet wieloletnich przyjaźni. Tworzy mechanizm, dzięki któremu każdy uczestnik odnosi
korzyści i jednocześnie sam angażuje się w
pracę dla wspólnego dobra.
Szczegółowy opis przedsięwzięcia i zasady
działania Banku Godzin przedstawię Państwu
w następnym numerze „Wiadomości Lokalnych”.
Marcin Grega
przewodniczący Komisji Informacji
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Komisja Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa

„KONTROLA”,
CZYLI KOLEJNA ODSŁONA DRAMATU
Szanowni Mieszkańcy Krowodrzy,
Na łamach obecnego wydania „Wiadomości Lokalnych”
pragnę powrócić do sprawy kontrowersyjnej budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Cieszyńskiej 6
w Krakowie.
Wiele osób wyraża zdziwienie, że interesuję się tą budową, której efektem ubocznym jest nie tylko pogłębianie się chaotycznej zabudowy na Krowodrzy, ale przede
wszystkim niszczenie wpisanego do rejestru zabytków
budynku przy ulicy Cieszyńskiej 8 w Krakowie, co potwierdza stosowna ekspertyza wykonana przez specjalistę.
Mówią mi, że nie powinienem dziwić się, że miejscy
urzędnicy wydali pozwolenie na w/w budowę, która niekorzystnie wpływa na sąsiadujący z nią budynek zabytkowy, bo skoro ich koledzy (koleżanki) z Urzędu Miasta
Krakowa zgodzili się kilka lat temu na zawieszenie reklamy na budynku Sukiennic na Rynku Głównym, która pod wpływem silnych podmuchów wiatru zniszczyła
zabytek klasy światowej, a oni nie ponieśli z tego tytułu
żadnej odpowiedzialności, to i w tym przypadku nie będzie inaczej.
Ja jestem jednak przeciwnego zdania! Uważam, że moim
obowiązkiem jest nagłośnić tę sprawę, ponieważ twierdzę, że utrzymanie tego dobra kultury w należytym i jak
najlepszym stanie oraz jak najlepsze jego wykorzystanie
leży nie tylko w interesie jego aktualnego właściciela,
ale przede wszystkim w interesie NAS WSZYSTKICH
– mieszkańców Krowodrzy, do których i ja się zaliczam.

U W A G A,

A oto co słychać w sprawie:
Otóż, 13 marca 2008 r. została przeprowadzona przez
pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – Powiat Grodzki w Krakowie „kontrola” budowy przy ulicy Cieszyńskiej 6 w Krakowie, w sposób
który jedynie utrwala w odczuciu społecznym negatywny stereotyp urzędnika – referenta biurokraty.
W zdaniu poprzednim słowo „kontrola” wziąłem w cudzysłów, bowiem w rzeczywistości przypominała ona
bardziej żałosną maskaradę niż kontrolę z prawdziwego
zdarzenia.
Po pierwsze - pracownicy Urzędu przybyli na miejsce
z 40-minutowym opóźnieniem i nie uznali za stosowne
powiedzieć choćby „przepraszam”. Pozostawiam to bez
komentarza.
Następnie, arogancko odnosząc się do wszystkich zgromadzonych osób (z wyjątkiem przedstawiciela inwestora), zniknęli wraz z nim w budowanym budynku w celu
przeprowadzenia „kontroli”. Pozostałe osoby zostały
oczywiście na zewnątrz.
Taka „kontrola” przywiodła mi na myśl znany z mroków
historii proces inkwizycyjny, gdzie jedna i ta sama osoba pełniła jednocześnie funkcje: oskarżyciela, sędziego i
obrońcy oskarżonego, a już z całą pewnością nie miała
nic wspólnego z zasadą demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.
Sprawa ta będzie miała swój ciąg dalszy, dlatego zachęcam Wszystkich Państwa do lektury kolejnych wydań
„Wiadomości Lokalnych”.
Andrzej Mindur
członek Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Budownictwa

RODZICE SZEŚCIOLATKÓW!

