23-03-2015: Czat z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta
Krakowa
2015-03-24

Prezydent_Miasta: Witam Państwa!
Ania: Czy parking pod pl. Inwalidów będzie budowany?
Prezydent_Miasta: Wszystko wskazuje na to, że tak, ale nie szybko, albowiem nie
ma go w planach finansowych.
Maria88: Czy będzie ograniczona liczba meleksów w Rynku Głównym?
Prezydent_Miasta: Będzie, projekt jest przygotowany.
makata: Witam panie Jacku. Jak Pan widzi tegoroczny temat Ogniska Kwietniowego?
W sieci pojawiło się już wydarzenie zachęcające młodych ludzi do pojawienia się na
Skałkach Twardowskiego.
Prezydent_Miasta: Przestrzegałbym przed uczestnictwem w tego typu
przedsięwzięciach, czego dowodem był wypadek podczas takiego ogniska
kwietniowego.
AlicjaFV: Dzień dobry Panie Prezydencie, rusza projekt związany z Fortem
Bronowice, który jest Pana inicjatywą. Bardzo dobrze! Ale w Krakowie jest wiele
fortów należących do Twierdzy Kraków, które niszczeją. Czy są szanse, aby je
uchronić od zapomnienia? To są perełki naszej historii.
Prezydent_Miasta: Część fortów jest własnością miasta i są one systematycznie
zagospodarowywane, natomiast część fortów jest własnością innych podmiotów i na
to nie mamy wpływu.
Krak: Jaki pan ma pomysł, by ograniczyć ruch w centrum?
Prezydent_Miasta: Pierwszym elementem jest przebudowa torowiska na odcinku
Piłsudskiego - Bagatela i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Następne odcinki
to Bagatela – Długa oraz Długa – Dworzec Główny. Zobaczymy, jak się to sprawdzi.
Janusz15: Co Pana przekonuje do ruchu jednokierunkowego wokół Plant i czy to już
nieodwołalna decyzja?
Prezydent_Miasta: Zobaczymy, jak się sprawdzi ten odcinek, który budujemy
obecnie. Przypomnę może, że prowadzone były konsultacje społeczne w tej sprawie,
a ich wynik był jednoznacznie pozytywny w odniesieniu do ruchu kierunkowego, za
wyjątkiem odcinka św. Gertrudy – Westerplatte.
Bronisław97: Panie Prezydencie. Powtarza Pan, że partie to zło i że trzyma się Pan

od nich z daleka. Dlaczego w takim razie poparł Pan partyjnego kandydata na
Prezydenta Polski – Bronisława Komorowskiego?
Prezydent_Miasta: Po pierwsze,prezydent Komorowski startuje jako kandydat
niepartyjny, choć mam świadomość, że jest popierany przez PO, w odniesieniu do
pozostałych, którzy są kandydatami partyjnymi. Po drugie sam mnie o to poprosił.
Lajkonik: Wszyscy chcemy, żeby Kraków promował się jako Miasto Literatury
UNESCO. Czy jest więc możliwe zorganizowanie takiej imprezy jak „literackie”
Oscary?
Prezydent_Miasta: Musiałbym dokładnie poznać pomysł na przyznawanie takiej
nagrody i wtedy moglibyśmy o tym rozmawiać. Przypomnę tylko, że jest już nagroda
Nobla w dziedzinie literatury, a w Polsce Nike.
DEXTER: Kłaniam się Panu Prezydentowi i zadaję pytanie – czy Miasto Kraków
angażuje się w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016, czy też jest to wyłączna
sprawa Archidiecezji Krakowskiej?
Prezydent_Miasta: Organizatorem jest Archidiecezja Krakowska, natomiast miasto,
podobnie jak i województwo, angażuje się w to w sposób bardzo znaczący.
zez: Szanowny Panie Prezydencie, czy zagwarantuje Pan Nowej Hucie linię zastępczą
za zamknięcie torowiska na al. Solidarności?
Prezydent_Miasta: Zawsze w wypadku zamknięcia torowiska uruchamiane są
zastępcze linie autobusowe.
Dudek: Co z Trasą Zwierzyniecką? Jaki jest pomysł na znalezienie pieniędzy na to
zadanie?
Prezydent_Miasta: W pierwszej kolejności budowana będzie Trasa Łagiewnicka, co
kosztuje ok. 800 mln PLN.
Maria88: Czy jest szansa, że kluby erotyczne znikną z krakowskiego rynku?
Prezydent_Miasta: Jest szansa. Czekamy na uzasadnienie wyroku sopockiego i
mamy przygotowany pozew, który doprecyzujemy po uzyskaniu tamtego
uzasadnienia.
keymil: Witam Panie Prezydencie, czy może Pan powiedzieć, kiedy można się
spodziewać wprowadzenia Parku Kultury na Podgórzu?
Prezydent_Miasta: W najbliższym czasie prześlę do Rady Miasta projekty uchwał o
parku kulturowym dla Podgórza i starej Nowej Huty. Proszę jednak pamiętać, że jest
to proces, który trwa ok. 2 lat.

