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Prezydent_Miasta: Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym, pierwszym po
wakacjach czacie.
J_M_M: Co zawiera plan ratowania finansów Miasta?
Prezydent_Miasta: Plan jest dosyć szeroki, z jednej strony zawiera propozycje
zwiększenia dochodów, z drugiej zaś oszczędności.
ciasteczkowy_potwor: Dzień dobry Panie Prezydencie. Mam pytanie. Czy w Krakowie,
tak samo jak w zeszłym roku, latarnie będą zapalać się później i gasnąć wcześniej?
Prezydent_Miasta: Nie, nie będą. Sytuacja, jaka powstała z godzinami zapalania
latarni wyniknęła z obcięcia środków w budżecie na oświetlenie miasta. Natomiast,
jeżeli to jest jakąś pociechą, np. w Poznaniu czas świecenia latarni jest krótszy o 3
godziny. Jest to sytuacja, która dotyczy wszystkich samorządów, które nie są w stanie
w chwili obecnej dopiąć budżetów. Według Związku Miast Polskich, prawdopodobnie
około 400 gmin nie będzie w stanie uchwalić budżetu na 2013 rok.
mariolka: Będzie parking P+R na czerwone maki a gdzie jeszcze
Prezydent_Miasta: Parkingi Park&Ride budowane są wszędzie tam, gdzie budujemy
nowe linie tramwajowe, planując od razu miejsce na parking na pętli. Niestety, na
prawie wszystkich zakończeniach linii tramwajowych nie ma miejsca na to, aby taki
parking wybudować. Linie były budowane wiele lat temu, i nie było takiej potrzeby.
J_M_M: Jak Pan ocenia pierwsze miesiące funkcjonowania Parku Kulturowego?
Prezydent_Miasta: Krakowski Park Kulturowy był rozwiązaniem pionierskim w takim
mieście, jak Kraków. Przygotowanie jego trwało parę lat, albowiem konieczna była
pełna inwentaryzacja zasobu znajdującego się w jego obszarze, oraz uchwalenie
planu miejscowego. W tej chwili jesteśmy na etapie, jeśli mogę tak to określić, próby,
i zobaczymy po miesiącach, jak to funkcjonuje. Na szczęście większość podmiotów
gospodarczych dostosowała się do przepisów tego parku, choć są od tego wyjątki, i
pewne sprawy będzie trzeba jeszcze rozstrzygać. Uważam na razie, że idzie to
dobrze.
batroszSO: Słyszałam, że miasto robi plan dla działki gdzie stoi Szkieletor. Czy dzięki
temu wieżowiec przestanie straszyć?
krakowianka: A co Pan powie na temat planowanej następnej podwyżki biletów? Nie
sądzi Pan że w Krakowie już i tak bilety są bardzo drogie?
Prezydent_Miasta: Odpowiadając na pierwsze pytanie, jest to jedyne możliwe

rozwiązanie, aby móc doprowadzić do tego, aby przestał straszyć. Niestety,
podejmowane w tej materii działania do tej pory nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów i uchwalenie planu jest jedynym rozwiązaniem, aczkolwiek z tego co wiem,
będą także w tej materii protesty ekologów.
Prezydent_Miasta: Jeśli chodzi o bilety, najbliższe zmiany ich cen będą
prawdopodobnie szły w dwóch kierunkach - obniżenie lub pozostawienie na
dotychczasowym poziomie cen biletów okresowych i podwyżka cen biletów
kupowanych incydentalnie. Chodzi o to, aby mieszkańców związać z komunikacją
miejską.
Gdy idzie o fakt, czy bilety są drogie, proszę spojrzeć na ceny biletów warszawskich.
Podwyżka cen biletów wynika głównie ze wzrostów kosztów paliwa i energii. Wzrosły
one w przeciągu kilku ostatnich lat o ponad 50%, co przekłada się na koszty
utrzymania MPK.
mariolka: Kiedy wreszcie zakończy się budowa tramwaju na Ruczaj? Czy planuje Pan
budowę kolejnych linii tramwajowych?
Prezydent_Miasta: Budowa tramwaju na Ruczaj zakończy się w tym roku,
prawdopodobnie w listopadzie. Na marginesie - nie wreszcie, a zgodnie z planem.
Przygotowywane są w tej chwili do budowy linie łączące ulice Wielicką z Lipską, co
zamknie ten fragment szybkiego tramwaju, a także budowa tramwaju do Górki
Narodowej. W tej chwili jesteśmy na etapie wykupu gruntów pod obie te linie.
spojrzenie_slonia: A kiedy powstanie zapowiadana kładka pieszo-rowerowa nad
Wisłą? Podobno radni ją zablokowali? Chyba są niepoważni?!