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 (SP nr 12, Gimnazjum
nr 15) w Krakowie, al. Kijowska 3 ogłasza nabór w roku szkolnym 2008/2009
do klasy pierwszej szkoły podstawowej z
językiem angielskim na co dzień.
Celem utworzenia klasy o takim profilu
jest: zainteresowanie uczniów językiem
angielskim, kształcenie autentycznych
zdolności komunikacyjnych w tym języku, zapoznanie z przyrodą, kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych - Anglii
i USA, stworzenie w klasie „środowiska
językowego”, umożliwiającego dzieciom

doświadczanie tego języka, mimowolne
przyswajanie języka poprzez metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci, wspomaganie autonomicznego rozwoju dziecka i
kompetencji ogólnospołecznych.
Wychowawca klasy codziennie, do 30
minut, w różnych momentach procesu
dydaktycznego nauczania zintegrowanego kształcić będzie umiejętności języka
angielskiego poprzez: gry i zabawy w tym
języku, piosenki tematyczne z ruchem,
edukacyjną grę językową Eurolingua.
Wykorzysta cykl ćwiczeń językowych w

oparciu o angielską bajkę, dramę. Wybrane treści bloków tematycznych realizowane będą w języku angielskim poprzez
ćwiczenia autorskie, których twórcami są
wykładowcy metodyki dziecięcej języka
angielskiego. Ściśle współpracujemy ze
szkołą językową Gama Bell.
Serdecznie zapraszamy naszych przyszłych uczniów do klasy I z językiem angielskim na co dzień, gdzie wesoła i sympatyczna pacynka Bernie the Bird mówi
tylko po angielsku!!!
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Dyrekcja ZSOI nr 1


Komisja Kultury

Konkurs rozstrzygnięty

II miejsce: Wojciech Król - „Biblioteka Jagiellońska”
III miejsce: Antoni Kulczycki „Krowoderskie mury rosną do góry”

		
16 stycznia 2008 r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „ Krowodrza w moich oczach”. Na konkurs wpłynęło 45 fotografii,
15 autorów.
Komisja konkursowa w składzie:
Stanisława Alfawicka – przewodnicząca Komisji Kultury
Monika Szwaczka – wiceprzewodnicząca Komisji Kultury
Edward Tarczałowicz, Jarosław Wojtasik, Maciej Żmuda – członkowie Komisji Kultury
Marcin Grega – przewodniczący Komisji Informacji
przyjęła następujące kryteria do oceny nadesłanych prac konkursowych:
-zgodność z tematyką konkursu,
-jakość techniczna,
-walory artystyczne,
-jedna praca jednego autora.
Wojciech Berniak – „Do kościoła”

W wyniku głosowania przyznano:
I miejsce Zbigniewowi Bednarczykowi za pracę zatytułowaną „Pomnik Józefa Piłsudskiego w Parku im.
Dra H. Jordana” – jednogłośnie, 13 punktów;
II miejsce Wojciechowi Królowi za pracę zatytułowaną „Biblioteka Jagiellońska” – 7 punktów;
III miejsce Antoniemu Kulczyckiemu za pracę zatytułowaną „Krowoderskie mury rosną do góry” – 4 punkty.
Wręczenie nagród nastąpiło podczas Sesji Rady Dzielnicy, 19 lutego 2008 r. Laureaci miejsc I-III
otrzymali jako nagrody aparaty fotograficzne. Komisja postanowiła dodatkowo wynagrodzić najmłodszego
uczestnika konkursu, Dominikę Pawelską, której przyznano nagrodę – odtwarzacz MP-3. Pozostali auto
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– nagrody rozdane
rzy – którzy również powinni być nagrodzeni, ale ze względów czysto
technicznych ( braku funduszy) nie było to możliwe, zostali obdarowani koszulkami z emblematem Dzielnicy dla zachęty do ponownego
uczestnictwa. Byli to: Katarzyna Tarnowska, Dorota Małgorzata Satoła, Dorota Pawelska, Olga Kowalska, Maciej Klimowicz, Eryk Piłat, Karol Śmigielski, Jakub Pawelski, Krzysztof Śmigielski, Wojciech
Berniak, Jarosław Skalski.
W tym numerze „Wiadomości Lokalnych” przedstawiamy
Państwu nagrodzone prace, a także inne, ciekawe i godne uwagi, a w
szczególności fotografie wykonane nocą.
Komisja Kultury dziękuje serdecznie wszystkim autorom za
uczestnictwo w konkursie, który w fotografii pokazał naszą dzielnicę,
równocześnie informując, że rozpoczyna nowy cykl – kronikę wspomnień pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, poświęcony ludziom
(mieszkańcom naszej dzielnicy), wydarzeniom godnym zapisu z różnych okresów krowoderskiej historii. Będziemy je nagrywać, zapisywać i publikować.
Zachęcamy do czynnego udziału. Zgłoszenia przyjmuje Komisja Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza.
Za Komisję Kultury Jarosław Skalski –
Stanisława Alfawicka „Park im. dr H. Jordana”
przewodnicząca

