13-11-2013 czat z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta
Krakowa
2013-11-14

Prezydent_Miasta: Dzień dobry Państwu, przepraszam za 5-minutowe spóźnienie,
za to będzie o 5 minut dłużej.
Michał: Panie Prezydencie, jak Pan skomentuje fakt, że Krakowowi grozi zabranie
pieniędzy na krakowskie zabytki? Czy przekonywał Pan ministra kultury do zmiany
stanowiska?
Prezydent_Miasta: Inicjatywa dot. ewentualności zabrania pieniędzy na zabytki nie
jest inicjatywą Ministra Kultury, jest to inicjatywa, która wyszła ze środowisk innych
miast, które także mają na swoim terenie zabytki, chodzi mi tutaj zwłaszcza o
Zamość, Lublin i Wrocław. Mam gwarancję, ale nie pewność, że Kraków będzie
otrzymywał pieniądze w tej samej wysokości jak do tej pory.
Damian: Panie Prezydencie, czy wszystkie obecne inwestycje miasta zostaną oddane
w terminie ?
Prezydent Miasta: Trudno mi odnieść się do tego pytania, bo w mieście prowadzi
się równolegle ponad 500 inwestycji. Mam nadzieję, że większość z nich oddana
zostanie w terminie, a jeżeli chodzi o te główne, mam na myśli halę
widowiskowo-sportową i Centrum Kongresowe, to jest to prawdopodobieństwo
graniczące z pewnością.
j23: Panie Prezydencie, dlaczego miasto zarzuciło bardzo dobry projekt (nawiasem
mówiąc przez Pana mocno wspierany) wyremontowania ulic odchodzących z Rynku
Głównego - zostały nieruszone: Sławkowska, św. Anny i Wiślna?
Prezydent Miasta: W tej chwili remontowana jest Gołębia i Jagiellońska (remont jest
na ukończeniu), a będzie w najbliższym czasie remont ul. św. Anny.
zziomek: Dlaczego zakaz reklamy w obrębie Starego Miasta nie jest przestrzegany?
Czemu w ogródkach na Rynku nadal widnieją paskudne nadruki firm produkujących
piwa? Nie da się jakoś ujednolicić tych parasoli? Kiedy z Rynku znikną żółte parasole
kwiaciarek? Nie można by ich zamienić chociażby na jakieś kremowy?
Prezydent Miasta: Park Kulturowy jest monitorowany na bieżąco i wszystkie
nieścisłości związane z uchwałą dot. parku likwidowane są na bieżąco, ale przyjrzę się
temu problemowi, który Pan/Pani zgłasza.
ttttuuujjesstemm: Czy w Krakowie powinno powstać kolejne muzeum? Jeśli tak,
jakie?
Prezydent Miasta: W projekcie są trzy muzea: Muzeum PRL (w zeszłym tygodniu
Minister Kultury podpisał stosowną umowę, albowiem będzie to instytucja

prowadzona wspólnie z tymże ministerstwem), Muzeum Podgórza i Muzeum Ruchu
Harcerskiego.
calineczka: Czy uda się panu znaleźć więcej pieniędzy na remonty ulic? Wiele
krakowskich ulic jest w opłakanym stanie...
Prezydent Miasta: W budżecie przyszłorocznym przewidziana jest znacznie większa
kwota na remonty ulic niż była do tej pory.
duże_podgórze: W Galerii Bronowice powstanie mobilny Magistrat? Czy Urząd
planuje kolejne takie punkty?
Prezydent Miasta: Na razie o tym nie myślimy, w Galerii Bronowice będzie taki
punkt, albowiem w tej części miasta brak jest punktu obsługi mieszkańców.
krakowski hipster: Skąd pomysł na pomnik Jana Matejki? Czy w Krakowie nie mamy
faktycznie do czynienia z pomnikomanią?
Prezydent Miasta: Sądzę, że była to postać, której zarówno Polska, jak i Kraków
wiele zawdzięczają. Pomysł narodził się kilka lat temu z inicjatywy grupy profesorów
AGH.
Ania1980: Czy jest Pan zadowolony z działalności ZIKiT w zakresie wprowadzania
stref, tym samym zmniejszania obrotów przedsiębiorców? Nigdy jeszcze nie było
takiej rotacji w lokalach usługowych na ul. Starowiślnej jak od 2 lat, poza tym
"uporządkowanie" spraw związanych z reklamą to gwóźdź do trumny pozostałych.
