16.05. 2011 czat z Jackiem Majchrowskim - Prezydentem Miasta
Krakowa
2011-05-17

Prezydent Miasta: Dzień dobry Państwu, witam po przerwie.
Moderator: Można już zadawać pytania
radnybezradny: W tym tygodniu otwierane będzie kolejne muzeum, tym razem Muzeum Sztuki
Współczesnej, W mediach często pojawiają się informacje o pomysłach otwierania kolejnych
muzeów - Podgórza, Harcerstwa itd. Co Pan Prezydent sądzi na temat tworzenia kolejnych
Prezydent Miasta: Wnioski dotyczące muzeum Podgórza, Harcerstwa, Nowej Huty i innych
pojawiają się dosyć licznie, merytorycznie są uzasadnione, natomiast powstaje pytanie nie tyle
o wybudowanie i stworzenie takich muzeów, ile o późniejsze ich utrzymanie. Sądzę, że
będziemy je robić, ale z pewnym spokojem.
prezio: O co w sumie chodzi z tym „janosikowym" bo nie bardzo rozumiem.
Prezydent Miasta: Jest to swego rodzaju podatek nakładany na gminy dobrze rozwijające się
na rzecz gmin słabo rozwijających się. Kraków w tym roku będzie płacił 67 min tegoż podatku.
W najgorszej sytuacji jest Warszawa, która płaci z tego co pamiętam, prawie 300 mln.
brogelny: cieczy się pan prezydent, że Wisła Kraków została mistrzem Polski?
Prezydent_Miasta: Tak, bardzo się cieszę. Jest to niewątpliwie najlepsza w tej chwili drużyna w
Polsce.
republikanin: Na jakim etapie znajduje się budowa Centrum Kongresowego?
Prezydent_Miasta: Projekt wykonawczy jest gotowy, ścianka szczelinowa wybudowana, trwa
przetarg na wykonawcę Centrum. Powinien być rozstrzygnięty za ok. 2 miesiące, i wówczas
będzie można wejść na budowę.
Lagiewniki_XXI: Czy jest szansa, że w tym roku pojadą pierwsze tramwaje linią na Ruczaj? Co
wtedy stanie się z autobusami?

Prezydent_Miasta: Jest szansa, że w końcu tego roku ruszy linia na Ruczaj, o tym czy będą
autobusy, w jakiej ilości zadecyduje przeprowadzana właśnie tzw. remarszrutyzacja transportu
publicznego.
mareka: Czy w tej kadencji poprawi sytuacja w dziedzinie planowania przestrzennego?
Prezydent_Miasta: Nie wiem, co Pan rozumie przez poprawę sytuacji w dziedzinie planowania
przestrzennego, w każdym razie mogę powiedzieć, że będzie gotowe studium

zagospodarowania przestrzennego miasta, a kolejne plany są systematycznie uchwalane.
prezio: Na mojej trasie jeździ stary i śmierdzący autobus. Czy MPK kupi w najbliższym czasie
jakieś nowe pojazdy?
Prezydent_Miasta: MPK jest w trakcie nowych Solarisów, i nowych pociągów tramwajowych.
Na marginesie chciałem dodać, że mamy i tak najnowocześniejszy transport ze wszystkich
miast w Polsce.
antyk_ryst: Czy Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się już w sprawie legalności decyzji
podejmowanych przez kościelno-rządową Komisję Majątkową??
Prezydent_Miasta: Niestety jeszcze nie.
antyk_ryst: Co z zapowiadanym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w związku z planami
ministra Rostowskiego ograniczającym max poziom zadłużenie gmin? Ktoś idzie na tę wojnę z
Krakowem?
Prezydent_Miasta: Tak, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest gotowy, będzie on także
zgłaszany przez wiele innych miast i gmin.
madox: Został Pan współprzewodniczącym Komisji wspólnej rządu i samorządu. Co chce Pan
wywalczyć dla Krakowa?
Prezydent_Miasta: Komisja nie jest po to, aby cokolwiek wywalczać dla konkretnych miast,
Komisja opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń ministerialnych dotykających samorządów.
Jeżeli mowa o możliwości wywalczenia czegoś, to jest to wywalczenie dla samorządów w ogóle,
a nie dla konkretnego miasta.
ktostam: Czy miasto będzie więcej rozmawiać z mieszkańcami? Jakie sprawy będą
konsultowane?
Prezydent_Miasta: Miasto cały czas rozmawia z mieszkańcami, są uchwalone procedury,
najlepszym tego dowodem są konsultacje planów miejscowych. W ostatnią sobotę była wielka
konsultacja dotycząca planu Tonie.
jagoodka: Ładny ma Pan dzisiaj krawat :-))
Prezydent_Miasta: Dziękuję pięknie, staram się dobierać kolor krawatów do swojej siwizny.
radnybezradny: Gdyby musiał Pan wybierać, to z której krakowskiej Inwestycji by Pan
zrezygnował, żeby ratować budżet miasta?
Prezydent_Miasta: Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, iż wszystkie inwestycje mają
podpisane umowy, a na większość z nich są także środki Unii Europejskiej. Rezygnacja z
jakiejkolwiek byłaby niewskazana, aczkolwiek jeśli byłaby taka konieczność, a na razie nie ma,
trzeba by się było nad tym bardzo precyzyjnie zastanowić.

