LIST OTWARTY DO SYMPATYKÓW,
KIBICÓW CRACOVII I WISŁY
ORAZ PRZYJACIÓŁ KRAKOWA
„ŚCIEPA KIBICÓW”
W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, Kraków
i jego mieszkańcy chcą godnie przyjąć Franciszka I. Niestety w najbliższym
sąsiedztwie Muzeum Jana Pawła II, przy ulicy Tynieckiej 10, znajduje się
ceglany mur, na którym od wielu lat nieznani sprawcy prowadzą swoistą
polemikę.
W kontekście wulgarnych i rasistowskich napisów pojawiają się nazwy dwóch
krakowskich klubów sportowych: Wisły oraz Cracovii.
Spodziewamy się, że w trakcie ŚDM to miejsce będzie szczególnie odwiedzane
przez pielgrzymów z kraju i zagranicy. Do 27 lipca mamy czas, aby przywrócić
estetyczny wygląd okolicy Papieskiego Muzeum naszego wielkiego rodaka.
Mur należy do osoby prywatnej, dlatego gmina Kraków nie może sfinansować
remontu tego ogrodzenia. Właścicielka jest emerytką, której nie stać na wydanie
8 tys. złotych na fachowców. Dodatkowym utrudnieniem jest, fakt,
że wspomniany obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków.
Zatem zwracamy się do sympatyków oraz kibiców Wisły i Cracovii o to,
aby w obliczu Światowych Dni Młodzieży solidarnie wpłacili pieniądze na
wskazane konto, po to aby profesjonalna firma z zastosowaniem odpowiedniej
technologii
i zachowaniem odpowiednich procedur oczyściła cegły z bluzgów, bazgrołów
i innych nienawistnych znaków graficznych.
Chcemy, aby sympatycy obu drużyn doprowadzili do finansowego remisu na
ulicy Tynieckiej. Zebranie i wpłacenie 8 tys. złotych nie powinno stanowić
problemu dla tysięcy miłośników footballu w Krakowie. Szczegółowy opis
przekazania pieniędzy i zlecenia wykonania remontu znajduje się
www.sciepakibica.pl
Z poważaniem:
Waldemar Domański
Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w
Krakowie

Andrzej Sołtysik – dziennikarz;
ks. Infułat Bronisław Fidelus – Wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej;
Bogdan Rymanowski – dziennikarz;
Bogusław Sonik – polityk;
ks. Dariusz Raś – proboszcz bazyliki Mariackiej w Krakowie;
Grzegorz Miecugow – dziennikarz;
Grzegorz Lipiec – polityk;
Ireneusz Raś – polityk;
Jan Nowicki – aktor;
Jerzy Fedorowicz – polityk, aktor;
Mieczysław Czuma – krakauer;
Marcin Daniec – satyryk;
Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji;
Piotr Metz – dziennikarz;
Piotr Legutko – dyrektor TVP3 KRAKÓW;
prof. Wojciech Nowak – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