Prezydent Miasta: Zakaz reklamy dotyczy tylko obszaru objętego wpisem na
światową listę dziedzictwa narodowego.
KochamMojeMiasto: Czy mieszkańcy mieszkań komunalnych muszą się liczyć z
podwyżką czynszu od nowego roku?
Prezydent Miasta: Nie.
krakowskiTaksówkarz: Czy Pan Prezydent jest za uwolnieniem zawodu
taksówkarza, czy uważa, że obniżyłoby to jakość usług w mieście?
Prezydent Miasta: Uważam, że obniżyłoby to jakość usług. Sądzę, że w kontekście
w ogóle regulacji zawodów, pewnych zawodów nie należałoby dotykać, m.in. zawodu
taksówkarza. Proszę pamiętać, że bardzo często taksówkarz jest pierwszą wizytówką
naszego miasta,z jaką spotyka się turysta zagraniczny.
Działkowicz: Kiedy powstaną kolejne mieszkania jak te przy Działkowej? Czy w
przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na ten cel?
Prezydent Miasta: Jest przewidziany w Wieloletnim Programie Finansowym dosyć

spory budżet na budowę kolejnych budynków komunalnych. Będą one lokalizowane w
3 miejscach, i w sumie będzie to ponad 500 mieszkań.
arturro: Na jakim etapie są prace nad studium? Kiedy projekt trafi pod obrady Rady
Miasta?
Prezydent Miasta: Studium trafi pod obrady Rady Miasta na początku przyszłego
roku, chcielibyśmy go uchwalić w pierwszym kwartale.
Michałkraków: Czy w związku z letnią gorączką, która już minęła, są prowadzone
rozmowy na temat aktywizacji bulwarów wiślanych w miejscach takich jak Wzgórze
Wawelskie czy kościół na skałce? Jest to miejsce o sporym ruchu i jakieś obiekty typu
kawiarnie mogłyby spełnić swoje zadania.
Prezydent Miasta: Wszystko zależy od inicjatywy przedsiębiorców, którzy by chcieli
lokować tam swoje biznesy.
kotek: Alkohol. Czy Pan Prezydent mógłby wystąpić z inicjatywą do Rady Miasta
Krakowa w sprawie uchwały o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy (godz. 22.00-6.00)?
Alkohol jest kryminogenny.
Prezydent Miasta: Mógłbym. Mam pełną świadomość, że w naszym mieście jest –
relatywnie w stosunku nawet do innych miast – zbyt dużo punktów sprzedaży
alkoholu.
Sig_ma: Czy wiadomo już, jaki los czeka zrujnowany Motel Krak? Podobno odezwał
się dzierżawca gruntu. Kiedy można liczyć na rozstrzygnięcie tej sprawy?
Prezydent Miasta: Niestety, okazało się, że w Ministerstwie Skarbu toczy się
postępowanie dotyczące cofnięcia decyzji komunalizacyjnej dla jednej z działek. To
wstrzymało przetarg. W tej chwili, wspólnie ze służbami wojewody, zastanawiamy się,
jak ten problem rozwiązać.
Marta M.: Jaki jest pomysł miasta na Strzelnicę na Woli Justowskiej, która jest w
stanie prawie ruiny?
Prezydent Miasta: Renowacja strzelnicy jest przewidziana w budżecie na 2014 rok.
Niestety, prywatny inwestor, który miał to zrobić, budując tam również niewielki
sklep, wycofał się na skutek sprzeciwu mieszkańców.
Michałkraków: Czy w nadchodzącym roku możemy spodziewać się wielkich
inwestycji takich jak Kraków Arena czy ICE ?
Prezydent Miasta: Nie. Z wielkich inwestycji jest realizowany jedynie zakład
utylizacji odpadów. Położony został w budżecie na następny rok, i najbliższe lata
nacisk na budowę i remonty dróg oraz nowych połączeń tramwajowych.

Wacław W.: Jak Pan ocenia ustawę o zgromadzeniach w świetle tego, co działo się
co roku w święto niepodległości w stolicy?