Prezydent_Miasta: Niestety, nie jest to rozwiązanie pierwszej potrzeby i w świetle
priorytetów, które są obecnie w mieście, jest ona na nieco dalszym planie
mariolka: Na czym w związku z kryzysem Pan Prezydent chce oszczędzać przyszłym
roku?
Prezydent_Miasta: Zadania miasta dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne.
Obligatoryjne, to te, które musimy wykonywać na mocy ustawy, fakultatywne to też
te, które są bardzo potrzebne, ale nie wymagalne ustawowo. Oszczędzać będziemy
głównie na tych drugich. Na marginesie warto może wspomnieć, że zadania
obligatoryjne są w dużej mierze finansowane przez rząd, który nie przekazuje na nie
wystarczającej kwoty pieniędzy, w związku z powyższym, po to, aby móc je wykonać,
musimy do nich dokładać z budżetu gminy.
Tomasz_Palec: Dlaczego Pan Prezydent wybrał studia w Krakowie?
Prezydent_Miasta: Z dwóch względów - po pierwsze, właśnie ze względu na
Kraków, a po drugie - ponieważ był to najbliższy Uniwersytet, na którym był kierunek
prawo, w stosunku do mojego miejsca ówczesnego zamieszkania.

hubert_ku: Widział Pan już nowy tramwaj NGT8? Prawda, że wygląda wspaniale!?
Kiedy pojawią się nowe, bo w mojej okolicy też bym chciał jeden!
Prezydent_Miasta: Dzisiaj został oficjalnie pokazany - jest kilka egzemplarzy tego
modelu, do końca tego roku będzie ich 12, w roku przyszłym - kolejnych 12. Pierwsze
pociągi tramwajowe będą skierowane na linie nr 14 na linie do Nowej Huty.
jagodka: Zaczęła się jesień czyta Pan coś fajnego
Prezydent_Miasta: Niestety, nie mam czasu na czytanie, robię to wyłącznie na
urlopach, ale ponieważ w te wakacje nigdzie nie byłem, to i nic nie przeczytałem.
J_M_M: Czy u pana w domu segreguje się śmieci?
Prezydent_Miasta: Tak i to od dawna.
mYSYT: Jak podoba się Panu nowe muzeum Armii Krajowej?
Prezydent_Miasta: Jest to kolejne piękne muzeum, które powstało w Krakowie. To
muzeum odgrywa bardzo istotną rolę, gdy idzie o edukację młodzieży. Sądzę, że się
przyjmie, podobnie jak muzeum w dawnej Fabryce Emalia i muzeum pod Rynkiem
Głównym.
hubert_ku: Skoro brak czasu na czytanie, to pewnie za dużo telewizji Pan ogląda?
Prezydent_Miasta: Nie chcę nikogo urażać, ale dosyć rzadko także mam możliwość
oglądania telewizji, a jeżeli już, to szybko przy niej zasypiam.
batrosz90: Czy będzie w tym roku Sylwester?
Prezydent_Miasta: Będzie, gwiazdami będą krakowscy wykonawcy.
pawel: Czy udało się wywalczyć coś w kwestii "Janosikowego"
Prezydent_Miasta: Niestety nie.
ciasteczkowy_potwor: Co dalej ze spopielarnią zwłok i cmentarzem w Podgórkach
Tynieckich?
Prezydent_Miasta: Cały czas jesteśmy w fazie procesu uzyskiwania pozwoleń, i jak
Państwo wiecie, także są tam protesty.
batrosz90: Czy są jakieś sukcesy „ Okrągłych Stołów" organizowanych przez miasto?
Prezydent_Miasta: Tak, uważam, że stoły, zarówno mieszkaniowy, jak i edukacyjny
przyniosły dużo pożytku. Pozwoliły na wypracowanie całego szeregu projektów
uchwał oraz z jednej strony pokazały inne spojrzenie mieszkańców na wiele spraw dla

nich istotnych, z drugiej zaś pokazały mieszkańcom jak wygląda rzeczywista sytuacja.
jagodka: Czy działa Pan na rzecz zmiany ustawodawstwa, które komplikuje życie
ludziom i urzędom, np. prawa budowlanego?
