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Przedmiesiącemzposesji przy
ul. Szujskiego wywieziono
XIX-wieczną kapliczkę autor-
stwa FranciszkaWyspiańskie-
go(ojcaStanisława).Wcześniej
zdziałkizaczęłaznikaćzieleń.In-
westorbędzietubudowaćhotel,
a teren dzierżawi od Caritasu.
FiguraMatkiBoskiejzDzieciąt-
kiemtrafiładoośrodkaCaritasu
wMałymPłaszowie.
Mieszkańcycentrumdoma-

gająsię jej powrotu, a takżepo-
nownego przyjrzenia się całej
inwestycji. Interweniujewoje-
wódzkikonserwatorzabytków,
któregozdaniemfigurapowin-
na staćwmiejscu, dla którego
byłaprzewidziana.Atakaplicz-
ka, ufundowana przez rodzinę
Wojczyńskich w 1863 r., zgod-
niez ichwolązostałapostawio-
na przy Szujskiego.
Teraz radny Aleksander

Miszalski zwrócił siędoprezy-
dentaKrakowaodziałania,któ-

reprzywrócąkapliczkęnamiej-
sce.Prosi teżoinformacjenate-
mat stanu prawnego pozwole-
nianabudowęhotelu,którezo-
stało wydane w 2002 r. Radny
podkreśla, że to inwestycja
na obszarze chronionym jako
pomnikhistorii. „Dziwi (...) fakt
wydania pozwolenia na zabu-
dowęhistorycznegoogroduipo
uprzednim wycięciu rzekomo
chorych drzew i krzewów, któ-
rychchorobaobłyskawicznym
przebiegu rozpoczęła się kilka
tygodniprzedrozpoczęciemin-
westycji” – pisze radny.
MałgorzataMrowiecą

StareMiasto
Mieszkańcyzebrali 423podpisy
podwnioskiemoprzywrócenie
kapliczki zul. Szujskiegona
swojemiejsce.Pismowysłali
dowłaścicieladziałki – krakow-
skiegoCaritasu.Wtej sprawie
złożył też interpelację radny
miastaAleksanderMiszalski.

Trwa batalia o powrót
kapliczki na Stare Miasto

Znany krakowski pisarz Ma-
riuszWollnyzapraszawnajbliż-
szy piątek 10 lipca na oficjalną
krakowskąpremieręnowegoga-
tunku piwa o nazwie „Kacper
Ryx”.UwarzonewKrakowiepi-
woupamiętniapostać literacką
z historycznych powieści
Wollnego. Nowy gatunek po-
wstał w niedawno uruchomio-
nymkrakowskimbrowarzerze-

mieślniczymBeer City. Założy-
łogo trzechabsolwentówhisto-
rii,którzychcą,byichprodukty
nawiązywały do bogatej prze-
szłościKrakowa. Stądwarzone
przeznichpiwaotrzymałynaz-
wy „Krak” i „Wit” (od Wita
Stwosza),aterazdołączydonich
„KacperRyx”.Piątkowapremie-
ra rozpocznie się o godz. 19
w Cafe Magia (Kamienica
Hipolitówprzypl.Mariackim3).
Pojawi się sam sławny Kacper
Ryxwprzebraniumnicha,aMa-
riuszWollny opowie o historii
krakowskiegobrowarnictwa.
(PS)ą

Premiera
Krakowski bohater książekhi-
storycznychKacperRyxbędzie
miał swojepiwo.

Nowe piwoKacper Ryx
FigurawMałymPłaszowie
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SylwiaNowosińska
sylwia.nowosinska@dziennik.krakow.pl

–Abyoperatorzysiecikomórko-
wych nie stawiali masztów
w miejscach, gdzie zagrażają
one zdrowiu i życiu, potrzebna
jest zmianaprzepisów– mówi-
łaBarbaraGałdzińska-Calik ze
stowarzyszenia „Nasze Biela-
ny” podczas wczorajszej sesji
RadyMiasta.
Zwróciła uwagę, że spec-

ustawa telekomunikacyjna
z2010rokujestniezgodnazusta-
wą o planowaniu przestrzen-

nym, więc należy zaskarżyć ją
doTrybunałuKonstytucyjnego.
Stowarzyszenie„NaszeBiela-

ny”kilka lat temuwygrałowal-
kę z siecią komórkową. Naczel-
ny Sąd Administracyjny naka-
zał wtedy usunięcie masztów
na Bielanach. Działacze z Kra-
kowa doprowadzili też do pow-
stania parlamentarnego zespo-
łu ds. rozwoju sieci. Teraz ape-
lujądowładzmiasta o stworze-
nie mapy ewidencji stacji
bazowych,którapowinnazawie-
rać dokładne informacje o czę-
stotliwości promieniowania.

