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Powietrze
nad Krakowem
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WIĘCEJ – STR. B6

STR. B4 W TWOJEJ DZIELNICY

Wybierz „Krakowianina 2012”
AKCJA. „Dziennik
Polski” rozpoczyna
plebiscyt
„Krakowianin 2012”

Polskiego”) trwa do 17 lutego
do godz. 23:59:59. Natomiast
głosowanie za pomocą kuponów, drukowanych od dziś do
8 lutego w naszej gazecie, będzie odbywać się do 13 lutego.
Do tego czasu należy dostarczyć wypełnione kupony
do siedziby „Dziennika Polskiego” przy al. Pokoju 3 – osobiście lub przesyłką pocztową.
Decyduje data dostarczenia listu do „Dziennika Polskiego”,
nie data wysłania. Każdy mo-

że w konkursie wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów
drukowanych w „Dzienniku
Polskim”.
Informacje o kandydatach
i szczegółowa instrukcja głosowania dostępne są na stronie www.dziennikpolski24.pl.
Wyniki plebiscytu opublikujemy 28 lutego. Wtedy poznamy najlepszą piątkę z na(AM)
szych 25 kandydatów.

KUPON PLEBISCYTOWY
NA STR. B3

NAUKA

Wybieramy najlepszych z najlepszych w pięciu kategoriach: nauka, biznes, działalność społeczna, kultura oraz
polityka.
Chcemy wyróżnić mieszkańców naszego miasta, którzy odnosili wielkie sukcesy,

zmieniali świat na lepsze, tworzyli coś nowego i pomagali
innym. Może nie zawsze byli
na pierwszych stronach gazet,
ale na pewno pozostawią
po sobie trwały ślad – nie tylko w historii Krakowa.
Głos na kandydatów w plebiscycie można oddać za pomocą kuponów drukowanych
w „Dzienniku Polskim” lub poprzez wysłanie SMS. Głosowanie SMS-owe (czyli poprzez
zakup e-wydania „Dziennika
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Nagrywają radnych na sesjach
i wrzucają nagrania do internetu,
by mieszkańcy mogli sprawdzić,
jak funkcjonuje władza

FOT. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

DYŻUR REPORTERA od 11 do 12

KANDYDACI DO TYTUŁU „KRAKOWIANIN 2012”
NAUKA
MonikaKoperska–zwyciężczyni
polskiejedycjikonkursuFameLab.
BożenaRomanowska-Dixon–wydaławalkęnowotworomoka.
IzabelaStachowicz–odkryłatrzy
nowegatunkimotyliiendemicznygatunekżaby.
TadeuszUhl–profesorAGH,jakojedynyPolakwszedłdozespołueksperckiegoKomisjiEuropejskiejds.najnowszychtechnologii.
AgnieszkaZalewska–zostaławybranaprzewodniczącąCERN-u.Jest
pierwsząkobietąipierwszympolskim
uczonymnatakwysokimstanowisku.
BIZNES
RafałBrzoska–walczyopolskirynekusługpocztowych.
JanuszFilipiak–szeffirmyComarch,
któraznalazłasięwpierwszejsetce
europejskichliderówwbranżyIT.
JerzyMazgaj–twórcarozwijającej
sięmimokryzysufirmyAlmaMarket.
MikołajPlacek–prezesOknoplastu,
któryzostałjednymzpięciugłównych
sponsorówInterMediolan.
KarolinaWitek–szefowa„Centrum
Witek”,znanazewspieraniakultury.
POMOC
ks.AndrzejAugustyński–szefStowarzyszenia„Siemacha”,wyprowadzamłodychludzinaprostą.
ZbigniewChłap–założycielStow.
LekarzeNadziei,leczybezdomnych.
AnnaDymna–niesłabniewniejchęć
pomaganianiepełnosprawnym.

JanKościuszko–przedWigiliążywi
bezdomnychiubogich.
ks.JacekStryczek–współzałożycielStowarzyszeniaWIOSNA.„SzlachetnaPaczka”ułatwiażycietysiącomrodzin.
KULTURA
MarcinKowalczyk–zadebiutował
głównąroląwkinowymhicie„Jesteś
Bogiem”,któryznalazłsięwśróddziesięciunajbardziejkasowychfilmów
wPolsce.
JoannaKulig–aktorkazwiązanaze
StarymTeatrem,otworzyładrzwi
doeuropejskiegokina.
MaciejMaleńczuk–wokalista,gitarzysta,poeta,osobowość.Sięgnął
poklasykęamerykańskiegocountry.
WilhelmSasnal–tworzyzlicznymisukcesamiobrazyifilmy.
BartoszSzydłowski–szefTeatru
ŁaźniaNowawNowejHucie,łączy
sztukęzdziałalnościąspołeczną.
POLITYKA
AndrzejDuda–stałsięjednymnajważniejszychpolitykówPiS.
WładysławKosiniak-Kamysz–reformujeemerytury.
BogusławKośmider–inicjatorakcji
„PłaćpodatkiwKrakowie”,doprowadziłdosojuszuPOzprezydentemKrakowa.
JagnaMarczułajtis-Walczak–walczyozimoweigrzyskawKrakowie.
AntoniTajduś–byłyrektorAGHzastanawiasięnadkandydowaniem
naprezydentaKrakowa.
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Cytat dnia

