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Zrobione! 20 konkretów dla naszej Dzielnicy
To Państwo zadecydują, czy na terenie naszej 
Dzielnicy będzie linia tramwajowa

Lepszy Kraków? Co udało się zrobić

Wewnątrz gazety umieściłem zdję-
cie mojej ulotki sprzed czterech 
lat wraz z  programem, który 

wtedy Państwu zaproponowałem. Dzięki 
temu łatwo możecie Państwo sprawdzić, 
czy wywiązałem się ze swoich obietnic wy-
borczych. Natomiast na ostatniej stronie 
znajdą Państwo rzetelne omówienie mojej 
pracy na rzecz Krakowa oraz moich najważ-
niejszych inicjatyw. Warto dowiedzieć się, 
jak wykorzystałem mandat radnego, który 
otrzymałem od Państwa cztery lata temu. 
Przez minione cztery lata mojej kadencji 
zgłosiłem prawie 300 interpelacji z zapyta-
niami, wnioskami i  interwencjami zgłoszo-
nymi do mnie przez Państwa do mnie. Z od-
powiedziami na nie można zapoznać się na 
mojej stronie internetowej: www.jaskowiec.
krakow.pl. Rada miasta Krakowa przyjęła 
ponad 50 uchwał mojego autorstwa, do 
projektów uchwał zgłosiłem ponad 100 po-
prawek. Najważniejsze z nich również znaj-
dują się na mojej stronie internetowej. Moją 
aktywność docenił m. in. „Dziennik Polski”, 
uznając mnie za jednego z  trzech najlep-
szych krakowskich radnych.

Na wrześniowej sesji rada mia-
sta przyjęła mój projekt uchwały 
w sprawie przeprowadzenia konsul-

tacji społecznych dotyczących budowy linii 
tramwajowej ul.  Meissnera – os. Mistrze-
jowice. Nie chcąc, aby inicjatywa budowy 
linii tramwajowej stała się przedmiotem 
toczącej się właśnie kampanii wyborczej za-
proponowałem, aby konsultacje społeczne 
w tej sprawie odbyły się w grudniu, czyli już 
po wyborach samorządowych.

W trakcie konsultacji społecznych Rada 
Dzielnicy III zorganizuje trzy spotkania in-
formacyjne, podczas  których autorzy kon-
cepcji projektowej przedstawią przebieg 
planowanej linii tramwajowej, rozwią-
zania ochronne niwelujące ewentualne 
niedogodności związane z  jej funkcjono-
waniem, konieczny zakres przebudowy 
układu drogowego. Do tych propozycji 
Państwo będą mogli się odnieść zarówno 

na spotkaniach, jak również po ich zakoń-
czeniu, w formie uwag i wniosków.

Szczegółowe informacje na temat 
konsultacji społecznych znajdą Państwo 
od 1 grudnia na stronie Urzędu Miasta 
Krakowa www.krakow.pl oraz w  moim 
serwisie internetowym www.jaskowiec.
krakow.pl. Dla osób nieposiadających 
dostępu do internetu informacje będą 
dostępne w Biurze Rady Dzielnicy III przy 
ul. Naczelnej 12. tel. 12 412 49 13.

Więcej informacji o planach budowy 
linii tramwajowej na Prądniku Czerwonym 
znajdziecie Państwo na mojej stronie inter-
netowej: www.jaskowiec.krakow.pl/meiss-
nera (tutaj znajdują się informacje nt. linii 
tramwajowej ul. Meissnera – os. Mistrzejo-
wice) oraz www.jaskowiec.krakow.pl/tram-
waj (informacje o  planowanym rozwoju 
sieci tramwajowej na północy naszego 
miasta).

Otworzyć Kraków na mieszkańców
Jako przewodniczący komisji ds. reformy 
ustroju samorządowego, współpracy i dia-
logu społecznego, byłem odpowiedzial-
ny za przeprowadzenie dwóch bardzo 
istotnych reform: reformy dzielnic miasta 
Krakowa oraz nowelizacji statutu miasta 
Krakowa. Pewnie wielu z  Państwa nazwy 
te niewiele mówią, dlatego też zamiast 
wdawać się w  szczegóły, pozwolę sobie 
zaprezentować jedynie konkretne efekty 
wprowadzonych z mojej inicjatywy zmian.

Nowy statut miasta Krakowa daje 
mieszkańcom możliwość zgłaszania pod 
obrady rady miasta projektów uchwał oraz 
zapewnia im szeroki dostęp do informa-
cji publicznej. Wielu ekspertów uważa, że 
obecne rozwiązania w tym zakresie są jed-
nymi z najlepszych w kraju.. 

Reforma dzielnic polega na zwiększe-
niu ich kompetencji i uproszczeniu proce-
dur, ale przede wszystkim na otwarciu tych 
jednostek na mieszkańców. Krakowianie 
mają dziś pełny dostęp do dokumentów 
związanych z działalnością dzielnic i mogą 
zgłaszać pod obrady rady dzielnicy swoje 
projekty uchwał. Udało się także wprowa-
dzić mechanizm konsultowania planowa-
nych przez dzielnice remontów i inwestycji 
oraz zapewnić realizację na poziomie dziel-
nic budżetu obywatelskiego. 

Ponadto doprowadziłem do kilku istot-
nych zmian prawa wyborczego w  wy-
borach do rad dzielnic, tak aby ułatwić 
Państwu w nich udział oraz zapewnić oby-
watelską kontrolę nad samym procesem 
wyborczym.