NOWA HUTA WOLNE MIASTO!: Czy przeznaczy pan pieniądze na zwiększenie
oferty komunikacji miejskiej ?
Prezydent_Miasta: W tym roku nie ma takiej możliwości, ale z tego, co wiem, jest
szansa na niewielkie zwiększenie takiej oferty w ramach posiadanych środków.
Jupiter: Kiedy ruszy budowa tramwaju na Górkę Narodową i Azory?
Prezydent_Miasta: Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji zmienionej
na skutek sugestii mieszkańców.
marzena: Czy bieg Cracovia Maraton musi mieć trasę przez centrum? Miasto jest
sparaliżowane, nikt o tym nie myśli
Prezydent_Miasta: Bieg służy promocji miasta, organizowany jest w weekend, kiedy
ruch jest najmniejszy, a poza tym jego nazwa pełna brzmi "Maraton z Historią w tle".
Kuba_krowodrza: Panie prezydencie, co powie Pan o informacjach na temat
sponsora tytularnego Areny? Kwota jest o kilka milionów niższa od zakładanej. Pisze o
tym dzisiejsza „Gazeta Krakowska”.
Prezydent_Miasta: Nie należy wszystkiemu wierzyć, co pisze „Gazeta Krakowska”.
Kolabora: W jaki sposób można ubiegać się o umorzenie długu za mieszkanie
komunalne?
Prezydent_Miasta: Należy złożyć wniosek w Wydziale Mieszkalnictwa i w zależności
od sytuacji rodziny, która sie o to ubiega, ale także wysokości długu i innych jeszcze
elementów, powołany do tego zespół przygotowuje projekt decyzji dla mnie.
DEXTER: Jak może Pan wpłynąć na podległe sobie służby, by poprawić
bezpieczeństwo w takich miejscach, jak np. osiedle Kurdwanów Nowy?
Prezydent_Miasta: Chciałem przypomnieć, ze za bezpieczeństwo odpowiada
policja. Miasto robi to, co jest w jego zakresie obowiązków. Akurat w tamtym rejonie
jest sporo kamer monitoringu zakładanych przy współpracy ze spółdzielniami
mieszkaniowymi. Są tam też kierowane dodatkowe patrole Straży Miejskiej, a także
Policji.
Sbx: Czy poparłby Pan wprowadzenie ograniczeń parkowania w centrum Krakowa na
zasadzie dni parzystych i nieparzystych (na podstawie znaków B-37 i B-38)?
Prezydent_Miasta: Z tego, co pamiętam, taki projekt funkcjonował w przededniu
stanu wojennego, i nie był specjalnie mile przyjęty przez mieszkańców.
Szymon: Jak można umówić się na spotkanie u Pana Prezydenta?