Krzysztof Śmigielski „Impresje na ul. Wyspiańskiego”
Zbigniew Bednarczyk –
„Park Krakowski jesienią”
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WKS Wawel – klub z naszej dzielnicy
Nieco w cieniu odwiecznej rywalizacji pomiędzy Wisłą a Cracovią, która
– w pewnym sensie – zdominowała sportowy klimat miasta, trwa klub
szczycący się zarówno wielkimi nazwiskami mistrzów światowego formatu, jak i wzorową pracą u podstaw, pracą ze zdolną młodzieżą. Ten
klub nazywa się Wawel.
Pod wojskowym patronatem
Założony w 1919 r. swe pierwsze boisko miał na tzw. Małych Błoniach.
Kryzys ekonomiczny, który dotknął
nasz kraj w drugiej połowie lat 20.
ub. stulecia niekorzystnie wpłynął
również na kluby sportowe. Dlatego
działacze KS Wawel dostrzegli szansę przetrwania przez połączenie z
założonym w 1926 r. przez dowódcę
Krakowskiego Okręgu Wojskowego
generała Bertranda Monda, Wojskowym Klubem Sportowym. Tablica
ku czci gen. Monda znajduje się przy
głównym wejściu na stadion, od ul.
Podchorążych.
Po tej fuzji nastąpił prężny rozwój
klubu, powstawały wciąż nowe sekcje. Na pierwsze sukcesy nie czekano
długo. W 1929 r. Władysław Czubak
wygrał w Poznaniu Mistrzostwa Armii w biegu na 3 km z przeszkodami,
pokonując m.in. późniejszego mistrza
olimpijskiego Janusza Kusocińskiego. Dwa lata później, ten sam zawodnik zdobył pierwszy w historii klubu
medal (srebrny) na Mistrzostwach
Polski w biegach przełajowych. Sukcesy odnosił także bokser Mieczysław Chrostek, który w wadze lekkiej
dwukrotnie wywalczył tytuł mistrza
Polski.
Sport jako fenomen przetrwania
Od początku istnienia klubu idea
przyświecająca działaczom, trenerom i zawodnikom Wawelu mówiła o
tym, że nie wynik sportowy uzyskany za wszelką cenę, ale kształtowanie
właściwych postaw etyczno-moralnych i patriotyczne wychowanie były
- i są - głównymi kierunkami pracy z



młodzieżą. Takie właśnie rozumienie
roli sportu sprawiło, że Wawel istniał
i działał również w czasie hitlerowskiej okupacji. Już jesienią 1939 r.
w obozie jenieckim w Brunszwiku
wychowankowie klubu utworzyli
WKS Wawel Kraków. Kontynuowano sportową działalność w oflagu
Woldenberg, od czerwca 1940 r. Z
inicjatywy krakowskich sportowców
zorganizowano Jeniecką Olimpiadę
1940. Z kolei, w Krakowie zawodnicy Wawelu brali udział w organizowanych tajnych rozgrywkach i turniejach.
Złota dekada
Po zakończeniu wojny klub odrodził
się, znajdując siedzibę na skrzyżowaniu ulic Głowackiego, Bronowickiej i Podchorążych. Na terenach

Prezes WKS Wawel Edward Stawiarz

lu występowali pod nazwą OWKS
Kraków. Był to wówczas największy
i najsilniejszy klub sportowy w kraju. Świadczą o tym liczne sukcesy,
m.in. trzykrotne mistrzostwo Polski
koszykarek (1951-53), czy krajowe
wicemistrzostwo piłkarzy (1953).
Szczególnie wyniki futbolistów stanęły przysłowiową kością w gardle
stołecznej generalicji, widzącej w
krakowskim klubie zbyt mocną konkurencję dla CWKS (obecnie Legii),
wskutek czego klub rozwiązano i aż
do 1957 r. działał on jako filia CWKS
(pisaliśmy o tym na łamach „Wiadomości Lokalnych” w październiku