republikanin: Słyszymy, ze w Krakowie podrożeją wszystkie usługi komunalne. Czy nie innego
sposobu zaoszczędzenia miejskiej kasy
Prezydent_Miasta: Proszę pamiętać o tym, że usługi komunalne w Krakowie są najtańsze lub
jedne z najtańszych w Polsce. Jeżeli mówimy np. o podatku od nieruchomości, to proponowana
podwyżka jest podwyżką symboliczną, typu mieszkanie 70-metrowe podrożeje o niecałe 4 zł
miesięcznie.
madox: W maju mieliśmy się dowiedzieć, czy trasa S7 będzie budowana. Czy ma Pan jakieś
informacje w tej sprawie?
Prezydent_Miasta: Rozmawiałem podczas pobytu z Rzymie z Panem Ministrem
Grabarczykiem, powiedział mi, że w czerwcu przyjedzie do Krakowa z dobrą nowiną.
jagoodka: Kiedy rozpoczną się prace przy zapowiadanej budowie kładki pieszo-rowerowej
łączącej Kazimierz z Ludwinowem?
Prezydent_Miasta: To jest niestety inwestycja, która będzie realizowana dopiero wówczas,
kiedy pojawią się jakieś dodatkowe pieniądze. Na razie budowa jest wstrzymana.
republikanin: Czy segreguje Pan śmieci?
Prezydent_Miasta: Tak.
madox: Czy nie uważa pan, że powinno się ograniczyć liczbę imprez organizowanych na płycie
Runku
Prezydent_Miasta: Uważam, i wejście w życie Parku Kulturowego właśnie to spowoduje.
Anna: Kiedy rozpocznie się budowa hali w Czyżynach? Czy budowa hali sportowej dla Wisły to
nie jest rozrzutność?
Prezydent_Miasta: Wmurowanie kamienia węgielnego pod halę w Czyżynach nastąpi 30 maja.
Budowa hali Wisły jest spowodowana faktem, iż otrzymaliśmy na ten cel 8 mln € z Unii
Europejskiej. W wypadku wycofania się z tej inwestycji pieniądze by przepadły. Przypominam,
że założeniem pierwotnym było wybudowanie tejże hali przez TS Wisła i sponsora, którego
miano pozyskać. Jak zwykle w takich sytuacjach nie udało się to.
Misiek: Co sadzi Pan o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym które wprowadza zmiany iż
można studiować tylko jeden kierunek, oraz w nowy sposób ustala finansowanie uczelni
wyższych ? Czy nie jest to zamknięcie w pewien sposób rynku dla uczelni prywatnych ?
Prezydent_Miasta: Uważam, że ustawa kwalifikuje się do Trybunału Konstytucyjnego, i z
tego, co wiem, taki wniosek został złożony. Moim zdaniem wprowadza ona więcej złego niż
dobrego. Między innymi poprzez chęć zlikwidowania konkurencji wśród uczelni.
ktostam: Czy to prawda, że chce Pan kandydować do senatu?