Prezydent Miasta: Zawsze oceniałem ją krytycznie. Nie daje bowiem możliwości
decyzji odnośnie do zarówno rejestracji zgromadzenia, jak i jego trasy. Jeżeli
wnioskodawca spełni wszystkie warunki formalne, urząd ma obowiązek wydać zgodę.
kotek: Czy nie powinno się poddać pod referendum pytania, czy skrajnie wschodnie
obszary peryferyjne mają być koniecznie w granicach miasta (Cło, Wyciąże itp.)?
Przecież to są kompletne wsie, sztucznie włączone do miasta.
Prezydent Miasta: Skoro już zostały włączone ponad 40 lat temu, to musimy zrobić
wszystko, aby je z miastem coraz bardziej zespolić.
to_ja: Panie Prezydencie, kiedy będzie zainteresowanie władz miasta północnymi
dzielnicami Krakowa jak np. Prądnik Biały – mam wrażenie, że wszędzie indziej coś się
dzieje, a tam jakby wszystko było – a nie ma ?
Prezydent Miasta: Chciałem przypomnieć, że tereny zwłaszcza Górki Narodowej są
terenami prywatnymi. Natomiast mając świadomość konieczności lepszego
skomunikowania tych terenów, jesteśmy w trakcie przygotowywania budowy linii
tramwajowej. Część terenów jest już wykupiona, projekt w końcówce realizacji, środki
w budżecie zabezpieczone.
Piotrek S.: W Krakowie mają być zwiększone patrole policji i straży. Od kiedy i w
których rejonach miasta?
Prezydent Miasta: Miasto nie decyduje, w których rejonach, natomiast po
uzgodnieniu z Panem Ministrem Sienkiewiczem oraz komendantem wojewódzkim
miasto dofinansuje ok. 400 etatów tzw. aplikanckich od 1.01.2014 r.
Kubaa: Podobno jest mniej pieniędzy na odśnieżanie miasta. Czy to prawda? Jak
sobie poradzimy, skoro zimy są coraz dłuższe?
Prezydent Miasta: Nawet jak były ciężkie, jakoś sobie radziliśmy. Przypomnę, że w
tamtym roku o tej porze byliśmy już po akcji odśnieżania.
mlody: Co z zakazem palenia węglem, co z ludźmi, których nie stać na zmiany?
Prezydent Miasta: W kwestii zakazu palenia węglem należą do Sejmiku
Wojewódzkiego, który ma podjąć w tej sprawie uchwałę w tym miesiącu. Przypomnę,
że koszty wymiany palenisk, ew. dołączenia do sieci ciepłowniczej, bierze na siebie
miasto, natomiast mając świadomość, że po zmianie sposobu palenia koszty samego
ogrzewania będą wyższe, przygotowywany jest program osłonowy dla mieszkańców,
którzy zmienią sposób palenia.
NH: Czy budżet na przyszły rok jest już gotowy? Kiedy go poznamy?

Prezydent Miasta: Jest gotowy, zgodnie z ustawą przekazany zostanie Radzie
Miasta 15 listopada. Sądzę, że 14 listopada odbędzie się konferencja prasowa
pokazująca założenia tego budżetu.
Magda: Dlaczego miasto chce ograniczyć liczbę meleksów?
Prezydent Miasta: Spotykałem się z bardzo wieloma uwagami dotyczącymi nie
tylko ich ilości, ale i jakości obsługi. Uważam, że obecna liczba meleksów (prawie
200) jest zbyt wielka.
Pioxat: Kiedy na Rynku Głównym będzie zorganizowany Sylwester?
Prezydent Miasta: 31 grudnia/1 stycznia.
pablo: Czy Kraków stać na igrzyska olimpijskie?
Prezydent Miasta: Podnosiłem ten problem już kilkakrotnie. Pieniądze aplikacyjne
są zagwarantowane w budżecie państwa. Wkład Krakowa, ale także Województwa
Małopolskiego, będzie niewielki. Inwestycje związane z zawodami sportowymi Kraków
już ma. Idea organizacji igrzysk zasadza się na dwóch elementach: 1. wielka
promocja miasta na świecie. 2. Inwestycje, zwłaszcza komunikacyjne (port lotniczy,
inwestycje kolejowe i drogowe) będą musiały być przyspieszone. Będzie to czynione z
budżetu państwa.