1965 r. Obecny prezes klubu Edward Stawiarz (pierwszy z prawej) podczas
zawodów lekkoatletycznych
b. Parku Królewskiego powstał - istniejący i dziś - obiekt sportowy. W
latach 1948-1953 sportowcy Wawe-

2004 r. w okazji 85-lecia klubu –
przyp. aut.). W 1957 r. Zarząd Klubu
podjął uchwałę o powrocie do histo-
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rycznej nazwy obowiązującej do dziś Mastalerz.
zacja, wysoka technika, ale kontakty
tj. WKS Wawel Kraków.
Olimpijskie wspomnienia
międzyludzkie ograniczały się tylko
Dodajmy, że podczas Igrzysk Olim- Prezes Edward Stawiarz jako zawod- do najbliżej mieszkających sąsiadów.
pijskich w Melbourne w 1956 r. nik biegał długie dystanse i marato- Zamach terrorystów palestyńskich
brązowe medale w gimnastyce spor- ny. Był mistrzem i rekordzistą Pol- nie sparaliżował imprezy. Zawody
towej dla Polski wywalczyły trzy za- ski. Jako trener wychował 14 repre- przerwano na jeden dzień, sprawnie
wodniczki Wawelu: Helena Rakoczy, zentantów kraju, którzy zdobyli 60 uporano się ze zmianą terminów,
Danuta Stachow i Barbara Ślizowska. medali MP. Dziś chętnie wspomina perfekcyjnie przebukowano bilety
Późniejsza znakomita trenerka He- najważniejsze wydarzenia w karie- lotnicze.
lena Rakoczy triumfy notowała już rze każdego sportowca – igrzyska
Wojskowy? Cywilny? Miejski!
wcześniej. W 1951 r. została mistrzy- olimpijskie. – Startowałem na dwóch Obecnie WKS Wawel posiada 8 seknią świata, wygrywając w Bazylei.
olimpiadach – w Meksyku (1968) i cji: lekkoatletykę, siatkówkę mężWychowują medalistów,
Monachium (1972). To były bardzo czyzn, tenis, biegi na orientację, piłkę
pracują z młodzieżą
różniące się od siebie imprezy. Do nożną, skoki spadochronowe, strzele- Sportowcy naszego klubu zdobyli Meksyku – ze względu na specyficzne ctwo i brydż sportowy. Po 74 latach
najwięcej, w skali Krakowa, tytułów warunki geograficzne – przyjechaliśmy ścisłej współpracy z wojskiem w wymistrzowskich – Polski,
niku kolejnej reorganizacji od
Europy i świata - we
początku 2002 r. Wawel przewszystkich kategoriach
stał być klubem wojskowym.
wiekowych – mówi z
Kolejnych 6 lat czekano, aż
dumą Edward StaMiasto przejmie obiekty sporwiarz, prezes WKS Watowe od Agencji Mienia Wojwel, w przeszłości znaskowego i przekaże je klubowi
komity lekkoatleta, biew dzierżawę. Tak stało się lagacz długodystansowy,
tem zeszłego roku, a oficjalnie,
dwukrotny olimpijczyk,
od 1 stycznia 2008 r. Wawel
związany z klubem od
jest już klubem miejskim.
niemal pół wieku. – Nie
- Teraz jest czas, aby poprzez
sposób wymienić wszystsamorząd spowodować, by
kich nazwisk. Oczywiklub otrzymał dotacje unijne,
ście na pierwsze miejsce
bo są takie możliwości – mówi
wysuwa się Robert Koprezes Stawiarz. – Finansowo,
Multimedalista Robert Korzeniowski na bieżni Wawelu
rzeniowski, czterokrotny