Prezydent_Miasta: Niech Pan Bóg broni.
Jach0: Czy miasto ma pomysł na komunikację miejską w rejonie Górki Narodowej ?
Prezydent_Miasta: Tak, jest przygotowany projekt linii tramwajowej. Przeprowadzono już
konsultacje społeczne, oraz rozpoczęto wykupy terenów.
Grodzka31: Kiedy rozpocznie się budowa spalarni w Podgórkach Tynieckich??
Prezydent_Miasta: Jesteśmy w fazie przygotowawczej, trwają rozmowy i także konsultacje.
Sam byłem na tym terenie na spotkaniu z mieszkańcami, i uznałem za słuszne ich sugestie
dotyczące obszaru cmentarza oraz drogi dojazdowej.
Grodzka31: Witam Panie Prezydencie. Zbliża się Polska Prezydencja, a co za tym idzie do
Krakowa przybędzie wielu gości. Czy hotelarze, w ogóle turystyka mogą się spodziewać
większego ruchu w okresie zimowym?
Prezydent_Miasta: Sądzę, że tak. Październik na pewno będzie miesiącem, gdy będą mieli
przepełnione hotele, m.in. będzie organizowane w Krakowie Międzynarodowe Forum Turystyki,
z udziałem nie tylko odpowiednich ministrów, ale także przedstawicieli branży turystycznej, co
jak sądzę także przełoży się na wzmożenie ruchu turystycznego.
ktostam: Jak przekona pan radnych, żeby przed wyborami parlamentarnymi zgodzili się na
podwyżki?
Prezydent_Miasta: Liczę na ich mądrość oraz dbałość o interesy miasta, które będą stawiać
wyżej niż interesy partyjne.
Grodzka31: To jest dokładnie dziewiąta godzina Pańskiej pracy. Nie jest Pan zmęczony???
Prezydent_Miasta: Biorąc pod uwagę fakt, że mam przed sobą jeszcze 3, nawet nie wypada
mi być zmęczonym o tej porze.
skrzywy: czy wybiera się Pan na zakończenie Juwenaliów Krakowskich które odbędzie się
podczas II -go Międzyuczelnianego Wyścigu Smoczych Łodzi w najbliższą niedzielę?
Prezydent_Miasta: Jeszcze nie wiem, natomiast będę na pewno na otwarciu, bo szczerze
mówiąc chciałbym mieć chociaż 1 niedzielę w miesiącu wolną.
radnybezradny: ? Ostatnio media dokładnie analizowały Pana oświadczenie. Nie denerwuje to
Pana?
Prezydent_Miasta: Denerwuje, uważam, że oświadczenia majątkowe powinny być składane do
wiadomości odpowiednich służb, natomiast niespecjalnie znoszę śliniących się nad nimi
dziennikarzy.
madox: Czy plaża nad Wisłą to Pana zdaniem dobry pomysł?