Prezydent_Miasta: Na początku każdej kadencji przekazuje nowo wybranym
parlamentarzystom cały plik projektów zmian ustaw, pokazując zapis obowiązujący,
zapis proponowany wraz z uzasadnieniem. Jak do tej pory bez rezultatu.
Drugim torem, na którym działam, jest komisja wspólna rządu i samorządów, gdzie są
przedstawiciele wszystkich samorządów polskich, począwszy od Unii Metropolii Miast
Polskich, a skończywszy na Związku Gmin Wiejskich. Niestety, nasze postulaty i
uwagi nie zawsze są też brane pod uwagę.
mYSYT: Czy PO będzie miała swojego wiceprezydenta?
Prezydent_Miasta: Zawsze byłem zwolennikiem trzymania partii politycznych na
odległość od samorządów. Skład moich zastępców to ludzie fachowi, którzy z pełnym
oddaniem zajmują się powierzonymi im obowiązkami.
Jeżeli będę kiedyś szukał w miejsce któregoś innej osoby, to musi to być osoba o
odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach, niezależnie od tego, jaką ma
przynależność partyjną.
ciasteczkowy_potwor: Czy to prawda, że w kolejnych wyborach, nie będzie Pan już
kandydatem na prezydenta? Nie boi się Pan, że Pana następca może zniweczyć to co
udało się Panu zrobić dla Krakowa?
Prezydent_Miasta: Mam nadzieję, że jeżeli zakończę swoje urzędowanie (obojętne,
kiedy to będzie), to następca będzie miał na tyle rozsądku, że nie będzie niweczył
dokonań. Aczkolwiek, jak Państwo wiecie, nasze życie polityczne składa się głównie z
krytyki poprzedników. Nie wiem czy będę kandydował, czy nie. Decyzję taką
podejmę, sądzę że około pół roku przed zbliżającymi się wyborami.
jagodka: Gdyby miał Pan pokazać znajomemu Kraków w jeden dzień, w „pigułce" jaka byłaby trasa..?
Prezydent_Miasta: Królewska. Kraków w pigułce to jest Stare Miasto, fragment
wpisany na listę Światowego Dziedzictwa, ale także stara część Nowej Huty.
kawzk: Co zamierza Pan zrobić z dawnym hotelem Forum? Czy istnieje dla niego
szansa, by został wyremontowany?
Prezydent_Miasta: Hotel Forum jest własnością prywatną i to właściciel decyduje,
co z nim zrobi.
prezesowa: jak idą prace przy centrum kongresowym już tam cos widać z ziemi

Prezydent_Miasta: Zgodnie z harmonogramem, zrobiona jest cała część
podziemna, m.in. 2 piętra garaży, podscenia, i zaczynamy wychodzić z murami do
góry.
byku34: Utworzenie strefy gospodarczej w Nowej Hucie to prawdziwa szansa dla tej
dzielnicy. Na jakim jesteśmy etapie? Jest to realne?
Prezydent_Miasta: Uważam, że jest to bardzo realne. Jesteśmy na etapie po
konkursie zagospodarowania tamtej części Huty. W tej chwili będą robione
dokładniejsze projekty. Trzeba mieć świadomość, że jest to projekt zakrojony na
kilka/kilkanaście lat.
Całkowity jego koszt oceniany jest w tej chwili wstępnie na ok. 3 mld złotych.
Podjęliśmy w tej sprawie współpracę z Urzędem Marszałkowskim i mamy nadzieję, że
projekt ten znajdzie się na liście projektów unijnych w najbliższym rozdaniu
finansowym.
ciasteczkowy_potwor: Jakiej marki piwo Pan lubi? Jeśli oczywiście Pan je pije i ma na
nie chwilę czasu?
Prezydent_Miasta: Nie powiem, że bezalkoholowe, bo byłaby to nieprawda,
natomiast, nie wymieniając marki, aby nie było to kryptoreklamą, jest takie piwo o
smaku cytrynowym.
mYSYT: jakby Pan miał mieszkać w innej części Krakowa to w jakiej
Prezydent_Miasta: Mieszkam na Podgórzu, i jest mi tam bardzo dobrze.
jagodka: Kiedy poznamy przyszłoroczny budżet Krakowa?
Prezydent_Miasta: Do 15 listopada mam obowiązek przedstawienia budżetu Radzie
Miasta.
mYSYT: Czy jest Pan rozczarowany, że kibice Cracovii nie kupili akcji klubu?