po spłaceniu olbrzymich dłumistrz olimpijski. Muszę jednak po- na długo przed rozpoczęciem olim- gów, jesteśmy obecnie „na zero”.
wiedzieć, że głównym celem nasze- piady. Oprócz mnie, naszą ekipę Utrzymujemy się z wynajmowania
go klubu była i jest owocna praca tworzyli m.in. biegacz Henryk Szor- obiektu. Rocznie odbywa się tu okoz młodzieżą. Współpracujemy z kil- dykowski, siatkarki Józefa Ledwig, ło 300 imprez sportowych, w których
koma szkołami, m.in. z Gimnazjum Barbara Porzec-Nowak, Wanda bierze udział głównie młodzież. W
nr 76 i Szkołą Podstawową nr 36 z Wiecha-Wanat i kulomiot Władysław przyszłym roku będziemy obchodzić
terenu Dzielnicy V Krowodrza. Nasi Komar. Pamiętam, że wioska olim- jubileusz 90-lecia istnienia. Zbiegtrenerzy odnoszą na tym polu spore pijska żyła jednym życiem, byliśmy nie się to z Ogólnopolską Olimpiadą
sukcesy. Prowadzący lekkoatletów jakby jedną, sportową rodziną. Robił Młodzieży Kraków 2009 oraz Puchainż. Andrzej Świerczyński wychował na mnie wówczas wrażenie olbrzymi rem Wawelu w strzelectwie. Z pewmistrzów w sprincie – Mateusza Ję- teren tego – wówczas 9-milionowe- nością będą też inne atrakcje, ale
drusika i Marię Rojowską. Teraz, go – miasta. Ulica, która prowadziła gdybym miał do wyboru organizację
kiedy przeszedł na emeryturę, jego do wioski olimpijskiej, liczyła 43 ki- jubileuszu z wielkim zadęciem czy
dzieło kontynuuje dr Anna Krzak. lometry. Na miejscu zaprzyjaźniłem przeznaczenie środków na remont
Chłopcy z Gimnazjum nr 76 zostali się i wspólnie trenowałem ze słyn- dachu hali, bez wahania wybrałbym
ostatnio wicemistrzami Krakowa w nym Australijczykiem Ronem Clarke. to drugie. Obiekt sportowy powinien
siatkówce pod kierownictwem Pawła Natomiast w Monachium królowała przede wszystkim służyć ludziom.
Wójcika, któremu sekunduje Łukasz świetna – typowo niemiecka - organiJanusz Mika
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By móc pomagać innym
Jak działają
Maltańska Służba Medyczna jest
stowarzyszeniem funkcjonującym w
Polsce już od 18 lat, skupiającym 34
oddziały, a spośród nich krakowski
jest najstarszy. Główną formą działalności MSM jest prowadzenie kursów pierwszej pomocy wg międzynarodowych standardów. Szkolenia
te prowadzone są zarówno w siedzibie oddziału, jak i na terenie krakowskich szkół.
Maltańczyków widać także podczas
zabezpieczeń imprez masowych, a
jest ich każdego roku ok. 100. Do
najważniejszych można zaliczyć:
pielgrzymki Ojca Świętego, Centralne uroczystości Bożego Ciała,
bieg Cracovia Maraton, Małopolski
Piknik Lotniczy, Pieszą Pielgrzymkę
Krakowską na Jasną Górę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Dni Dzielnic. W wyniku
prowadzonej przez Maltańczyków
działalności wychowawczej wśród
młodzieży, stworzyli oni grupę kadetów, którzy poznają zasady pierwszej
pomocy. Z chwilą kiedy kadet osiąga
wiek 17 lat, może w pełni uczestniczyć w działaniach Maltańskiej Służby Medycznej.

