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Powietrze
nadKrakowem
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STR. B4 WTWOJEJDZIELNICY

DYŻURREPORTERA od 11 do 12 Nagrywają radnychna sesjach
iwrzucają nagrania do internetu,
bymieszkańcymogli sprawdzić,
jak funkcjonujewładza

BĄDŹ NA BIEŻĄCOA DZIENNIKPOLSKI24.PL
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KANDYDACIDOTYTUŁU„KRAKOWIANIN2012”

NAUKA

MonikaKoperska–zwyciężczyni

polskiejedycjikonkursuFameLab.

BożenaRomanowska-Dixon–wy-

daławalkęnowotworomoka.

IzabelaStachowicz–odkryłatrzy

nowegatunkimotyli iendemicznyga-

tunekżaby.

TadeuszUhl–profesorAGH,jakoje-

dynyPolakwszedłdozespołueks-

perckiegoKomisjiEuropejskiejds.naj-

nowszychtechnologii.

AgnieszkaZalewska–zostaławy-

branaprzewodniczącąCERN-u.Jest

pierwsząkobietąipierwszympolskim

uczonymnatakwysokimstanowisku.

BIZNES

RafałBrzoska–walczyopolskiry-

nekusługpocztowych.

JanuszFilipiak–szeffirmyComarch,

któraznalazłasięwpierwszejsetce

europejskichliderówwbranżyIT.

JerzyMazgaj–twórcarozwijającej

sięmimokryzysufirmyAlmaMarket.

MikołajPlacek–prezesOknoplastu,

któryzostałjednymzpięciugłównych

sponsorówInterMediolan.

KarolinaWitek–szefowa„Centrum

Witek”,znanazewspieraniakultury.

POMOC

ks.AndrzejAugustyński–szefSto-

warzyszenia„Siemacha”,wyprowa-

dzamłodychludzinaprostą.

ZbigniewChłap–założycielStow.

LekarzeNadziei, leczybezdomnych.

AnnaDymna–niesłabniewniejchęć

pomaganianiepełnosprawnym.

JanKościuszko–przedWigiliążywi

bezdomnychiubogich.

ks.JacekStryczek–współzałoży-

cielStowarzyszeniaWIOSNA.„Szla-

chetnaPaczka”ułatwiażycietysią-

comrodzin.

KULTURA

MarcinKowalczyk–zadebiutował

głównąroląwkinowymhicie„Jesteś

Bogiem”,któryznalazłsięwśróddzie-

sięciunajbardziejkasowychfilmów

wPolsce.

JoannaKulig–aktorkazwiązanaze

StarymTeatrem,otworzyładrzwi

doeuropejskiegokina.

MaciejMaleńczuk–wokalista,gita-

rzysta,poeta,osobowość.Sięgnął

poklasykęamerykańskiegocountry.

WilhelmSasnal–tworzyzliczny-

misukcesamiobrazyifilmy.

BartoszSzydłowski–szefTeatru

ŁaźniaNowawNowejHucie,łączy

sztukęzdziałalnościąspołeczną.

POLITYKA

AndrzejDuda–stałsięjednymnaj-

ważniejszychpolitykówPiS.

WładysławKosiniak-Kamysz–re-

formujeemerytury.

BogusławKośmider–inicjatorakcji

„PłaćpodatkiwKrakowie”,doprowa-

dziłdosojuszuPOzprezydentemKra-

kowa.

JagnaMarczułajtis-Walczak–wal-

czyozimoweigrzyskawKrakowie.

AntoniTajduś–byłyrektorAGHza-

stanawiasięnadkandydowaniem

naprezydentaKrakowa.

MonikaKoperska

Wybieramynajlepszychznaj-
lepszych w pięciu katego-
riach: nauka, biznes, działal-
ność społeczna, kultura oraz
polityka.
Chcemy wyróżnić miesz-

kańców naszego miasta, któ-
rzy odnosili wielkie sukcesy,

zmieniali światna lepsze, two-
rzyli coś nowego i pomagali
innym. Może nie zawsze byli
napierwszychstronachgazet,
ale na pewno pozostawią
po sobie trwały ślad – nie tyl-
kowhistorii Krakowa.
Głosnakandydatówwple-

biscycie można oddać za po-
mocąkuponówdrukowanych
w„DziennikuPolskim” lubpo-
przez wysłanie SMS. Głoso-
wanieSMS-owe(czylipoprzez
zakup e-wydania „Dziennika

