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Jak zatrzymać absolwentów i na tym zarobić
Rozwój ma zapewnić ściślejsza współpraca pomiędzy władzami miasta, województwa, uczelni
i biznesem. O to zabiegał także „Dziennik Polski”.

Nowa Komisja Rozwoju i Innowacji w Radzie Miasta ma ambicję pchnięcia Krakowa na
nowe tory pod względem rozwoju gospodarczego. Chce tego
dokonać poprzez ściślejszą
współpracę pomiędzy władzami
miasta, województwa, uczelni
i biznesem. O to zabiegał także
„Dziennik Polski”.
Jednym z najważniejszych
celów działań komisji ma stać
się zatrzymanie absolwentów
szkół wyższych w Krakowie.
– Gdyby dodatkowo tylko jeden
na 24 absolwentów zostawał
w Krakowie, można by zwiększyć
dochód miasta o 1 procent rocznie
– mówił Paweł Węgrzyn, przewodniczący Komisji Rozwoju
i Innowacji Rady Miasta podczas
pierwszego posiedzenia nowej
komisji. Wzięli w niej udział m.in.
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wojewoda Stanisław
Kracik, Roman Ciepiela, wicemarszałek Małopolski, przedstawiciele rektorów szkół wyższych
i Piotr Legutko, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”.
Co roku uczelnie krakowskie
kończy 48 tys. osób. Według
radnych, konieczne jest zapewnienie pracy dla dodatkowych
2 tys. z nich w mieście. Miejsca
dla nich mógłby stworzyć jeden
duży inwestor, którego udałoby
się ściągnąć do Krakowa.

Radni chcą zająć się stworzeniem warunków, które zachęciłyby do inwestowania
w Krakowa. Według nich można to osiągnąć poprzeć ściślejszą niż do tej pory współpracę
pomiędzy uczelniami, władzami miasta, a inwestorami.
W ciągu najbliższych miesięcy przygotowany zostanie
program lepszej obsługi inwestorów. W planie jest także przeprowadzenie inwentaryzacji terenów inwestycyjnych w Krakowie, uporządkowanie wokół
nich infrastruktury. Kraków
ma być promowany jako miasto
przyjazne inwestorom. Utworzony zostanie Dział Obsługi
Inwestora, tak aby wszystkie
sprawy związane z obsługą firmy można było załatwić w jednym miejscu.
Radni planują utworzyć strefę gospodarczą w Nowej Hucie.
Jej wstępna koncepcja ma być
gotowa już w na początku
kwietnia tego roku. W tym roku
planuje się także przygotowanie
programu aktywizacji gminy
w istniejących klastrach technologicznych.
Magistrat ma także włączyć się w działania na rzecz
wsparcia krakowskich uczelni.
Efektem tej współpracy ma
być dostosowanie wyższego
szkolnictwa do potrzeb runku

pracy, a także lepsze powiązanie prowadzonych badań
naukowych z potrzebami
przedsiębiorstw.
Kolejnym celem nowej komisji jest wspieranie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
w Krakowie. Powstaną plany
pokrycia miast bezprzewodowym dostępem do internetu.
W magistracie wdrożony zostanie elektroniczny system
śledzenia spraw.
Wszystkie te pomysł zostały zwarte w projekcie
uchwały, które Rada Miasta
chce uchwalić w marcu. Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta powiedział,
że trójkąt: władza, biznes, nauka przyniesie już niedługo
konkretne efekty. – Pierwsze
już są. W tegorocznym budżecie miasta zostały zapisane
pierwsze kwoty na realizację
przedsięwzięć – powiedział
przewodniczący Kośmider.
– To będzie nowa karta we
współpracy miasta i województwa – mówił wicemarszałek Ciepiela na pierwszym
posiedzeniu komisji.
Monika Piątkowska, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta podkreśliła, że wiele z tych pomysłów już jest realizowanych, a Kraków od lat
zabiega o inwestorów. – Kraków

Zygmunt Nowakowski z Cracovią
TRADYCJA. Dziś wieczorem
na stadionie Cracovii zjawi się
jej największy miłośnik – Zygmunt Nowakowski. Odtworzenie legendarnej audycji radiowej, w której wielki krakowianin zadeklarował, że chce być
pochowany na polu karnym
swojej drużyny, jest pierwszym
krokiem by przywrócić pamięć
o tej postaci.