Prezydent_Miasta: W Kancelarii Prezydenta jest stanowisko, które zajmuje się tą
kwestią – należy skontaktować się z Panią Danutą Grabowską.
keymil: Panie Prezydencie, czy w następnych latach planuje Pan zwiększyć kwotę
przeznaczaną na budżet obywatelski?
Prezydent_Miasta: Na najbliższe 2 lata jest przeznaczone na to ok. 90 mln PLN.
Sądzę, że na początek wystarczy. I tak niektóre dzielnice nie chcą się do tego
projektu w ogóle włączać.
Jupiter: Kiedy zostanie ukończona ekospalarnia na ul. Giedroycia?
Prezydent_Miasta: W tym roku będą próbne rozruchy.
Lajkonik: Co z projektem dotyczącym Centrum Muzyki? Czy jest szansa, żeby ono
powstało?
Prezydent_Miasta: Marszałek województwa wycofał się z tego projektu, albowiem
nie było możliwości uzyskania środków UE na ten cel.
DEXTER: Czy koszty wniesione w powstanie Centrum Kongresowego zwrócą się
Miastu?
Prezydent_Miasta: Takich obiektów nie buduje się po to, by zwracały się budżetowi
miasta, a po to, aby miasto, wzbogacając ofertę, mogło się rozwijać, mieszkańcy mieli
miejsca pracy i mogli zarabiać.Uważam że to bardzo rozsądne rozwiązanie.
Marian Makowski: Czy planuje pan dalej poszerzać strefę płatnego parkowania?
Prezydent_Miasta: Nie.
xx: Czy są efekty rozmów w sprawie przejęcia części terenów Zakrzówka przez
Miasto i wymiany na inne tereny?
Prezydent_Miasta: Rozmowy trwają, gdyż firma portugalska będąca właścicielem
części terenów, przeszła w inne ręce i wszystko zaczęło się od nowa.
Bronisław97: Panie prezydencie, jakie są ostatnie rady pana doradcy ds. czystego
powietrza – Witolda Śmiałka?
Prezydent_Miasta: Pan doradca koordynuje wszystkie działania miasta. Ostatnio
rozmawialiśmy także o propozycjach zmian w ustawie, które dawałyby miastu
większe kompetencje do walki ze smogiem. Teraz jest czas, żeby Miasto ewentualnie
wniosło swoje uwagi. Ustaliłem z nim, że w mieście pojawią się dodatkowe stacje
pomiaru zanieczyszczenia powietrza.
keymil: Skoro była już mowa o Centrum Muzyki, to czy mógłby Pan wypowiedzieć się

na temat planowanego niegdyś Centrum Nauki?
Prezydent_Miasta: To jest koncepcja Pana Marszałka. Jeżeli będzie chciał
wybudować centrum na terenach znajdujących się za Tauron Areną Kraków, Miasto
udostępni te tereny.
Prezydent_Miasta: Będzie to kompatybilne ze znajdującym się tuż obok ogrodem
doświadczeń.
Józek: Panie Prezydencie, kiedy można liczyć na kolejną kładkę na Wiśle? Kładka
Bernatka świetnie się sprawdziła!
Prezydent_Miasta: Chciałbym, aby w tej kadencji powstała druga kładka, która jest
już zaprojektowana.
slawekk: Kiedy Miasto będzie zwracać większą uwagę na estetykę w mieście
odnośnie do tego, co się buduje? Nowo powstały budynek przy zbiegu ulic Kapelanka
i Twardowskiego wygląda fatalnie!!!
Prezydent_Miasta: Miasto nie ma najmniejszego wpływu na wygląd budynków –
poza inwestycjami, które samo buduje. Takie uwagi należy adresować do architektów.
Józek: Czy wiadomo już, kiedy ruszą miejskie rowery?
Prezydent_Miasta: Zaczęto już podłączanie.
Dominiczka: Panie Prezydencie, czy Miasto będzie dalej dopłacać do wymiany
pieców węglowych?
Prezydent_Miasta: Tak. Wszyscy ci, którzy złożą do końca roku taki wniosek, będą
mieli 100 proc. zwrot kosztów.
Ania: Czy całkowita likwidacja pieców węglowych w Krakowie do 2018 r. jest realna?
Prezydent_Miasta: Mam nadzieję, że tak.
Miłośnik Krakowa: Czemu ogranicza Pan Prezydent pojazdy ekologiczne, podczas
gdy Kraków powinien walczyć ze smogiem ?
Prezydent_Miasta: Wręcz przeciwnie – autobusy, które kupujemy, to pojazdy
spełniające najwyższy standard Euro 6, elektryczne lub hybrydowe.
keymil: Panie Prezydencie, aktualnie dobiega końca budowa estakady dla szybkiego
tramwaju. Czy w związku z tym miasto planuje uporządkować teren pobliskiego
zalewu Bagry, który od lat niszczeje i jest zaśmiecany? Czy nie uważa Pan, że teren o
takim potencjale powinien być lepiej zagospodarowany?