Damian: Pani dyrektor Gimnazjum nr 28 ul. Bujaka 15 postawiła szlaban dla
rodziców dowożących dzieci do fili przedszkola, które mieści się w budynku szkoły.
Tłumaczy się, że nie ma pieniędzy na odśnieżanie i łatanie dziur w jezdni. Rodzice są
wściekli takim zachowaniem!!
Prezydent Miasta: Bardzo proszę o oficjalne pismo w tej sprawie.
Ewa: Czy widzi Pan możliwość przyłączenia Bieżanowa do Wieliczki?
Prezydent Miasta: Jeżeli Rada Wieliczki wystąpi z taką propozycją, będzie trzeba
zrobić referendum. Rozważałbym jednak opcję odwrotną.
ŁukaszKR: W podanej informacji prasowej braknie w przyszłym roku 65 mln zł do
funkcjonowania komunikacji miejskiej. Czy sprawa będzie miała pozytywne
zakończenie czy grozi nam, mieszkańcom mniejszy komfort podróżowania, czy też
zostanie zmniejszona częstotliwość kursowania?
Prezydent Miasta: Nie zostanie zmniejszona częstotliwość kursowania, natomiast
będzie więcej nowoczesnych wozów tramwajowych oraz autobusów. Gdy chodzi o
kwestię braków finansowych, zawsze jest tak, że w ciągu roku są one uzupełniane.
Pioxat: Jakie gwiazdy pojawią się na Sylwestrze? Rok temu był, ale bez wielkich
gwiazd, jak również nie był on emitowany w telewizji.

Prezydent Miasta: W tym roku będzie organizowany wspólnie z TVN. Odnośnie do
gwiazd, wszystkiego dowiecie się Państwo z konferencji, która będzie miała miejsce
za 2 tygodnie.
młoda krakowianka: Czy ewentualny zakaz ogrzewania paliwami stałymi będzie
dotyczył tylko Krakowa jako miasta czy jako gminy? (np. w obszarze należącym do
Wieliczki)
Prezydent Miasta: Władza Rady Miasta, jak i Prezydenta, ogranicza się tylko do
obszaru miasta.
Barrtek: Ceny za wywóz śmieci spadły. Na jak długo? Czy w nowym roku będzie
kolejny przetarg i nowe ceny?
Prezydent Miasta: Będzie nowy przetarg, albowiem ten obowiązuje tylko do końca
czerwca. W międzyczasie mają być dokonane zmiany ustawowe.
BajoBernard83: Czy jest Pan zadowolony z postępów na budowie Kraków Areny?
Prezydent Miasta: Dzisiaj miałem spotkanie z Szefem Rady Nadzorczej ARM, który
oświadczył, że wszystkie kwestie dotyczące terminu są aktualne, budowa areny ma
być skończona 29.04.2014 r. Zapraszam wszystkich na dzień otwarty Areny 30
listopada. Każdy może przyjść i zobaczyć, na jakim etapie jest budowa.
libenter: Czy można oczekiwać otwarcia nowych katedr na KSW? Jeśli tak, to jakich?
Prezydent Miasta: Chodziło Panu pewnie o Krakowską Akademię im.
Frycza-Modrzewskiego. Niestety, nic bliżej Panu nie mogę powiedzieć na ten temat,
nie zajmuję się bowiem zarządzaniem szkołą. Z tego, co wiem, przygotowany jest
wniosek o uruchomienie studiów medycznych.
Marian: Co z budową Centrum Kongresowego? Opóźni się jej otwarcie w związku z
tragicznym wypadkiem? Kto odpowiada za to zdarzenie?
Prezydent Miasta: To tragiczne zdarzenie nie ma wpływu na budowę centrum. Kto
jest winien, wyjaśnia prokuratura.
ŁukaszKR: Panie Prezydencie, czy może Pan podać, czy budżet naszego miasta w
tym roku zakończymy na plusie ?
Prezydent Miasta: Zakończymy na 0, zgodnie z ustawą.
Dziad_Śmietnikow: Czy Szkieletor w końcu przestanie straszyć? Termin
wielokrotnie był przesuwany i jakoś już się wierzyć nie chce, że ktokolwiek go ruszy.