W tym roku minęła 120. rocznica urodzin Zygmunta Nowakowskiego wybitnego pisarza,
aktora, prezesa Cracovii i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz dyrektora Teatru
Juliusza Słowackiego. Jako

pierwsza, na starania dra Pawła
Chojnackiego o to by 2013 był
rokiem poświęconym wielkiemu
krakowianinowi, odpowiedziała
Cracovia. – Dziś punktualnie
o 20 przed odśpiewaniem hymnu przed meczem z Legią spiker
odczyta biogram Zygmunta Nowakowskiego, na telebimach zostanie wyświetlone jego zdjęcie,
a następnie zostanie odtworzona wypowiedź o miłości do naszego klubu – mówi Przemysław
Urbański, rzecznik MKS Cracovia SSA.
Pomysł organizacji roku
Zygmunta Nowakowskiego poparło także wiele znamienitych osobistości ze świata kul-

tury i nauki. – W sercu każdego krakowianina powinna
być książka „Przylądek Dobrej
Nadziei” Zygmunta Nowakowskiego. Kto jej nie zna nie
może tytułować się prawdziwym krakusem – mówi
prof. Andrzej Nowak, z wydawnictwa Arcana. Jak dodaje, pisarz dziś niestety zapomniany był prawdziwym mistrzem stylu. Profesor twierdzi,
że choć postać Nowakowskiego była nierozerwalnie związana z Cracovią, to wiele mogliby się od niego nauczyć
wszyscy kibice bez względu
na przynależność klubową.
(WARS)

Śledztwo w sprawie
spalonych samochodów
PRAWO. – Nie czujemy się
bezpiecznie – mówią mieszkańcy Swoszowic i Wróblowic,
gdzie nieznany sprawca (lub
sprawcy) od listopada ubiegłego roku podpalał samochody,
garaże, a nawet domy.

Po tym jak sprawa została nagłośniona w mediach, tj. po
ostatnim podpaleniu w nocy
z 12 na 13 lutego, na szczęście
nie wydarzyło się nic więcej.
– Na razie cisza, ale to może
być cisza przed burzą – mówi
pani Danuta mieszkająca przy
ul. Truskawieckiej, pierwsza
poszkodowana w podpaleniach.

Sprawca w sumie zniszczył
15 aut i dwa domy. Atakował
w nocy, kiedy wszyscy spali.
Działał w okolicach domów
jednorodzinnych na południu
miasta. Mieszkańcy mówią,
że mogło chodzić o długi, nieubezpieczony majątek, podejrzane znajomości z czasów
pracy za granicą. Te wszystkie
sugestie są jednak bez potwierdzenia. Poszkodowani się
nie znają, wykonują różne zawody i podkreślają, że nie odbierają podpaleń jako personalny atak na ich rodzinę.
– Policja staje na wysokości
zadania – zapewnia prokurator

Piotr Pawłowski. Przypomina,
że sprawę śledztwa przejęła
Wojewódzka Komenda Policji,
powołano specjalną grupę śledczą, która sprawdza wszystkie
sygnały. Są zabezpieczone ślady,
przesłuchani świadkowie. – Nadal bierzemy różne wersje pod
uwagę, a porachunki finansowe
i zemsta są jednymi z nich. Nie
mogę też powiedzieć, czy podpalała jedna osoba, na co mogłyby wskazywać podobne kartki
zostawione na miejscu zdarzeń,
czy była to grupa – mówi prok.
Pawłowski, zasłaniając się
dobrem śledztwa.
(PP)
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GOSPODARKA.

Radni chcą zająć się stworzeniem warunków, które zachęciłyby do inwestowania w Krakowa
cieszy się już taką pozycją, że
nie musi zachęcać wszystkich,
może wybierać pomiędzy nimi
– powiedziała dyr. Piątkowska.
Jak podkreślił przewodniczący Kośmider jednym z najważniejszych obszarów wymagających pilnej poprawy w Krakowie jest rozwój gospodarczy.

– To był ważny temat w kampanii wyborczej na prezydenta
Krakowa. Dlatego powołano
nową komisję w tej kadencji
do spraw rozwoju i innowacji.
Mimo niektórych sceptycznych
opinii, jesteśmy zdeterminowani doprowadzić w ten sposób
do istotnych zmian polityki

miasta w tym zakresie. Po
pierwszych rozmowach z zainteresowanymi stronami możemy mówić o pozytywnym nastawieniu do naszych pomysłów – powiedział przewodniczący Kośmider.
(AM)
agnieszka.maj@dziennik.krakow.pl

Zmiany
w komunikacji

ŚRODOWISKO. Powietrze
czystsze. W najbliższych

tlenku azotu) powinny się
utrzymywać na niskim poziomie.
(PSZ)

SONDAŻ. Od początku roku
„Dzienni Polski” prowadzi akcję
„Popraw komunikację”. Dzięki
niej nasi Czytelnicy zgłosili mnóstwo propozycji na polepszenie
transportu w Krakowie. Teraz
o pomysły w tej sprawie zapyta
miasto w formie ankiety.

