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KROWODRZA
O sprawach dzielnicy piszą:
MAŁGORZATA MROWIEC,
tel. 12 61 99 208, i SYLWIA
NOWOSIŃSKA, tel. 12 61 99 207

FOT. MARIUSZ KAPAŁA

STARE MIASTO
A Rada Dzielnicy I Stare Miasto
dokonała przesunięcia w tegorocznym budżecie, dzięki któremu rozdysponowała na nowo
kwotę 60 tys. zł planowaną

na modernizację oświetlenia
w Dzielnicy I. Pieniądze zostały
zarezerwowane na nowe zadania: wymianę okien w Gimnazjum nr 4 (17 tys. zł), remont łazienek, dostosowanie budynku
szkoły do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Muzycznej
I st. im. J. Paderewskiego
(30 tys. zł), remont boiska Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (13 tys. zł).
(TYM)

GRZEGÓRZKI
A Zarząd Infrastruktury Komunalnej rozstrzygnął przetarg
(w formie licytacji elektronicznej) na remont dróg i chodników
na terenie Dzielnicy II
Grzegórzki. Wygrała Firma
Usługowo-Handlowa „Sławpol”
Sławomir Baran z Krakowa.
Zwycięzca przetargu w ofercie
zaproponował kwotę 450 tys. zł
brutto.

BRONOWICE
A Dzisiaj o godz. 18 przy ul. Zarzecze 124A odbędzie się sesja
Rady Dzielnicy VI Bronowice.
Radni zaopiniują koncepcję uzupełniającą dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, a także budowę wielopokoleniowego placu zabaw – Smoczego Skweru
przy ul. Zarzecze. To miejsce
z karuzelą, huśtawką, ścianką
wspinaczkową, ale też siłownią
i zestawem rehabilitacyjnym
dla dorosłych ma zostać urządzone w obrębie traktu spacerowego Młynówka Królewska
na odcinku między ul. Armii Krajowej a Wesele. Na sesję rady
dzielnicy może przyjść każdy
mieszkaniec.

Kontrowersje. Prawo jest tak skonstruowane, że nie można zabronić postawienia
kolejnej anteny – tłumaczą urzędnicy.
SylwiaNowosińska
sylwia.nowosinska@dziennik.krakow.pl

– Aby operatorzy sieci komórkowych nie stawiali masztów
w miejscach, gdzie zagrażają
one zdrowiu i życiu, potrzebna
jest zmiana przepisów – mówiła Barbara Gałdzińska-Calik ze
stowarzyszenia „Nasze Bielany” podczas wczorajszej sesji
Rady Miasta.
Zwróciła uwagę, że specustawa telekomunikacyjna
z2010rokujestniezgodnazustawą o planowaniu przestrzen-

(MM)

PRĄDNIK BIAŁY
A W najbliższą sobotę (11 lipca)
w Dworku Białoprądnickim odbędzie się „wymianka kulturalna”. To okazja, by odświeżyć
swoje domowe kolekcje. Można
przynieść płyty, winyle, kasety
i książki. Między godz. 16 a 19
w zorganizowanej tutaj Strefie
Relaksu będzie można je wymieniać, pożyczać, kupować
i sprzedawać. Wszystko to w relaksującej wakacyjnej atmosferze przy dobrej muzyce. Przypomnijmy: Strefa Relaksu
w plenerze Dworku Białoprądnickiego działa w każdą letnią

(AM)

Śledztwo

FOT. ADAM WOJNAR

sobotę od godz. 16. Zapewnia
odpoczynek, ruch, spotkania
z interesującymi ludźmi. Na
chętnych czekają leżaki, koce,
książki i gry planszowe. Odbywają się też warsztaty z instruktorami. Wstęp bezpłatny.
(MM)

ZWIERZYNIEC
A W piątek (10 lipca) Dom Zwierzyniecki – Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zaprasza na spacer dla dzieci
pod hasłem „Przez twierdzę
na kopiec”. To kolejne wakacyjne spotkanie z cyklu „Zielone
spacery pełne zagadek”. Zbiórka: godz. 10, Dom Zwierzyniecki,
ul. Królowej Jadwigi 41. Wstęp
wolny.
(PSZ)

We wczorajszej sesji Rady
Miastawzięliudziałtakżemieszkańcy os. Polana Żywiecka. Zabrali głos wsprawie powstającegowpobliżuichmieszkańmasztu sieci Play.
Plan zagospodarowania, który obejmuje osiedle, zabrania
stawiania tam stacji bazowych
telefonii komórkowej. Niestety,
osiedle leży w pobliżu bloku ul.
Obozowej 36, gdzie taki maszt
właśnie ma powstać. Ten teren
jest położony już za granicami
planu. Właściciele mieszkań,
którzy obawiają się efektów

szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego, chcieliby się przeprowadzić, ale wielu
z nich nie ma takiej możliwości.
Wzięlikredytywefrankach,których wysokość przekracza teraz wartość mieszkań.
To nie jest ich jedyny problem: w pobliżu miejsca, gdzie
ma stanąć maszt, mieszka wiele osób, które są chore na raka.
Z chorobą nowotworową zmagała się też pani Bożena
Leszkowicz, która w imieniu
mieszkańców Polany Żywieckiej zabrała głos podczas

Na fikcyjnych butach i Trwa batalia o powrót
odzieży zarobili 400 tys. kapliczki na Stare Miasto

(TYM)