Polskiego”) trwado 17 lutego
do godz. 23:59:59. Natomiast
głosowanie za pomocą kupo-
nów, drukowanych od dziś do
8 lutegownaszej gazecie, bę-
dzieodbywaćsiędo13 lutego.
Do tego czasu należy dostar-
czyć wypełnione kupony
do siedziby „Dziennika Pol-
skiego”przyal.Pokoju3–oso-
biście lubprzesyłkąpocztową.
Decydujedatadostarczenia li-
studo„DziennikaPolskiego”,
nie datawysłania. Każdymo-

żewkonkursiewypełnić iwy-
słać dowolną liczbę kuponów
drukowanych w „Dzienniku
Polskim”.
Informacje o kandydatach

i szczegółowa instrukcja gło-
sowania dostępne są na stro-
niewww.dziennikpolski24.pl.
Wyniki plebiscytu opubli-

kujemy 28 lutego. Wtedy po-
znamy najlepszą piątkę z na-
szych 25 kandydatów. (AM)

KUPON PLEBISCYTOWY 
NA STR. B3
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12 61-99-317
MACIEJ PIETRZYK
krakow@dziennik.krakow.pl

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

REKLAMA 2140558/00

REKLAMA 2115392/00
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Z drugiej stonyKronika Krakowska

ŚRODA, 23 STYCZNIA 2013

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

WOJCIECH KOZAK, wicemarszałek Małopolski ( TVP Kraków)

Cytat dniaKraków sprzed lat

HANDEL.Wstyczniu 1927 r. krakowska prasa interweniowała:
„W ostatnich czasach namnożyła się wKrakowie plaga nawo-
ływaczy, tj. naganiaczy, którzy przechodzącą publiczność
natarczywie zaczepiają, prowadząc do interesów i sklepów
swoich pracodawców. Cudzoziemcy nabierają wrażenia, iż
znajdują się w jakimśmiasteczkuwschodniej, głębokiej Turcji
i niejednokrotnie wyrażają swoje zdziwienie i oburzenie”. F
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PAWEŁ STACHNIK

HISTORIA KRAKOWA

E-MAIL:KRAKOW@DZIENNIK.KRAKOW.PL

W
Krakowie,83lata
temu,22stycznia
1930r.,uroczyście

obchodzono76.rocznicęwy-
buchupowstaniastycznio-
wego.Wobchodachuczest-
niczylimieszkającypodWa-
welemweteranipowstania.
Uroczystości rozpoczęły się
msząodprawionąogodz.9.30
w kościele Reformatów. Na-
stępnieoficerowiestacjonują-
cegowKrakowie20.PułkuPie-
choty i przedstawicielewładz
udalisiędoschroniskadlawe-
teranówpowstaniaprzypl.Bi-
skupim,gdziedowódcapułku
płkKruk-Szusterzłożyłwimie-
niukorpusuoficerskiego„wy-
razy czci i hołdubohaterskim
bojownikomowolność”.Sied-
miumieszkającymwschroni-
skuweteranomrozdanoupo-
minki.Wizytyzłożyłyimtakże
delegacje Związku Legioni-
stów,ZwiązkuInwalidóworaz
Federacji ZwiązkówObroń-
cówOjczyzny, a także orkie-

strawojskowa, która odegra-
łapieśnipowstańczei„Pierw-
sząBrygadę”.Wimieniupow-
stańców przemówił prezes
ZwiązkuWeteranówinż.Krzy-
żanowski, dziękując za złożo-
ne hołdy. Po południuwMu-
zeumPrzemysłowymodbyła
się druga część uroczystości.
Wygłoszono stosowne prze-
mówienia,odczytanofragment
książkimarszałkaPiłsudskie-
go o powstaniu, wyrecytowa-
no wiersze. Na zakończenie
KrzyżemOficerskimOrderu
OdrodzeniaPolskiodznaczono
ScholastykęMackiewiczową,
uczestniczkę powstania, sybi-
raczkę,wdowępo sekretarzu
rządu narodowegoMarianie
Dubieckim.Wzruszonalaure-
atkapodkreśliła,żeprzyjmuje
odznaczenie„jakbywimieniu
tych wszystkich, na których
śmierćmęczeńskąwWilnie
patrzyła, a których ofiarawy-
nagrodzona została obecnie
zdobyciemniepodległości”.
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Hołd dla powstańców