HANDEL. W styczniu 1927 r. krakowska prasa interweniowała:
„W ostatnich czasach namnożyła się w Krakowie plaga nawoływaczy, tj. naganiaczy, którzy przechodzącą publiczność
natarczywie zaczepiają, prowadząc do interesów i sklepów
swoich pracodawców. Cudzoziemcy nabierają wrażenia, iż
znajdują się w jakimś miasteczku wschodniej, głębokiej Turcji
i niejednokrotnie wyrażają swoje zdziwienie i oburzenie”.

„Dziśspalamynajgorszy,najtańszywęgiel,który
zawieradużopopiołuipyłu,ajestmałokaloryczny.
Spalajmylepszy,towkilkunastuprocentach
zniwelujemy zanieczyszczeniapowietrza.”

FOT. ARCHIWUM

Kraków sprzed lat

FOT. JANEK HUBRICH

Kronika Krakowska Z drugiej stony

WOJCIECH KOZAK, wicemarszałek Małopolski ( TVP Kraków)

Jak Rzeszów przesiada
się do autobusów

PAWEŁ STACHNIK
HISTORIA KRAKOWA
E-MAIL: KRAKOW@DZIENNIK.KRAKOW.PL

OTYMSIĘMÓWI. W stolicy Podkarpacia pokazali, jak tańsze bilety mogą skłonić

Hołd dla powstańców

wiele osób, aby przesiadły się z samochodu do komunikacji miejskiej
ARKADIUSZ MACIEJOWSKI

Krakowie,83lata
temu,22stycznia
1930r.,uroczyście
obchodzono76.rocznicęwybuchupowstaniastyczniowego.WobchodachuczestniczylimieszkającypodWawelemweteranipowstania.
Uroczystości rozpoczęły się
msząodprawionąogodz.9.30
w kościele Reformatów. NastępnieoficerowiestacjonującegowKrakowie20.PułkuPiechoty i przedstawiciele władz
udalisiędoschroniskadlaweteranówpowstaniaprzypl.Biskupim,gdziedowódcapułku
płkKruk-Szusterzłożyłwimieniukorpusuoficerskiego„wyrazy czci i hołdu bohaterskim
bojownikomowolność”.Siedmiumieszkającymwschronisku weteranom rozdano upominki.Wizytyzłożyłyimtakże
delegacje Związku Legionistów,ZwiązkuInwalidóworaz
Federacji Związków Obrońców Ojczyzny, a także orkie-

W

stra wojskowa, która odegrałapieśnipowstańczei„PierwsząBrygadę”.Wimieniupowstańców przemówił prezes
ZwiązkuWeteranówinż.Krzyżanowski, dziękując za złożone hołdy. Po południu w Muzeum Przemysłowym odbyła
się druga część uroczystości.
Wygłoszono stosowne przemówienia,odczytanofragment
książki marszałka Piłsudskiego o powstaniu, wyrecytowano wiersze. Na zakończenie
Krzyżem Oficerskim Orderu
OdrodzeniaPolskiodznaczono
Scholastykę Mackiewiczową,
uczestniczkę powstania, sybiraczkę, wdowę po sekretarzu
rządu narodowego Marianie
Dubieckim.Wzruszonalaureatkapodkreśliła,żeprzyjmuje
odznaczenie„jakbywimieniu
tych wszystkich, na których
śmierć męczeńską w Wilnie
patrzyła, a których ofiara wynagrodzona została obecnie
zdobyciem niepodległości”.