PRĄDNIK CZERWONY
A Budowa chodnika w ramach
ścieżki parkowej wzdłuż potoku
Sudół, na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców – to jeden z projektów dzielnicowych, który będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Jego szacunkowy to
koszt: 268 tys. zł. Kolejnym zwycięskim projektem jest „Bogactwo nowości i obfitości wyboru, czyli nowinki wydawnicze
i nowe technologie w Twojej
osiedlowej bibliotece”. Koszt
projektu: 20 tys. zł. Realizowany
będzie także pomysł „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy
osobom niepełnosprawnym
i starszym”. Ten projekt wyceniony został na 30 040. W budżecie obywatelskim wygrał także projekt wykonania wygodnego zejścia do przystanku „Rondo
Barei II”, jego szacunkowy koszt
to 15 tys. zł.

nym, więc należy zaskarżyć ją
do Trybunału Konstytucyjnego.
Stowarzyszenie„NaszeBielany” kilka lat temu wygrało walkę z siecią komórkową. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wtedy usunięcie masztów
na Bielanach. Działacze z Krakowa doprowadzili też do powstania parlamentarnego zespołu ds. rozwoju sieci. Teraz apelują do władz miasta o stworzenie mapy ewidencji stacji
bazowych,którapowinnazawierać dokładne informacje o częstotliwości promieniowania.

Mieszkańcy Polany Żywieckiej protestują przeciwko postawieniu anteny przy

Policja zamknęła fałszywy sklep
internetowy na krakowskich
Azorach, który mógł oszukać tysiące ludzi w całej Polsce. Firma
oferowała do sprzedaży po niskich cenach markowe obuwie
i odzież. Dwóch właścicieli usłyszało 1200 zarzutów.
Jak ustalili policjanci, sklep żadnego towaru nie posiadał. Jego

właściciele kupowali w internecie „lajki”, a komentarze wystawiali sobie sami. W ciągu zaledwie trzech tygodni klienci z całej Polski wpłacili na konta fikcyjnego sklepu około 400 tys. zł.
Teraz 23-latek i 25-latek zasiądą
na ławie oskarżonych. Zablokowano prawie 200 tys. zł na kontach oszustów – na poczet przyszłych kar. Jeden z oszustów został tymczasowo aresztowany.
(BAN)

Nowe piwo Kacper Ryx
Premiera
Krakowski bohater książek historycznych Kacper Ryx będzie
miał swoje piwo.
Znany krakowski pisarz MariuszWollnyzapraszawnajbliższy piątek 10 lipca na oficjalną
krakowskąpremieręnowegogatunku piwa o nazwie „Kacper
Ryx”. Uwarzone w Krakowie piwo upamiętnia postać literacką
z historycznych powieści
Wollnego. Nowy gatunek powstał w niedawno uruchomionym krakowskim browarze rze-

mieślniczym Beer City. Założyło go trzech absolwentów historii, którzy chcą, by ich produkty
nawiązywały do bogatej przeszłości Krakowa. Stąd warzone
przez nich piwa otrzymały nazwy „Krak” i „Wit” (od Wita
Stwosza),aterazdołączydonich
„KacperRyx”.Piątkowapremiera rozpocznie się o godz. 19
w Cafe Magia (Kamienica
Hipolitów przypl. Mariackim 3).
Pojawi się sam sławny Kacper
Ryxwprzebraniumnicha,aMariusz Wollny opowie o historii
krakowskiego browarnictwa.
(PS) ą

Stare Miasto
Mieszkańcy zebrali 423 podpisy
pod wnioskiem o przywrócenie
kapliczki z ul. Szujskiego na
swoje miejsce. Pismo wysłali
do właściciela działki – krakowskiego Caritasu. W tej sprawie
złożył też interpelację radny
miasta Aleksander Miszalski.
Przed miesiącem z posesji przy
ul. Szujskiego wywieziono
XIX-wieczną kapliczkę autorstwa Franciszka Wyspiańskiego (ojca Stanisława). Wcześniej
zdziałkizaczęłaznikaćzieleń.Inwestor będzie tu budować hotel,
a teren dzierżawi od Caritasu.
Figura Matki Boskiej z DzieciątkiemtrafiładoośrodkaCaritasu
w Małym Płaszowie.
Mieszkańcy centrum domagają się jej powrotu, a także ponownego przyjrzenia się całej
inwestycji. Interweniuje wojewódzki konserwator zabytków,
którego zdaniem figura powinna stać w miejscu, dla którego
była przewidziana. A ta kapliczka, ufundowana przez rodzinę
Wojczyńskich w 1863 r., zgodnie z ich wolą została postawiona przy Szujskiego.
Teraz radny Aleksander
Miszalski zwrócił się do prezydenta Krakowa o działania, któ-

FOT. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

O sprawach dzielnicy piszą:
PIOTR TYMCZAK, tel. 12 61 99 308,
i AGNIESZKA MAJ, tel. 12 61 99 206

POLUB NAS NA FACEBOOKU
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

Bezradni
w walce
z sieciami
telefonii
komórkowej

Zeskanuj kod QR i czytaj codziennie
informacje z Twojej dzielnicy na stronie
internetowej „Dziennika Polskiego”
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Figura w Małym Płaszowie

re przywrócą kapliczkę na miejsce. Prosi też o informacje na temat stanu prawnego pozwolenia na budowę hotelu, które zostało wydane w 2002 r. Radny
podkreśla, że to inwestycja
na obszarze chronionym jako
pomnik historii. „Dziwi (...) fakt
wydania pozwolenia na zabudowę historycznego ogrodu i po
uprzednim wycięciu rzekomo
chorych drzew i krzewów, których choroba o błyskawicznym
przebiegu rozpoczęła się kilka
tygodni przed rozpoczęciem inwestycji” – pisze radny.
Małgorzata Mrowiec ą