Wolontariat,
czyli ofiarować siebie innym
Maltańska Służba Medyczna jako
organizacja pożytku publicznego nie
prowadzi działalności gospodarczej.
Dlatego wszelkie środki pieniężne są
przekazywane na bieżącą działalność
stowarzyszenia. Taka forma organizacji skutkuje tym, iż żaden ze 110
wolontariuszy (także zespół karetki)
wchodzących w skład oddziału Kraków MSM, nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę. Jest to niezwykły gest, jaki młodzi ludzie ofiarują
tym, którym niosą swoją pomoc.
Na co dzień oni pomagają Tobie,
teraz Ty możesz pomóc im
Akcja przekazania 1% swojego dochodu „Pomagajcie nam ratować
życie!” jest szansą na wsparcie działalności Maltańczyków. W tym roku
pragną zebrane środki przeznaczyć
na zakup respiratora. To niezwykle
ważne urządzenie pozwala utrzymać poszkodowanego przy życiu w
przypadku ustania lub utrudnionej
czynności oddechowej, wtłaczając za
niego tlen do płuc. Dlatego przekazując 1% Maltańczykom, tak naprawdę

pomaga się tym, którym oni udzielają
pomocy.
Szerzej na temat funkcjonowania oddziału Kraków Maltańskiej Służby
Medycznej, jak uczestniczyć w kursach, a także jak wesprzeć jego działalność, można przeczytać na stronie
internetowej lub też odwiedzając
Maltańczyków na dyżurach w siedzibie przy Parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie (dom parafialny, wejście jak do kancelarii).
Marcin Piątkowski
zastępca komendanta
Oddziału Kraków MSM

Maltańska Służba Medyczna
Oddział Kraków
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków
Dyżur: 18.00–19.30 (2. i 4. środa miesiąca)
Komendant oddziału:
tel. 791-009-113,
Karol Wiecheć
Kursy pierwszej pomocy:
tel. 791-009-115,
www.krakow.msm.org.pl

DOTYK HISTORII
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Oddział ul. Pomorska, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” oraz Rada Dzielnicy V Krowodrza zapraszają na
V NOC MUZEÓW W KRAKOWIE
16-17 MAJA 2008
Muzeum ul. Pomorska 2:
- godz. 19.00-1.00 zwiedzanie wystawy stałej „Kraków w latach 1939-1956”;
- godz. 21.00-22.40 pokaz filmów dokumentalnych: „Powrót Śmigłego” (57 min.)
i „Cena życia” (43 min.).
Schron przeciwlotniczy w parku Krakowskim:
- godz. 19.00-1.00 - zwiedzanie schronu przeciwlotniczego Luftschutzdeckugsgraben

Schron w parku Krakowskim.
Fot. M. Bembenek
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nr 7 z 1944 r. i znajdującej się w nim wystawy „Plac Inwalidów – historia miejsca”
oraz ekspozycji dotyczącej obrony przeciwlotniczej w czasie II wojny światowej.
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„Mój Kraków” – kuźnia młodych artystów
18 marca br. na deskach sceny „Molier”, odbył się finał konkursu recytatorskiego „Mój Kraków” zorganizowany przez Jolantę Błasiak, nauczycielkę z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8.
Eliminacje rejonowe, w których brało udział ponad 60 dzieci ze szkół nr:

lanta Krakowiak, Jolanta Błasiak, Jarosław Szwec i Edward Tarczałowicz
miała nie lada kłopot z oceną, komu z
finalistów przyznać pierwsze miejsca
w konkursie.
Wszyscy finaliści uhonorowani zostali dyplomami i drobnymi upominkami, natomiast nagrody w postaci

z klasy VI SP nr 5.
Wyróżnienia otrzymali: Arkadiusz
Sionkowski z klasy I SP nr 153,
Marcin Wieczorek z klasy III SP nr
93, Agnieszka Syrek ze SP nr12 i Jakub Trzmiel z klasy V SP nr 5.
Na zakończenie, 21 finalistów razem
z wypełniającą salę, licznie zgromadzoną publicznością, nagradzającą
rzęsistymi oklaskami wykonawców,

Mali finaliści i komisja konkursowa
5, 12, 34, 36, 93, 113,119 i 153, zostały przeprowadzone 26 lutego br. w
ZSO nr 51.
Finał konkursu udowodnił olbrzymie
zainteresowanie młodzieży tematami legend krakowskich wyrażonymi
zarówno w formie prozy, jak i poezji
przez znanych polskich literatów.
Mali artyści, w nastrojowej scenerii,
pięknie interpretowali wybrane utwory, a oryginalne stroje podkreślały
atmosferę recytacji. Finaliści wykazali bardzo dobre przygotowanie i
znajomość legend i historii Krakowa, a ich interpretacja w niektórych
przypadkach niewiele ustępowała
profesjonalistom. Z tego też powodu
komisja konkursowa w składzie: Jo-

albumów i pięknych książek otrzymali:
Za zajęcie I miejsca – Antoni Szymanowicz z klasy III SP nr 5; za zajęcie
II miejsca – Katarzyna Kwiek z klasy V SP nr 12 i Wiktoria Jaworska z
klasy III SP nr 5 oraz za zajęcie III
miejsca – Agnieszka Jastkowska z
klasy V SP nr 119 i Joanna Wykrota

odśpiewało przy wtórze członka jury,
aktora Teatru Ludowego Jarosława
Szweca, piosenkę Andrzeja Sikorowskiego – „Nie przenoście nam stolicy
do Krakowa”.
Edward Tarczałowicz
członek Zarządu
Rady Dzielnicy V Krowodrza