arkadiusz.maciejowski@dziennik.krakow.pl

A jednak da się! Rzeszów pokazał, że wpływy do miejskiej kasymożnazwiększyć...obniżając
cenybiletówokresowychkomunikacji miejskiej. I władze stolicy Podkarpacia już planują kolejne korekty cen. Niestety,
krakowscyurzędnicyniechętnie chcą uczyć się
z pozytywnych doświadczeńswoichkolegów ze wschodu kraju.
Rzeszowska rewolucjawmyśleniuofunkcjonowaniu komunikacji miejskiej
rozpoczęła się kilka miesięcy temu,gdytamtejszyZarządTransportu Miejskiego ZTM, za zgodą radnych, obniżył m.in. ceny
biletów miesięcznych trasowanych o 8 zł, do 70 zł.
– I nie da się ukryć, że o około10proc.wzrosłanamsprzedaż
tych biletów – przyznaje Łukasz
Dziągwa, dyrektor ZTM.
Idodaje,żetenwynikzdeterminował zarządców rzeszow-

skiej komunikacji do kolejnych
działań zmierzających do obniżeniacenykolejnychbiletów.Teraz taniej autobusami mają jeździć uczniowie szkół, którzy korzystają z biletów sieciowych,
i studenci.
–
Naszym celem jest zachęcenie kolejnych nowych pasażerów – dodaje Dziągwa.
I wyjaśnia, że obniżka
– której projekt ma zostać przedstawiony
miejskim radnym – ma
dotyczyć tzw. biletów
sieciowychimiennychsamorządowych,zktórychkorzystają głównie uczniowie.
Obecniezatakibiletobejmujący strefę A i B (cały zasięg oddziaływaniarzeszowskiejkomunikacji publicznej, także poza
granicami miasta) trzeba zapłacić 90 zł. Po obniżce miałby on
kosztować 80 zł. – Oczywiście
itymrazemliczymy,żesprzedaż
tych biletów wzrośnie. Damy sobie kilka miesięcy na obserwacjęwynikówijeślibędązadowalające,topomyślimyojeszczein-

nych obniżkach – tłumaczy dyrektor ZTM.
Tymczasem krakowscy
urzędnicy z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
wyraźnie nie chcą iść drogą
Rzeszowa. Przekonują, że
pod Wawelem bilety są i tak już
w bardzo atrakcyjnych cenach.
– Kraków ma jedne z najtań-

przekonuje Piotr Hamarnik
z biura prasowego ZIKiT.
Sęk jednak nie w tym, aby
wskazywać, że Kraków ma tańsze bilety niż inne miasta, tylko
aby ich cena zachęcała krakowian do korzystania z komunikacji miejskiej. Tymczasem
pod Wawelem co miesiąc bilet
okresowy wykupuje średnio je-

Rzeszów obniżył ceny biletów
komunikacji miejskiej i od razu wzrosła
ich sprzedaż
szych biletów okresowych w kraju
– nawet porównując ceny do mniejszych miast,
a ich cena nie zmieniła się od 8
lat. W Rzeszowie (po obniżce)
uczeń będzie musiał za bilet sieciowy (kilkukrotnie mniejsza
aglomeracja) imienny aglomeracyjny na wszystkie linie zapłacić
80 zł. W Krakowie taki bilet kosztuje 72 zł –

den na pięciu mieszkańców. Dla
większości nadal korzystniejsze
jest dojeżdżanie np. do pracy samochodem.
Szkoda że nasi urzędnicy nie
chcą zauważyć, że jeszcze niższą ceną biletów być może udałoby im się – tak jak w Rzeszowie – zwiększyć swoje wpływy
do budżetu, ale także zmniejszyć korki i smog w mieście.
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Kandydaci do tytułu
w kategorii „Nauka”
a Prof. Agnieszka Zalewska
– jest fizykiem, pracuje w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. We wrześniu ub.r.
została wybrana przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych,
czyli słynnego CERN-u z siedzibą w Genewie. To w tym
ośrodku stworzono Wielki
Zderzacz Hadronów.
a Prof. Bożena Romanowska-Dixon – kierownik Kliniki
Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wydała
walkę nowotworom oka. Z inicjatywy pani profesor Szpital
i Instytut Fizyki Jądrowej PAN
zawarli porozumienie w sprawie wspólnych badań w zakresie onkologii okulistycznej i terapii protonowej nowotworów
oka. Powstała w ten sposób
pierwsza w Polsce tego typu
Pracownia Radioterapii Protonowej.
a Monika Koperska – doktorantka chemii z UJ, zwycięż-

czyni pierwszej polskiej edycji konkursu FameLab, w którym młodzi badacze popularyzują naukę. W międzynarodowym finale rozegranym
w Wielkiej Brytanii zajęła drugie miejsce i zdobyła nagrodę
publiczności.
a Izabela Stachowicz – biolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, w ubiegłym roku wzięła udział w wyprawie badawczej do Wenezueli, podczas której zdobyto
szczyt Tramen Trepui, a ona
odkryła trzy nowe gatunki motyli i endemiczny gatunek żaby.
a Prof. Tadeusz Uhl – mechanik i wibroakustyk, kierownik
Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki AGH.
Jako jedyny Polak wszedł
do zespołu eksperckiego Komisji Europejskiej, który wypracuje europejską politykę finansowania i rozwoju najnowszych technologii.
PAWEŁ STACHNIK