Prezydent_Miasta: Bardzo. Uważam, że jeżeli się czuje związek z klubem,
podkreślając to na wszystkich możliwych murach i płotach, to dobrze jest też wziąć
współodpowiedzialność za ten klub.
jagodka: kamerka nie działa i nie widać jaki Pan ma dziś krawat
Prezydent_Miasta: Granatowy w pomarańczowe paski.
mYSYT: Czy będzie kolejna próba zmiany becikowego?
Prezydent_Miasta: Prawdopodobnie tak.

krakus: Jakie są realne szanse na udział kapitału zagranicznego (np. firm z Chin) w
budowie tras domykających III obwodnicę miasta?
Prezydent_Miasta: Rozmawialiśmy z kilkoma firmami (nie był to Covec),
przedstawiliśmy propozycje, czekamy na odpowiedź. Oczywiście, wszystko będzie
musiało być w drodze przetargu.
prezesowa: Czy będzie Pan walczył o przywrócenie nadawania hejnału w całości w
Polskim Radiu?
Prezydent_Miasta: Wystosowałem w tej sprawie protest, decyzja należy do szefów
Jedynki, którzy moim zdaniem nie bardzo rozumieją historię i tradycje.
J_M_M: Dlaczego tak kiepsko idzie sprzedaż gminnych nieruchomości?
Prezydent_Miasta: Po to, żeby móc coś sprzedać, musi być ktoś, kto chce kupić.
Sytuacja istniejąca na rynkach finansowych jest niestety fatalna. Nieruchomości, o
które parę lat temu chętni by się bili, w tej chwili stoją bez możliwości sprzedaży.
prezesowa: Czy możemy się spodziewać likwidacji szkół?
Prezydent_Miasta: Niektórych tak. Nawiązując do pytania o rolę okrągłych stołów,
na spotkaniach stołu edukacyjnego zostały wypracowane zasady, w oparciu o które
można ustalić listę rankingową szkół. Przykładowo, jeżeli szkoła nie jest wymieniana
jako szkoła pierwszego wyboru przez rodziców, to znaczy, że rodzice nie chcą posyłać
do niej swoich dzieci.
Jeżeli szkoła jest w połowie pusta, to znaczy że też z nią trzeba coś zrobić. Ale są to
wszystko bardzo indywidualne kwestie i każdy przypadek będzie rozpatrywany
inaczej. Na przykład szkoły znajdujące się na obrzeżach Krakowa (mówię o szkołach
podstawowych) z reguły nie spełniają kryteriów, które by je kwalifikowały do
utrzymania, ale ze względu na rolę, jaką spełniają wśród miejscowej społeczności,
będą zostawione
autor: Kto odpowiada za fakt zamykania parkingów wokoło stadionów np. Wisły?
Wydaje się, że powinny być one dostępne np. dla rolkarzy wtedy gdy nie odbywają
się żadne imprezy.
Prezydent_Miasta: Z tego, co pamiętam, jest to w zarządzie Wisły - albo
Towarzystwa Sportowego albo Klubu
batrosz90: Czy udało się Panu przekonać żonę do adopcji kolejnego czworonoga ze
schroniska?
Prezydent_Miasta: Na razie nie, ale pracuję nad tym wytrwale.
mYSYT: a chciałby Pan mieć swoja ulicę w Krakowie?

Prezydent_Miasta: Niestety ulice, które chciałbym mieć, już są zajęte :)
POdroby: pisze Pan jakąś książkę nową
Prezydent_Miasta: Piszę. Jest to historia ustroju Polski od 1918 do 1997 roku.
kawzk: Kiedy rozpocznie się przebudowa lotniska w Krakowie?
Prezydent_Miasta: Jest to sprawa Portu Lotniczego, który sam prowadzi wszystkie w
tej sprawie działania, miasto nie ma na to żadnego wpływu, ale nieoficjalnie wiem, że
już niedługo.
pawel: Czy znany jest realny termin budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej
Zachód?
Prezydent_Miasta: Linia będzie podzielona na 2 części, co związane jest właśnie z
kwestią wykupów. Pierwsza część budowana będzie w roku 2014, natomiast druga w
2016.
ciasteczkowy_potwor: Co dalej z ogrodami działkowymi? Czy miasto zamierza coś
zrobić w ich sprawie?
Prezydent_Miasta: Ogrody działkowe są dwojakiego rodzaju - najogólniej rzecz
biorąc legalne, posiadające wszystkie dokumenty własnościowe i decyzje o ich
założeniu, i te nie będą ruszane, nawet jeżeli znajdują się w środku miasta i
zakładane "na dziko", które trzeba będzie prawdopodobnie zlikwidować, przy czym
chciałbym doprowadzić do sytuacji, aby mogły zostać przeniesione i uzyskać
legalizację.