We wczorajszej sesji Rady
Miastawzięliudziałtakżemiesz-
kańcyos. PolanaŻywiecka. Za-
braligłoswsprawiepowstające-
gowpobliżuichmieszkańmasz-
tu sieciPlay.
Planzagospodarowania,któ-

ry obejmuje osiedle, zabrania
stawiania tam stacji bazowych
telefonii komórkowej.Niestety,
osiedle leżywpobliżublokuul.
Obozowej 36, gdzie taki maszt
właśniemapowstać. Ten teren
jest położony już za granicami
planu. Właściciele mieszkań,
którzy obawiają się efektów

szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego,chcieli-
bysięprzeprowadzić, alewielu
znichniematakiejmożliwości.
Wzięlikredytywefrankach,któ-
rych wysokość przekracza te-
razwartośćmieszkań.
To nie jest ich jedyny prob-

lem: w pobliżu miejsca, gdzie
mastanąćmaszt,mieszkawie-
le osób, które są chorena raka.
Z chorobą nowotworową zma-
gała się też pani Bożena
Leszkowicz, która w imieniu
mieszkańców Polany Ży-
wieckiej zabrała głos podczas

Mieszkańcy Polany Żywieckiej protestują przeciwko postawieniu anteny przy

Kontrowersje.Prawo jest tak skonstru-
owane, żeniemożna zabronić postawienia
kolejnej anteny – tłumacząurzędnicy.

Bezradni
wwalce
z sieciami
telefonii
komórkowej

BĄDŹNABIEŻĄCO
Zeskanuj kodQR i czytaj codziennie
informacje zTwojej dzielnicy na stronie
internetowej „DziennikaPolskiego”

STAREMIASTO
ARadaDzielnicy I StareMiasto
dokonała przesunięciaw tego-
rocznymbudżecie, dzięki które-
mu rozdysponowałananowo
kwotę60 tys. zł planowaną

namodernizację oświetlenia
wDzielnicy I. Pieniądze zostały
zarezerwowanenanowe zada-
nia: wymianęokienwGimna-
zjumnr4 (17 tys. zł), remont ła-
zienek, dostosowanie budynku
szkoły dowymogówprzeciwpo-
żarowychwSzkoleMuzycznej
I st. im. J. Paderewskiego
(30 tys. zł), remont boiskaMię-
dzyszkolnegoOśrodkaSporto-
wego (13 tys. zł).
(TYM)

GRZEGÓRZKI
AZarząd InfrastrukturyKomu-
nalnej rozstrzygnął przetarg
(w formie licytacji elektronicz-
nej) na remont dróg i chodników
na terenieDzielnicy II
Grzegórzki.Wygrała Firma
Usługowo-Handlowa „Sławpol”
SławomirBaran zKrakowa.
Zwycięzcaprzetarguwofercie
zaproponował kwotę450 tys. zł
brutto.
(TYM)

PRĄDNIKCZERWONY
A Budowachodnikaw ramach
ścieżki parkowejwzdłuż potoku
Sudół, na długościmiędzymo-
stami przy ul. Naczelnej i Strzel-
ców– to jeden z projektówdziel-
nicowych, który będzie realizo-
wanyw ramachbudżetu obywa-
telskiego. Jego szacunkowy to
koszt: 268 tys. zł. Kolejnymzwy-
cięskimprojektem jest „Boga-
ctwonowości i obfitościwybo-
ru, czyli nowinkiwydawnicze
i nowe technologiewTwojej
osiedlowej bibliotece”. Koszt
projektu: 20 tys. zł. Realizowany
będzie także pomysł „Dzielnico-
wepośrednictwowpomocy
osobomniepełnosprawnym
i starszym”. Tenprojektwyce-
niony został na 30040. Wbud-
żecie obywatelskimwygrał tak-
że projektwykonaniawygodne-
go zejścia doprzystanku „Rondo
Barei II”, jego szacunkowykoszt
to 15 tys. zł.
(AM)