Prezydent_Miasta: Uważam, że tak. Jest to kolejne miejsce wypoczynku dla mieszkańców,
niestety w tej chwili trwają uzgodnienia proceduralne, albowiem jej właściciel nie dotrzymał w
zeszłym roku terminów i zaleceń, które miał wpisane w umowie.
republikanin: Do jakiego Muzeum wybiera się Pan prezydent w Noc Muzeów?
Prezydent_Miasta: Do Muzeum Lotnictwa, gdzie będę otwierał tą Noc Muzeów, a także do 2-3
innych, jeszcze nie zdecydowałem się, do których.
tfwb: Panie Prezydencie - kiedy możemy się spodziewać oddania do użytku całego stadionu
Wisły?
Prezydent_Miasta: Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego odebrał już całość stadionu
Wisły pod względem budowlanym. Niestety w styczniu tego roku weszły w życie nowe przepisy
przeciwpożarowe i straż wymaga od nas zrobienia dodatkowych zabezpieczeń
przeciwpożarowych w postaci instalacji oddymiania i kurtyn na trybunie wschodniej i
zachodniej. Do tego trzeba zrobić projekt. To wstrzymuje oddanie całości stadionu do użytku.
Jach0: Jak wygląda sprawa wałów przeciwpowodziowych, czy Kraków jest przygotowany na
powodzie ?
Prezydent_Miasta: W miarę możliwości remontujemy wały, a także budujemy zabezpieczenia
na tych rzeczkach, które zawsze powodowały największy kłopot (np. Serafa). Czynimy to mimo
tego, że tak naprawdę należy to do zadań rządowych. Niestety, na skutek braku dostatecznych
środków w administracji rządowej, najpilniejsze rzeczy jesteśmy zmuszeni wykonać w
zastępstwie rządu.
skrzywy: czy została już podjęta decyzja o podwyżkach biletów MPK?
Prezydent_Miasta: Nie, będzie dyskutowana na posiedzeniu Rady Miasta.
madox: Dlaczego Narodowe Centrum Nauki nie działa w Małym Rynku?
Prezydent_Miasta: Dlatego, że jego dyrektor podjął decyzję, iż budynki na Małym Rynku nie
spełniają warunków, które spełniać powinny, a na przeprowadzenie generalnego remontu i
dostosowania do współczesnych wymogów nie otrzymał pieniędzy od rządu.
uroczyroman: Dlaczego uważa Pan, że należy zlikwidować gminne becikowe? Przecież dla
młodych rodziców każdy grosz się liczy.
Prezydent_Miasta: Nie uważam, chciałbym przypomnieć, że młodzi rodzice w Krakowie
otrzymują becikowe państwowe w wys. 1 tys. zł, becikowe gminne w wys. 1 tys. złotych, a ci
najbardziej potrzebujące także dodatkowe becikowe także w tej wysokości przez MOPS.
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która daje własne becikowe. Pozostałe, które to
czynią, jego przyznanie uzależniają od sytuacji materialnej rodziny. Mój wniosek dotyczy także
takiego rozwiązania, tzn. aby gminne becikowe nie otrzymywała każda rodzina z automatu, ale
taka, której jest to naprawdę potrzebne.

takdla_obwodnicy: Panie Prezydencie! A co z naszą ukochaną obwodnicą północną?? Może by
tak udało się podciągnąć od DK94 do Witkowic kolejny kawałek?

Prezydent_Miasta: Proszę się z tym zwrócić do GDDKiA, to leży w jej kompetencji.
skrzywy: czy można się z Panem spotkać osobiście?
Prezydent_Miasta: Można, w kancelarii prezydenta jest odpowiedni referat, który organizuje
takie spotkania. Proszę skontaktować się z Panią Danutą Grabowską.
uroczyroman: Co z tym budżetem panie prezydencie, czy jest z nim tak beznadziejnie
Prezydent_Miasta: Miasto mieści się we wszystkich do tej pory wymaganych wskaźnikach.
Rozporządzenie Pana Ministra Rostowskiego zmienia te wszystkie wskaźniki, i nakazuje inaczej
liczyć dług. Stosując się do tego rozporządzenia, w zasadzie wszystkie miasta w Polsce, które
inwestowały, przekroczą granicę długu 60%, natomiast te, które się nie zadłużały, już nic nie
będą mogły wybudować, albowiem nie będą mogły zaciągnąć kredytu.
radnybezradny: Kiedy zacznie obowiązywać park kulturowy w centrum i wreszcie znikną
szpecące miasto szyldy?
Prezydent_Miasta: Na początku grudnia.
radnybezradny: Miasto odzyskało tereny Motelu Krak.. co dalej
Prezydent_Miasta: Od kilku lat starosta krakowski usiłuje podjąć decyzję w związku z
wnioskami byłych właścicieli działek. Większość już jest załatwiona, jeszcze pozostaje chyba 4
działki do decyzji. Jeżeli taka decyzja będzie wydana, miasto wystawi teren na sprzedaż.
prezio: gdyby pan miał wybrać inne miasto do mieszkania to jakie
Prezydent_Miasta: Nie rozważam takiej możliwości.
skrzywy: czy był Pan kiedyś nad ranem na Dworcu Głównym? Chodzi o bezdomnych. Jest ich
naprawdę sporo. Idzie sezon, co miasto z tym zrobi?
Prezydent_Miasta: W sezonie bezdomni przemieszczają się z reguły w inne tereny. W związku
z faktem, iż miasto posiada sporą ilość noclegowni, na sezon zimowy przyjeżdżają tutaj z całej
Polski.
calineczka: a kiedy ruszy lamusownia? coś sprawa ucichła...
Prezydent_Miasta: Lamusownia oddana będzie w pierwszej dekadzie czerwca.
republikanin: a zdarza sie panu tak po prostu pospacerować po Krakowie tak zwyczajnie