Prezydent Miasta: Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę.

Piotrek S.: Dlaczego jednak nie zdecydował się Pan na wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego wokół Plant?
Prezydent Miasta: Konsultacje społeczne wykazały, iż na odcinku od ul. Powiśle,
poprzez św. Gertrudy, do Dworca były wielkie protesty, które uznałem za w dużej
mierze zasadne. Od marca zaczynamy remont torowiska na odcinku od Józefa
Piłsudskiego do Dworca (w dwóch etapach) i tam zostanie wprowadzony ruch
jednokierunkowy.
Edwin: Nie sądzi Pan, że sześć lat to za mało, by iść do szkoły?
Prezydent Miasta: Nie wypowiadam się na ten temat, chciałem tylko powiedzieć, że
miałem dwóch kolegów, którzy w wieku 6 lat przyjęci zostali od razu do 2. klasy.
Wyszli na ludzi.
Krzaczek: Czy są szanse, że w przyszłym roku rozpocznie się budowa linii
tramwajowej do Górki Narodowej?
Prezydent Miasta: Nie. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie albo w samym
końcu przyszłego roku, albo w 1. kwartale 2015.
ttttuuujjesstemm: Jakie prowadzi Pan Prezydent zajęcia na uczelni?
Prezydent Miasta: Wykład z historii ustroju Polski 1918-1997.
Krzaczek: W związku z opóźnieniami przebudowy Mogilskiej, jak będzie wyglądał
dojazd do Kraków Areny po jej otwarciu? Czy miasto zdąży z otwarciem ul. Lema od
strony ul. Mogilskiej?
Prezydent Miasta: Oba dojazdy ulicy Lema będą gotowe, jeden z nich jest już na
ukończeniu.
Krzaczek: Czy są jakieś nowe ustalenia co do przyszłości dawnego hotelu Cracovii?
Prezydent Miasta: Rozmowy z inwestorem trwają.
arturro: Co z budżetem partycypacyjnym na przyszły rok? Jeśli będzie – w jakim
wymiarze, w których dzielnicach?
Prezydent Miasta: Będzie w czterech dzielnicach. Zaproponowane projekty
(wybrane w tym roku przez mieszkańców) będą włączone do budżetu.
Barrtek: Słyszałem, że w przyszłym roku zniknie balon widokowy z bulwarów.
Zostanie gdzieś przeniesiony?
Prezydent Miasta: Balon zostanie przeniesiony w inne miejsce, ale z tego, co
pamiętam, to później (nie w przyszłym roku).

domi13095: Co z planowanymi zmianami nazw przystanków Komunikacji Miejskiej?
Czy ta sprawa jest ostatecznie zamknięta? Nie uważa Pan, że reakcja Krakowian
podczas pierwszej próby dość jednoznacznie przedstawiła stanowisko mieszkańców w
tej sprawie?
Prezydent Miasta: Tak, i dlatego wycofałem wszystkie kwestie dotyczące zmian
nazw przystanków.
Krzaczek: Wiem, że to nie leży w kompetencjach miasta, ale czy wiadomo, kiedy
wreszcie ruszy budowa wschodniej obwodnicy Krakowa, S7?
Prezydent Miasta: Według danych, które posiadam, w lutym ma być ogłoszony
przetarg, a w 2. połowie roku rozpoczęta budowa.
Obserwator: Kiedy można się spodziewać zakończenia budowy dworca PKP?
Prezydent Miasta: Podobno niedługo. Chciałem zwrócić uwagę, że jest to
inwestycja, którą prowadzi PKP - Dworce Kolejowe.
Moderator: Ostatnie pytanie do Prezydenta.
xyz: Jak ma Pan zamiar rozwiązać największe w Polsce problemy zakorkowanych ulic
w czasie szczytów komunikacyjnych?
Prezydent Miasta: Protestuję przeciwko sformułowaniu "największe", proponuję
jechać do Warszawy lub Wrocławia. Niestety (albo stety), przybywa nam coraz więcej
aut, a ulice nie są z gumy. Budowa nowych tras nie nadąża za rozwiązaniem tych
problemów. Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zamknięcie obwodnicy wokół
Krakowa, co pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza miasto.
Prezydent Miasta: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia za miesiąc.
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