J_M_M: a czy będzie jakieś łatanie dróg czy na to wystarczy pieniędzy
Prezydent_Miasta: Łatanie dróg odbywa się cały czas, w miarę posiadanych
środków.
pawel: Kiedy będziemy wiedzieli czy spalarnia odpadów powstanie w zaplanowanym
terminie?
Prezydent_Miasta: Sądzę, że w tym miesiącu. Niestety, większość firm, które
stanęły do przetargu albo w międzyczasie ogłosiła upadłość, albo boryka się ze
zdobyciem środków na zabezpieczenie wymagane przez unijne dyrektywy.
prezesowa: KBF robi dobre filmy wybiera się Pan na premierę Obławy
Prezydent_Miasta: Niestety, w tym samym czasie mam już podjęte inne
zobowiązania.
kawzk: Czy miasto planuje dokończyć remont ulicy Josepha Conrada?

Prezydent_Miasta: Tak, z tym, że - i to też nawiązanie do wcześniejszych
wypowiedzi, firma, która budowała Rondo Ofiar Katynia i miała dokończyć tę budowę,
ogłosiła upadłość.
J_M_M: podziemia rynku dostały ważny certyfikat cieszy się Pan
Prezydent_Miasta: Bardzo się cieszę, bo było to moim oczkiem w głowie, jak
Państwo wiecie, robiłem to wbrew wielu osobom i instytucjom. Okazało się, że jest to
hitem turystycznym.
prezesowa: Co miasto zrobiło żeby ratować Młynówkę Królewską?
Prezydent_Miasta: Miasto opracowuje plan dla tego terenu, ale żeby była jasność,
tereny o których mowa i o które niektórzy walczą jak o Młynówkę Królewską nie są
terenami bezpośrednio związanymi z tą rzeczką.
Lagiewniki_XXI: Panie Prezydencie, nty-raz sie spotykamy, a III obwodnicy jak nie było
tak nie ma. Może by tak chociaż być Trasa Łagiewnicka??
Prezydent_Miasta: Nie da się robić wszystkiego na raz. Trasa Łagiewnicka też jest
na etapie kończenia wykupów, i sądzę, że to będzie jedna z pierwszych tras gotowych
w najbliższym czasie.
mYSYT: Zaczęło się grzanie w Krakowie i od razu pojawił się smog. Czy można coś z
nim zrobić
Prezydent_Miasta: Staramy się od wielu lat, w tej chwili prowadzona jest akcja
zamiany pieców opalanych węglem na podłączone do elektrociepłowni. Przez pewien
okres czasu akcja ta była wstrzymana ze względu na przepisy, które na to nie
pozwalały. W tej chwili jest powrót do tego rozwiązania. W najbliższym czasie
podłączonych będzie do sieci ok. 600 kamienic w centrum Krakowa.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na związaną z tym sytuację - mianowicie po to, by
mogła nastąpić wymiana ogrzewania, by mógł nastąpić zwrot kosztów za tą wymianę,
musi być zgoda wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. Życie pokazuje, że
nie zawsze taką zgodę można uzyskać.
J_M_M: gdzieś czytałem że powstaje plan dla motelu krak, co tam będzie
Prezydent_Miasta: Plan jest dosyć elastyczny, może tam być mieszkaniówka,
obiekty kultury, sklepy wielkopowierzchniowe.
krakus: Czy związku z ogłoszonym już złagodzeniem norm hałasu planuje się
zrezygnowanie z ich budowy (ewentualnie częściowy ich demontaż) np. wzdłuż ul.
Grota-Roweckiego na oś. Ruczaj, wzdłuż ul. Kotlarskiej itp.?
Prezydent_Miasta: Z ekranami akustycznymi jest zawsze problem polegający na

tym, że część mieszkańców wnioskuje o ich postawienie, a po ich postawieniu druga
część - o ich demontaż.
Moderator: To już ostatnie pytanie do Prezydenta
sysia: Kiedy zakończy się budowa ul. Lema?
Prezydent_Miasta: Lema jest w tej chwili w fazie końcówki przygotowań do budowy,
będzie ona gotowa przed oddaniem do użytku Hali Sportowo-Widowiskowej, a więc w
roku 2013.
Prezydent_Miasta: Dziękuję bardzo, zapraszam na następny czat za około miesiąca.
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