Jest ona elementem konsultacji
społecznych. W sondażu mieszkańcy mogą odpowiedzieć m.in.
na pytanie „Jakie działania powinno podjąć miasto by
usprawnić komunikację zbiorową?”, ocenić funkcjonowanie
komunikacji, punktualność
tramwajów i autobusów, standard pojazdów, zróżnicowanie
taryfy biletowej, a także wskazać jakie nowe połączenia interesowałyby ich najbardziej.
Zakłada się, że raz na dekadę należy przeprowadzić remarszrutyzację istniejących połączeń komunikacji zbiorowej.
Tymczasem w naszym mieście
taka operacja odbyła się 11 lat
temu. Nowa marszruta, zaplanowana na 2011 rok, ma być
gruntowną, opartą o badania
szlaków przemieszczania się
pasażerów, reformą siatki połączeń. Odpowiedzi mieszkańców mają pomóc w przyjęciu
najlepszych rozwiązań.
Najprostszym sposobem wypełnienia ankiety jest wejście
na stronę www.sprawnakomunikacja.com. Tam na internautów czeka prosty w obsłudze
formularz. Ankiety w wersji
papierowej dostępne będą też
w przyszłym tygodniu w lokalnej prasie.
(TYM)

dniach jakość krakowskiego
powietrza będzie dość dobra wynika z prognoz dostępnych
na stronie internetowej
www.malopolska.pl/powietrze. Kraków od lat zmaga się
z problemem dużego zapylenia powietrza, a najgorsza sytuacja jest zimą. Wtedy stężenie pyłu zawieszonego bardzo
często przekracza dopuszczalne normy, a nawet sięga
poziomów alarmowych. Dzieje się tak głównie za sprawą
emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (to domowe piece
węglowe, lokalne kotłownie
itp.), którym dodatkowo towarzyszą niekorzystne warunki
pogodowe (niskie temperatury, mgły, słabe przewietrzanie). To wszystko sprawia, że
zanieczyszczenia się kumulują i powstaje smog. Najnowsze prognozy są jednak optymistyczne. Dziś i jutro powietrze w Krakowie nie będzie
mocno zapylone: stężenie
pyłu zawieszonego osiągnie
średnio 30 - 45 jednostek (dopuszczalna norma to 50, zaś
poziom alarmowy - 200). Również stężenia pozostałych zanieczyszczeń (dwutlenku
siarki, tlenku węgla i dwu-

SAMOOBORONA. Szkolenia

pracowników Urzędu Statystycznego. W ramach działań

profilaktycznych Straż Miejska
zorganizowała szkolenia z samoobrony dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Z prośbą o poprowadzenie szkoleń wystąpił też
Krakowski Urząd Statystyczny
– w trosce o bezpieczeństwo kobiet, wykonujących pracę ankieterek w terenie.
(J.ŚW)
CASTING. Rola w „Ziemi obiecanej”. Teatr im. Juliusza Słowackiego organizuje casting do
roli w musicalu „Ziemia obiecana” wg Władysława Reymonta
w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Poszukiwane są uzdolnione wokalnie dziewczynki w wieku ok. 10 – 13 lat. Zgłoszenie
przyjmuje Dział Koordynacji
Pracy Artystycznej, można je
przesłać na e–mail marchewczyk@slowacki.krakow.pl lub
zgłosić tel. 012 42 44 519. Casting odbędzie się w siedzibie
Teatru im. J. Słowackiego,
pl. Św. Ducha 1 w najbliższy poniedziałek, 28 lutego od godz.
12. Szczegółowe informacje: tel.
012 42 44 519.
(JOC)

KRONIKA WYPADKÓW
NA UL. BULWAROWEJ samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta odnio-

sła lekkie obrażenia ciała.
POLICJA DROGOWA na ulicach Krakowa interweniowała w 1 wypadku

i 32 kolizjach.
NA DROGACH POWIATU krakowskiego policjanci likwidowali 3 kolizje
i zatrzymali 1 nietrzeźwego kierowcę.
(BAR)