JakRzeszówprzesiada
się do autobusów

Ajednakda się!Rzeszówpoka-
zał, że wpływy domiejskiej ka-
symożnazwiększyć...obniżając
cenybiletówokresowychkomu-
nikacji miejskiej. I władze stoli-
cy Podkarpacia już planują ko-
lejnekorekty cen.Niestety,
krakowscyurzędnicynie-
chętnie chcą uczyć się
z pozytywnych do-
świadczeńswoichkole-
gówzewschodukraju.
Rzeszowska rewolu-

cjawmyśleniuofunkcjono-
waniu komunikacji miejskiej
rozpoczęłasiękilkamiesięcyte-
mu,gdytamtejszyZarządTran-
sportuMiejskiegoZTM,zazgo-
dą radnych, obniżył m.in. ceny
biletówmiesięcznych trasowa-
nycho8zł, do70zł.
– I nie da się ukryć, że o oko-

ło10proc.wzrosłanamsprzedaż
tychbiletów–przyznajeŁukasz
Dziągwa,dyrektorZTM.
Idodaje,żetenwynikzdeter-

minował zarządców rzeszow-

skiej komunikacji do kolejnych
działań zmierzających do obni-
żeniacenykolejnychbiletów.Te-
raz taniej autobusamimają jeź-
dzićuczniowie szkół, którzyko-
rzystają z biletów sieciowych,
i studenci.
– Naszymcelemjestza-

chęcenie kolejnych nowych pa-
sażerów – dodajeDziągwa.

Iwyjaśnia,żeobniżka
– której projekt ma zo-
stać przedstawiony
miejskimradnym– ma
dotyczyć tzw. biletów
sieciowychimiennychsa-

morządowych,zktórychko-
rzystajągłównieuczniowie.
Obecniezatakibiletobejmu-

jący strefęA iB (cały zasięgod-
działywaniarzeszowskiejkomu-
nikacji publicznej, także poza
granicamimiasta)trzebazapła-
cić 90 zł. Po obniżce miałby on
kosztować 80 zł. – Oczywiście
itymrazemliczymy,żesprzedaż
tychbiletówwzrośnie.Damyso-
bie kilka miesięcy na obserwa-
cjęwynikówijeślibędązadowa-
lające,topomyślimyojeszczein-

nych obniżkach – tłumaczy dy-
rektorZTM.
Tymczasem krakowscy

urzędnicyzZarząduInfrastruk-
tury Komunalnej i Transportu
wyraźnie nie chcą iść drogą
Rzeszowa. Przekonują, że
podWawelembiletysą i tak już
wbardzoatrakcyjnychcenach.
– Kraków ma jedne z najtań-

szychbiletówokresowychwkra-
ju –nawet porównu-
jąc ceny do mniejszych miast,
a ich cenanie zmieniła się od 8
lat. W Rzeszowie (po obniżce)
uczeńbędziemusiałzabiletsie-
ciowy (kilkukrotnie mniejsza
aglomeracja) imiennyaglome-
racyjny na wszystkie linie za-
płacić 80 zł.WKrako-
wie taki bilet kosztuje 72 zł –

przekonuje Piotr Hamarnik
zbiuraprasowegoZIKiT.
Sęk jednak nie w tym, aby

wskazywać,żeKrakówmatań-
szebiletyniż innemiasta, tylko
aby ich cena zachęcała krako-
wian do korzystania z komuni-
kacji miejskiej. Tymczasem
podWawelem co miesiąc bilet
okresowywykupujeśrednio je-

dennapięciumieszkańców.Dla
większościnadalkorzystniejsze
jestdojeżdżanienp.dopracysa-
mochodem.
Szkodażenasiurzędnicynie

chcą zauważyć, że jeszcze niż-
szącenąbiletówbyćmożeuda-
łoby im się – tak jak wRzeszo-
wie– zwiększyćswojewpływy
do budżetu, ale także zmniej-
szyćkorki i smogwmieście.