Prezydent_Miasta: Teren Bagrów jest już częściowo zagospodarowany. Znajduje się
przystań dla żaglówek oraz budynek, który to obsługuje. Obecnie będzie
przygotowywana plaża i zagospodarowywana dalsza część terenu.
Mega: Czy według Pana Kraków ma szansę w przyszłości na organizację jakiejś
większej imprezy (w kontekście rezygnacji z ZIO)? Nurtuje mnie to, bo osobiście
uważam, że krakowianie zaprzepaścili taką opcję w przyszłości.
Prezydent_Miasta: Jeśli chodzi o Olimpiadę, uważam, że zaprzepaszczona została
na długie lata. Inne imprezy typu Mistrzostwa Świata czy Europy są w Krakowie
organizowane np. koszykówka, piłka ręczna, hokej na lodzie.
Michał: Panie Prezydencie, na jakim etapie jest sprawa metra w Krakowie? Czy brane
są pod uwagę inne opcje z racji opinii, że budżet miasta mógłby sobie nie poradzić z
utrzymaniem takiej linii – np. poprowadzenie linii tramwajowych w obrębie samego
centrum miasta pod ziemią (premetro)?
Prezydent_Miasta: Brane są pod uwagę różne opcje. Cały czas są wykonywane
prace studialne dla metra i premetra. Czekam na ich rezultat.
Karola: Dzień dobry, chciałam spytać, czy nowy zarząd zieleni już działa i kto tam
pracuje?
Prezydent_Miasta: Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta zarząd zostanie powołany 1
kwietnia, a działać ma od 1 lipca.
Krak: Jak pan ocenia ubiegłoroczną edycję budżetu obywatelskiego? Nie wszystkie
projekty zostały zrealizowane. To może zniechęcać mieszkańców do aktywności!
Prezydent_Miasta: Budżet obywatelski ma charakter także edukacyjny, a więc, jak
sądzę – tak jak to sugerowali zresztą jego animatorzy z organizacji pozarządowych –
powinien się rozwijać.
Jupiter: Czy miasto planuje rozbudowę sieci parkingów P&R?
Prezydent_Miasta: Tak. W najbliższym czasie powinny być wybudowane 3 takie
parkingi – Borek Fałęcki, Bieżanów, Kurdwanów.
AlicjaFV: Panie Prezydencie, przydałaby się kładka łącząca Pychowice z
Przegorzałami. Co Pan na to?
Prezydent_Miasta: W dalszej perspektywie.
pytanie: Czy planuje pan w tej kadencji utworzenie kolejnych muzeów? Jakich?
Prezydent_Miasta: Trwają prace nad powstaniem Muzeum Podgórza. Wspólnie z
Ministerstwem Kultury – Muzeum PRL i Muzeum Ruchu Harcerskiego.

Sbx: Kraków nadal straszy brudem na chodnikach, zwłaszcza w centrum, co nie
przekłada się dobrze na wizerunek miasta w oczach turystów. W wielu miejscach
brakuje koszy na śmieci. Czy ktoś nad tym czuwa?
Prezydent_Miasta: Tak. Rozpoczęta już została akcja rozstawiania nowych koszy.
Będzie ich 2300. Wiele jednak zależy od osobistej kultury osób korzystających z
chodników.
Kopiec: Gdyby mógł Pan złożyć anonimowo swój projekt do budżetu obywatelskiego,
to czego by dotyczył?
Prezydent_Miasta: Nie chcę niczego sugerować.
Tramwajowo: Jak się jeździ Lexusem?
Prezydent_Miasta: Bardzo dobrze. To hybrydowy samochód spełniający wszelkie
normy ekologiczne.
adapo77: Wyraża się Pan pozytywnie o pomyśle jesiennego referendum – czy ma
Pan już pomysły na pytania?
Prezydent_Miasta: Uważam, że jeżeli będzie referendum, pytania powinny
faktycznie dotyczyć rzeczy bardzo istotnych dla miasta, wręcz fundamentalnych, i
powinny być bardzo dobrze przygotowane tak, aby mieszkańcy wiedzieli, za czym
głosują.
Jupiter: Czy mieszkańcy Krowodrzy zyskają Rynek Krowoderski, czy jednak
powstanie tam pawilon handlowy?
Prezydent_Miasta: Robimy wszystko, aby odzyskać ten teren od spółdzielni i wtedy
mieszkańcy otrzymają Rynek Krowoderski. Na marginesie chciałbym dodać, że
spółdzielnia nie ma nic przeciwko temu, muszą jednak zostać zachowane pewne
procedury.
marcowy: Co Kraków zrobił dla sześciolatków, które muszą pójść do szkoły? Czy jest
Pan za?
Prezydent_Miasta: Krakowskie szkoły są dostosowane do przyjęcia sześciolatków.
Odnośnie do pytania, czy sześcioletnie dzieci powinny iść do szkoły, odpowiedź zależy
od konkretnego dziecka i jego indywidualnych predyspozycji. Na marginesie mogę
powiedzieć, że mamy olbrzymi wysyp zaświadczeń o niedostosowaniu dzieci do
pójścia do szkoły w wieku 6 lat.
Jupiter: Czy jest pan za darmową komunikacją miejską dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum?
Prezydent_Miasta: Uważam, że jeżeli wygospodarowałoby się ok. 20 milionów na