Najmłodsza finalistka - Agnieszka Syrek

Zdobywca I miejsca - Antoni Szymanowicz
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piotr Klimowicz
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V KROWODRZA

Włączmy tlen!

Kiedy na początku ubiegłego wieku
Ebenezer Howard - angielski teoretyk
miast-ogrodów - odwiedził Gród pod
Wawelem, zachwycił się układem
Krakowa, realizującym w praktyce
jego teorię. Zielony pierścień plant,
alei Trzech Wieszczów, parki miejskie, bulwary wiślane, system zieleni
wokół austriackich fortów, Błonia do dziś jeszcze stanowią dowód na to,
że krakowska myśl urbanistyczna w
przeszłości była najwyższych lotów.
Miasto-ogród, w którym starano się
połączyć zalety miasta z jego atrakcjami i komfortem oraz wsi z dużą
ilością zieleni, czystym powietrzem,
dostępem do świeżej, zdrowej żywności jest ideałem, do którego należy
dążyć. Krowodrza, zwłaszcza w okolicach Młynówki Królewskiej, ma
jeszcze taki przyjazny dla człowieka
charakter. Jednorodzinne domki tonące w zieleni ogródków, gdzieniegdzie nawet grządki z pietruszką.
Humanistyczne wartości środowiskowo-ekologiczne wypierane są
przez pseudonowoczesne tendencje
zabudowywania każdej wolnej, zielonej przestrzeni przez wysokie wielokondygnacyjne budynki. To prawda, że ich elewacje bywają ostatnimi
czasy bardziej urozmaicone niż w
dobie Gomółki czy Gierka. Ale zasada funkcjonowania pozostała ta
12

sama. Wieżowiec z ładną czy brzydką elewacją rzuca tej samej długości
cień i generuje takie same problemy,
które na zachodzie Europy czy w
Stanach Zjednoczonych już zostały
rozpoznane. Nie ma sensu powielać
błędów. Na domiar złego, żyjemy w
dobie uprzemysłowienia produkcji
żywności (co za straszne słowo!),
której genetyczna modyfikacja może
się zemścić na przyszłych pokoleniach. Powinniśmy więc bardziej się
zatroszczyć o to, co znajduje się na
naszym stole.
Skutki niezdrowego odżywiania
mogą ujawnić się już w krótkim
czasie: nowotwory, alergie, otyłość,
choroby układu pokarmowego. Coraz więcej sklepów ze zdrową żywnością, w których produkty pochodzą
z małych gospodarstw rolnych, oferuje płody uprawiane bez stosowania
nawozów sztucznych.
Można wysnuć wniosek, że w zwykłych sklepach kupujemy niezdrową

żywność. Czy tak musi być? Przemysłowa żywność jest tańsza, częstokroć z powodu odgórnych regulacji
czy dotacji, jednak przysłowie mówi:
„Co tanio, to drogo”.
My, na swoim małym podwórku, siłą
rzeczy nie będziemy siać kalarepy
czy buraczków w skrzynkach balkonowych, ale możemy zadbać o wygląd balkonów, przydomowych czy
przyszkolnych ogródków. Komisja
Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy V
Krowodrza postanowiła ogłosić otwarty konkurs na najładniejszy balkon lub ogródek w dzielnicy. Regulamin konkursu znajduje się wewnątrz
numeru. Zadbajmy o nasze otoczenie, aby ogrody zakwitły kwiatami,
a powietrze napełniło się ich zapachem. W ten sposób uczynimy nasze
otoczenie bardziej naturalnym i pięknym, przyjaznym ludziom. W końcu,
człowiek też powinien żyć w dobrych
warunkach i być objęty ścisłą ochroną – nie tylko misie koala.
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