Prezydent_Miasta: Zdarza. Spaceruję z reguły po Podgórzu, albo Śródmieściu. Ale rzadko.
Anna: a kiedy? nigdy pana nie spotykam
Prezydent_Miasta: Proszę wskazać miejsce i czas, gdzie Pani przebywa, będę starał się tam
przyjść.
republikanin: Jak pan ocenia pomysł postawienia na pl. Jeziorańskiego pomnika płk.
Kuklińskiego?
Prezydent_Miasta: Uważam, że płk. Kukliński uhonorowany Honorowym Obywatelstwem
miasta, popiersiem w Parku Jordana, oraz ulicą, został wystarczająco uhonorowany. Na
marginesie - nie jestem zwolennikiem stawiania pomników szpiegom. Jest to zresztą chyba
jedyny przypadek szpiega czczonego zarówno w kraju na rzecz którego szpiegował, jak i w
kraju, przeciwko któremu szpiegował.
mareka: a czy marzy się panu coś czego w Krakowie jeszcze nie ma
Prezydent_Miasta: Zawsze sądziłem, że w Krakowie jest lub będzie w najbliższej przyszłości
wszystko.
prezio: a czy na dzień otwarty można przyjść do pana gabinetu
Prezydent_Miasta: Tak jest, serdecznie zapraszam, wysprzątałem
skrzywy: Czy jest jakiś pomysł na zagospodarownie brzegu Wisły przy moście kotlarskim? Nie
ma tam również schodów jak w przypadku innych mostów.
Prezydent_Miasta: Jest w tej chwili w końcowej fazie przygotowania plan zagospodarowania
bulwarów wiślanych.
Misiek: Czy mógłby pan powiedzieć czy miasto planuje jakiś remont Nowego Kleparza, ponieważ
pętla autobusowa jest okropna stara i brzydka, po zmroku nie ma tam lamp jest strasznie i
niebezpiecznie roi się od rzezimieszków, a przejazd w godzinach szczytu jest niem...
Prezydent_Miasta: Jest projekt przebudowy dworca autobusowego na Nowym Kleparzu, wraz
z parkingiem podziemnym. Rozmowy z ewentualnymi inwestorami właśnie trwają.
prezio: a był pan pilnym studentem
Prezydent_Miasta: Czasami
madox: cieszy się pan z muzeum pod rynkiem, bo ładne bardzo jest
Prezydent_Miasta: Bardzo się cieszę, jest to w tej chwili jedna z głównych atrakcji miasta,
przyciągająca bardzo wielu turystów. Mam tym większą satysfakcję, że w zasadzie zrobiłem to
przeciw wszystkim.