OTYMSIĘMÓWI.WstolicyPodkarpaciapokazali, jak tańszebiletymogąskłonić
wieleosób, abyprzesiadły się z samochodudokomunikacjimiejskiej

ARKADIUSZMACIEJOWSKI

arkadiusz.maciejowski@dziennik.krakow.pl

Rzeszówobniżył cenybiletów
komunikacjimiejskiej i odrazuwzrosła
ichsprzedaż

Kandydaci do tytułu
wkategorii „Nauka”
a Prof.AgnieszkaZalewska
– jest fizykiem, pracujewkra-
kowskim Instytucie Fizyki Ją-
drowejPAN.Wewrześniuub.r.
została wybrana przewodni-
czącą Rady Europejskiej Or-
ganizacji Badań Jądrowych,
czyli słynnego CERN-u z sie-
dzibą w Genewie. To w tym
ośrodku stworzono Wielki
Zderzacz Hadronów.
a Prof. Bożena Romanow-
ska-Dixon–kierownikKliniki
Okulistyki i Onkologii Okuli-
stycznej Szpitala Uniwersyte-
ckiego w Krakowie, wydała
walkę nowotworom oka. Z ini-
cjatywy pani profesor Szpital
i InstytutFizyki JądrowejPAN
zawarli porozumienie w spra-
wiewspólnychbadańwzakre-
sieonkologii okulistycznej i te-
rapii protonowej nowotworów
oka. Powstała w ten sposób
pierwsza w Polsce tego typu
PracowniaRadioterapiiProto-
nowej.
a Monika Koperska – dok-
torantka chemii zUJ, zwycięż-

czyni pierwszej polskiej edy-
cji konkursu FameLab, w któ-
rym młodzi badacze popula-
ryzują naukę.Wmiędzynaro-
dowym finale rozegranym
wWielkiejBrytanii zajęładru-
giemiejsce i zdobyła nagrodę
publiczności.
a Izabela Stachowicz – bio-
log, absolwentkaWydziałuBio-
logii iNaukoZiemiUJ,wubie-
głymrokuwzięłaudziałwwy-
prawiebadawczej doWenezu-
eli, podczas której zdobyto
szczyt Tramen Trepui, a ona
odkryła trzynowegatunkimo-
tyli i endemicznygatunekżaby.
a Prof.TadeuszUhl–mecha-
nik iwibroakustyk, kierownik
KatedryRobotyki iMechatro-
niki na Wydziale Inżynierii
Mechanicznej iRobotykiAGH.
Jako jedyny Polak wszedł
do zespołu eksperckiego Ko-
misji Europejskiej, który wy-
pracuje europejskąpolitykę fi-
nansowania i rozwojunajnow-
szych technologii.

PAWEŁSTACHNIK

NAUKA

Agnieszka Zalewska  sms o treści  nauka.1

Bożena Romanowska-Dixon sms o treści  nauka.2

Monika Koperska sms o treści  nauka.3

Izabela Stachowicz  sms o treści  nauka.4

Tadeusz Uhl sms o treści  nauka.5

BIZNES

Rafał Brzoska  sms o treści  biznes.1

Janusz Filipiak   sms o treści  biznes.2

Jerzy Mazgaj  sms o treści  biznes.3

Mikołaj Placek   sms o treści  biznes.4

Karolina Witek   sms o treści  biznes.5

POMOC 

ks. Andrzej Augustyński  sms o treści  pomoc.1

Zbigniew Chłap  sms o treści  pomoc.2

Anna Dymna sms o treści  pomoc.3

Jan Kościuszko  sms o treści  pomoc.4

ks. Jacek Stryczek   sms o treści  pomoc.5

KULTURA

Joanna Kulig sms o treści  kultura.1 

Maciej Maleńczuk  sms o treści  kultura.2 

Marcin Kowalczyk sms o treści  kultura.3

Wilhelm Sasnal  sms o treści  kultura.4

Bartosz Szydłowski sms o treści  kultura.5

POLITYKA

Andrzej Duda sms o treści  polityka.1

Władysław Kosiniak-Kamysz sms o treści  polityka.2

Bogusław Kośmider   sms o treści  polityka.3

Jagna Marczułajtis-Walczak sms o treści  polityka.4

Antoni Tajduś sms o treści  polityka.5
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