pokrycie przejazdów, wolałbym je przeznaczyć na wydłużenie linii autobusowych i
zwiększenie liczby pojazdów tramwajowych i autobusowych.
MarysiaK: Na jakim etapie jest realizacja miejskich mieszkań? Kiedy kolejne zostaną
oddane do użytku?
Prezydent_Miasta: W tej chwili są trzy projekty – z wykonawcą jednego podpisana
jest już umowa. Niestety, wszystko się odwleka w związku z olbrzymimi protestami
mieszkańców.
wit: Panie Prezydencie. Niebawem wejdzie w życie ustawa o krajobrazie. Czy miasto
panuje korzystać z jej zapisów, aby porządkować kwestie reklamy zewnętrznej?
Prezydent_Miasta: Pełnymi garściami. Przypominam, że jesteśmy jedynym
miastem, które w tej materii poprzez wprowadzenie Parku Kulturowego zrobiło bardzo
dużo.
Józek: Czy osoby biorące udział w imprezach w Kraków Arenie są bezpieczne?
Prezydent_Miasta: Absolutnie tak. Każde wydarzenie, które odbywa się w Kraków
Arenie, ma wydane pozwolenie na odbycie tej imprezy, z pełnymi gwarancjami jej
bezpieczeństwa.
Rosjanin: Kiedy Pan polubi Nową Hutę?
Prezydent_Miasta: Lubię ją od wielu lat.
xt: Kraków nie jest biednym miastem. Stać go, by naprawić błędy z przeszłości.
Wykupienie Pałacu Tarnowskich przy ul. Szlak i utworzenie ośrodka kultury
emanującego nie tylko na najbliższą okolicę jest obowiązkiem władz miasta.
Prezydent_Miasta: Pałac Tarnowskich jest własnością prywatną. Z tego, co wiem,
niedługo zmieni swojego właściciela, który – mam nadzieję – zajmie się nim lepiej niż
dotychczasowy.
Lajkonik: Gdzie możemy składać swoje "pomysły na miasto" ? Nie chodzi mi o
pomysły związane z Budżetem Obywatelskim.
Prezydent_Miasta: Bardzo proszę o przesłanie na e-mail: prezydent@um.krakow.pl
lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Sbx: Czy miasto obniża bądź zamierza obniżyć koszty poprzez "zatrudnianie" do prac
porządkowych i innych społecznych osoby skazane?
Prezydent_Miasta: Tak, ten program jest realizowany.
Kuba!: Panie prezydencie, czy w Krakowie zostanie otwarty stary dworzec (który jak