Anna: IV kadencja.. nie mówi Pan „nie”?
Prezydent_Miasta: Decyzja zostanie podjęta w końcówce III.
skrzywy: Czy popiera Pan pomysł zwiększenia ścieżek rowerowych w mieście? Jak możemy być
czystszym od spalin miastem?
Prezydent_Miasta: Przyjęliśmy zasadę, iż przy budowie lub remoncie każdej ulicy tworzona
jest ścieżka rowerowa.
sierotka_ma_rysia: Czemu do Kryspinowa w weekend jeżdżą tak skandalicznie małe autobusy?
Lato w pełni, a nie ma jak dojechać nad wodę !?
Prezydent_Miasta: Bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu w ramach konsultacji dotyczących
remarszrutyzacji.
radnybezradny: Kiedy w końcu doczekamy się remontu ul. Kocmyrzowskiej?
Prezydent_Miasta: Jest przygotowana do remontu, miała być sfinansowana m.in. ze środków
unijnych. Z tego, co wiem, na razie nie przyznano jej finansowania. Zobaczymy, co dalej.
Misiek: A co sądzi pan Prezydent o incjatywie nadania honorowego obywatelstwa Robertowi
Kubicy, oraz gdy tylko wróci do formy powierzenie mu misji promowania Krakowa na arenie
międzynarodowej oraz wykupienie na jego bolidzie bądź kasku loga dla miasta Krakowa,
ponieważ zawsze mówił że chciałby przyjechać na taki Show o Krakowa a nie jak z poprzednim
teamem do Warszawy ?
Prezydent_Miasta: Serdecznie zapraszam. Jeżeli firma, która jest jego pracodawcą wyrazi
zgodę na umieszczenie logo na jego bolidzie, i nie będzie żądała za to horrendalnych pieniędzy,
możemy o tym rozmawiać.
mareka: jest jakaś decyzja której teraz pan by nie podjął albo inaczej zadecydował
Prezydent_Miasta: Tak. Byłbym bardziej zdecydowanie optował za budową jednego,
wspólnego stadionu. Wówczas niestety uległem Radzie Miasta. Ale też tak naprawdę nie miałem
wyboru.
republikanin: no ale cracovia to panu wyszła jak złoto piękny stadion
Prezydent_Miasta: Zgadzam się.
calineczka: A w takim radzie kiedy doczekamy się buspasów na Czarnowiejskiej i Kawiorach??
Czasami 15 minut zajmuje dojechanie z Miasteczka na... Aleje!
Prezydent_Miasta: Czarnowiejska byłaby już wyremontowana wraz z bus-pasami gdyby nie
totalny proces mieszkańców. I niestety bardzo często tak bywa. To jest też przyczynek do
stwierdzeń, że nie bierzemy pod uwagę opinii mieszkańców.

calineczka: To może zrobić taką wieeeeeelka wypożyczalnię miejskich rowerów na Miasteczku i
będziemy odciążać ulice ;d
Prezydent_Miasta: Przygotowywane są nowe miejsca dla wypożyczania rowerów, możemy
zastanowić się nad miasteczkiem.
ktostam: ale ogólnie to trzeba przyznać ze Kraków to się zmienił przez te kilka ładnych lat
Prezydent_Miasta: Też jestem tego zdania.
mareka: a lubi pan pracować ogrodzie jeśli pan go oczywiście ma
Prezydent_Miasta: Mam, ale rzadko z niego mogę korzystać. Wieczorami się nie da.
jagoodka: Kiedy Pan zaczyna wakacyjny urlop i jak go zamierza spędzić :) ?
Prezydent_Miasta: W drugiej połowie lipca, z żoną i znajomymi zamierzamy wyjechać na 2
tygodnie do Portugalii.
Misiek: Czy pana autem służbowym jest Audi a6 i dlaczego nie Skoda Superb która króluje
większości miast w Polsce ?
Prezydent_Miasta: Dlatego, że na przetarg nie zgłosił się żaden dealer Skody.
Misiek: Panie Prezydencie która kampania prezydencka była dla Pana najtrudniejsza a który
rywal najtwardzszy ?
Prezydent_Miasta: Wszystkie trzy były ciężkie, w pierwszej startowałem jako tzw. czarny koń,
natomiast w drugiej i trzeciej miałem przeciwko sobie cały aparat ówcześnie rządzących partii,
wraz z pobytami premierów, tudzież innych celebrytów, ale mądrość mieszkańców zwyciężyła.
skrzywy: Dlaczego przy ul. Szlak (za budynkiem byłego Radia Kraków) jest piękny park w
okolicy 3 uczelni - a stoi za zamkniętą bramą?
Prezydent_Miasta: Jest on własnością znajdującego się tam opodal zakonu, który odmawia
udostępnienia.
Moderator: Ostatnie pytanie do Prezydenta...
kociara: a lubi pan koty :)?
Prezydent_Miasta: Lubię, ale niestety jestem uczulony na sierść kocią, dlatego zawsze mam
psy.
Prezydent_Miasta: Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa za około miesiąc.
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