ŚRÓDMIEŚCIE
Osprawachdzielnicy piszą:
PIOTRTYMCZAK, tel. 12 61 99308,
iAGNIESZKAMAJ, tel. 12 61 99206

BRONOWICE
ADzisiaj o godz. 18 przy ul. Za-
rzecze 124Aodbędzie się sesja
RadyDzielnicyVI Bronowice.
Radni zaopiniują koncepcję uzu-
pełniającą dlaTrasy Zwierzynie-
ckiej i Pychowickiej, a także bu-
dowęwielopokoleniowegopla-
cu zabaw–SmoczegoSkweru
przyul. Zarzecze. Tomiejsce
z karuzelą, huśtawką, ścianką
wspinaczkową, ale też siłownią
i zestawemrehabilitacyjnym
dla dorosłychmazostaćurzą-
dzonewobrębie traktu spacero-
wegoMłynówkaKrólewska
naodcinkumiędzy ul. Armii Kra-
jowej aWesele. Na sesję rady
dzielnicymożeprzyjść każdy
mieszkaniec.
(MM)

PRĄDNIKBIAŁY
AWnajbliższą sobotę (11 lipca)
wDworkuBiałoprądnickimod-
będzie się „wymianka kultural-
na”. To okazja, by odświeżyć
swoje domowekolekcje.Można
przynieśćpłyty,winyle, kasety
i książki.Między godz. 16 a 19
wzorganizowanej tutaj Strefie
Relaksubędziemożna jewy-
mieniać, pożyczać, kupować
i sprzedawać.Wszystko tow re-
laksującejwakacyjnej atmosfe-
rze przydobrejmuzyce. Przy-
pomnijmy: StrefaRelaksu
wplenerzeDworkuBiałoprąd-
nickiegodziaławkażdą letnią

sobotę odgodz. 16. Zapewnia
odpoczynek, ruch, spotkania
z interesującymi ludźmi. Na
chętnych czekają leżaki, koce,
książki i gry planszowe.Odby-
wają się teżwarsztaty z instruk-
torami.Wstępbezpłatny.
(MM)

ZWIERZYNIEC
AWpiątek (10 lipca) DomZwie-
rzyniecki –OddziałMuzeumHi-
storycznegoMiastaKrakowa za-
praszana spacer dla dzieci
podhasłem„Przez twierdzę
nakopiec”. To kolejnewakacyj-
ne spotkanie z cyklu „Zielone
spacery pełne zagadek”. Zbiór-
ka: godz. 10, DomZwierzyniecki,
ul. Królowej Jadwigi 41.Wstęp
wolny.
(PSZ)

KROWODRZA
Osprawachdzielnicy piszą:
MAŁGORZATAMROWIEC,

tel. 12 61 99208, iSYLWIA
NOWOSIŃSKA, tel. 12 61 99207
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Na fikcyjnych butach i
odzieży zarobili 400 tys.

Jakustalilipolicjanci,sklepżad-
nego towaru nie posiadał. Jego

właścicielekupowaliwinterne-
cie„lajki”,akomentarzewysta-
wiali sobie sami.W ciągu zale-
dwietrzechtygodnikliencizca-
łej Polski wpłacili na konta fik-
cyjnegosklepuokoło400 tys. zł.
Teraz23-lateki25-latekzasiądą
na ławieoskarżonych.Zabloko-
wano prawie 200 tys. zł na kon-
tachoszustów–napoczetprzy-
szłychkar.Jedenzoszustówzo-
stał tymczasowo aresztowany.
(BAN)

Śledztwo
Policjazamknęłafałszywysklep
internetowynakrakowskich
Azorach,którymógłoszukaćty-
siąceludziwcałejPolsce. Firma
oferowaładosprzedażyponi-
skichcenachmarkoweobuwie
iodzież.Dwóchwłaścicieliusły-
szało1200zarzutów.