wiemy został zamknięty) w celach turystycznych ?
Prezydent_Miasta: Niestety, dworce nie należą do miasta, są własnością jednej ze
spółek PKP. Kilka lat temu była koncepcja przejęcia budynku dworca przez miasto za
długi PKP, ale niestety wcześniej spłacili owe długi.
Mega: Czy będzie lodowisko w tym roku w arenie?
Prezydent_Miasta: Będzie. Nie jestem w stanie podać terminu, ponieważ jest to
uzależnione od cyklu imprez, które się tam odbywają.
AlicjaFV: Panie Prezydencie, czy możemy się spodziewać jeszcze w tym roku ścieżki
rowerowej z Nowego Prokocimia do Śródmieścia? Bardzo by się przydała i
rozwiązałaby wiele problemów rowerzystów.
Prezydent_Miasta: Nie pamiętam w tej chwili, czy ta ścieżka znalazła się w
tegorocznym budżecie. Jeżeli jest w programie ścieżek rowerowych, to na pewno.
Jagodzianka: Czy potrzebnych jest tylu urzędników w Krakowie?
Prezydent_Miasta: Proszę wziąć pod uwagę, iż mamy jako samorząd (nie tylko
krakowski) coraz więcej zadań do wykonania. Przykład z ostatnich dni – nowa ustawa
o „odmiejscowieniu” dowodów osobistych, która spowodowała, iż praktycznie
wszyscy mieszkańcy okolicznych gmin pracujący w Krakowie bądź pobierający naukę,
przyszli z tą zmianą nie do swojej gminy, a do Krakowa. Liczba wniosków wzrosła o 50
proc. Ktoś to musi obsłużyć. A dodajmy, że takich przykładów jest dziesiątki.
Mega: Co dobrego pije Pan Prezydent (teraz?)
Prezydent_Miasta: Jak zawsze herbatę.
Lajkonik: Co uznałby Pan za symbol miasta – taką krakowską Wieżę Eiffla?
Prezydent_Miasta: Lajkonika.
Sbx: W ten piątek będzie ostatnia masa krytyczna. Co Pan o tym sądzi?
Prezydent_Miasta: Jak Państwo wiecie, jest to program ogólnoświatowy realizowany
w większości krajów. Odstępują od realizacji tego projektu w Krakowie, gdyż widzą, że
współpraca Miasta ze środowiskiem rowerowym układa się dobrze, a ich postulaty są
realizowane.
Marian Makowski: Co trzeba zrobić, by tereny zielone w Krakowie były w lepszym
stanie?
Prezydent_Miasta: Mieć więcej pieniędzy.

polololo: Czy powstaną w Krakowie służby porządkowe zajmujące się wyłącznie
oczyszczaniem miasta z nielegalnych reklam, plakatów, banerów?
Prezydent_Miasta: To należy do zadań Straży Miejskiej, MPO i ZIKiT-u. Nie twórzmy
dodatkowych służb.
Krak: Jak Pan Prezydent ocenia dotychczasową pracę pani Cięciak? Czy to był dobry
wybór?
Prezydent_Miasta: Bardzo dobry.
kamil: Czy pomysł wybudowania Supermagistratu całkowicie upadł?
Prezydent_Miasta: Nigdy nie było pomysłu wybudowania Supermagistratu.
Niektórzy mylili budowę Urzędu Marszałkowskiego z Magistratem. To, co miastu jest
teraz najbardziej potrzebne, to Archiwum i siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.
adapo77: Czy uważa Pan, że nakłady przeznaczane przez miasto na budowę ścieżek
rowerowych są wystarczające? Żeby zrealizować plany miejskiego zespołu ds. ścieżek
rowerowych należałoby przeznaczać dwa razy tyle…
Prezydent_Miasta: Nie należy patrzeć na kwoty, które są zarezerwowane w
budżecie miasta, ale dodać do nich także bardzo znaczne pieniądze zarezerwowane
w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, znajdujących się poza
budżetem miejskim.
Jagodzianka: Czy powstaną kolejne punkty obsługi mieszkańców w innych galeriach
handlowych w mieście?
Prezydent_Miasta: Prowadzimy rozmowy z Tesco, Auchan i Bonarką. Jak sądzę, w
najbliższym czasie powstaną jeszcze 2 takie punkty.
Grakh: Szanowny Panie Prezydencie, w jaki sposób miasto prowadzi ewidencję
mieszkań komunalnych, szczególnie tych zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta,
gdyż dość powszechną praktyką jest podnajmowanie tych nieruchomości studentom,
obcokrajowcom czy innym osobom?
Prezydent_Miasta: Miasto ma w dyspozycji ok. 30 tys. mieszkań. W sprawach, o
których Pani mówi, generalnie reagujemy na sygnały sąsiadów.
Moderator: To będzie ostatnie pytanie do Pana Prezydenta.
Bonaparte: Czy zagwarantuje pan pieniądze na remonty torowisk w NH?
Prezydent_Miasta: Jak Państwo widzicie, w tej chwili dobiega końca remont
torowiska do pl. Centralnego wraz z całym placem, a po jego zakończeniu
remontowane będzie torowisko do Kombinatu, tzn. cała al. Solidarności.

Wyremontowanie tego torowiska, o którym mówiłem przed chwilą, oznaczać będzie
możliwość puszczenia na tę trasę nowoczesnych pociągów tramwajowych.
Prezydent_Miasta: Dziękuję Państwu pięknie, do zobaczenia za ok. miesiąc.
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