Jako współtwórca krakowskiego bu-
dżetu obywatelskiego, byłem odpowie-

dzialny za przygotowanie procedur jego 
realizacji. Mam nadzieję, że możliwość 
bezpośredniego wyboru przez mieszkań-
ców miasta zadań budżetowych stanie się 
stałym elementem działania krakowskiego 
samorządu. 

Powodem do dumy jest dla mnie fakt, 
że zainicjowałem przeprowadzenie kon-
sultacji społecznych w wielu istotnych dla 
mieszkańców Krakowa sprawach, takich 
jak np. budowa metra, nowych ścieżek 
rowerowych czy monitoringu miejskiego. 
Doprowadziłem także do wzmocnienia 
pozycji organizacji pozarządowych po-
przez wprowadzenie obowiązku konsulto-
wania z  nimi przygotowywanych projek-
tów uchwał.

Miasto nie może zabierać pieniędzy 
mieszkańcom
Drugi niezwykle ważny obszar mojej dzia-
łalności to praca w  komisji budżetowej. 
Skuteczna polityka � nansowa i  stanow-
cze działania poprawiły kondycję budżetu 
miasta. Dziś � nanse Krakowa są stabilne 
i bezpieczne. Moja rola w tych działaniach 
polegała przede wszystkim na pilnowa-
niu, by nie odbiły się one negatywnie na 
stanie Państwa portfeli. 

W  minionej kadencji przeforsowałem 
w radzie miasta – proszę mi wierzyć, nie 
było to łatwe – dwie obniżki opłat: w roku 
2011 była to uchwała obniżająca opłaty 
za przedszkola, a w 2013 r. obniżka opłat 
za wywóz śmieci. Ponadto z  mojej ini-
cjatywy udało się zatrzymać podwyżkę 
czesnego w  żłobkach samorządowych 
oraz utrzymać cenę biletów miesięcz-
nych w komunikacji miejskiej. Rada mia-

sta przyjmując zgłoszone przeze mnie 
poprawki wprowadziła także bilet dwu-
przejazdowy oraz miesięczny bilet akty-
wizujący dla osób bezrobotnych. 

Moje inicjatywy zaowocowały rów-
nież obniżką podatku od nierucho-
mości dla organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów prowadzących żłobki 
i  kluby dziecięce, zmniejszeniem wyso-
kości miesięcznej opłaty za parkowa-
nie w  stre� e płatnego parkowania oraz 
wprowadzeniem niskich stawek podat-
ku od środków transportu dla pojazdów 
spełniających najwyższe normy w  zakre-
sie czystości spalin. Dzięki moim działa-
niom w  Państwa kieszeniach miesięcz-
nie pozostaje od kilku do kilkudziesięciu 
złotych. To nie są przechwałki. To fakty.

W trakcie prac nad reformą krakowskiej 
oświaty zaproponowałem alternatywny 
do likwidacji szkół pakiet rozwiązań, któ-
ry poprawił funkcjonowanie krakowskiej 
oświaty. Z mojej inicjatywy wprowadzono 
program termomodernizacji budynków 
oświatowych oraz zmiany w obsłudze ra-
chunkowo-księgowej szkół. Oba rozwiąza-
nia przyniosły Krakowowi kilkumilionowe 
oszczędności.

 Powstrzymać chaos urbanistyczny, 
chronić środowisko naturalne
Pracując w  komisji zagospodarowania 
przestrzennego i  ochrony środowiska, 
podjąłem szereg działań skutkujących 
uchwaleniem miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, chro-
niących obszary naszego miasta przed 
chaotyczną zabudową. Z  mojej inicja-
tywy uchwalono m.in. miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla: 
os. Prądnik Czerwony (zachód i  północ), 
os. Wiśniowa, części wschodniej osiedla 
Ugorek, zachodniej części osiedla Wieczy-
sta. Ponadto w  przygotowaniu znajdują 
się kolejne plany ochronne dla pozostałej 
części osiedla Prądnik Czerwony (wschód 
i rejon ulicy Promienistych) oraz dla rejo-
nu ul. Pszona.

W  trakcie prac na nowym studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Krakowa 
zgłosiłem liczne uwagi i postulaty, dzięki 
którym objęto ochroną wewnątrzosied-
lowe tereny zielone oraz rodzinne ogro-
dy działkowe.

Jestem także autorem uchwały 
w  sprawie miejskiego programu ter-
momodernizacji gminnych budynków 
oświatowych. Dzięki niemu zmniejszyło 
się zużycie energii cieplnej w krakowskich 
szkołach i  przedszkolach oraz wyremon-
towano fasady 25 budynków szkolnych.

Starając się poprawiać komfort życia 
krakowian wystąpiłem z projektem utwo-
rzenia nowego parku miejskiego – Parku 
Reduta, uchwałą w sprawie wykupu pod 
publiczny park terenu zalewu Zakrzó-
wek oraz poprawką wprowadzającą zmia-
ny w  programie ochrony mieszkańców 
Krakowa przed hałasem.

Nowe linie tramwajowe na północy 
Krakowa
Biorąc udział w  pracach Infrastruktury 
Rady Miasta Krakowa, szczególną uwagę 
przykładałem do działań zmierzających 
do poprawy infrastruktury transportowej 
w północnej części naszego miasta w ra-
mach nowej perspektywy � nansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. 

Z  mojej inicjatywy rada miasta przy-
jęła uchwałę w sprawie rozwoju systemu 
komunikacji tramwajowej na terenie 
miasta Krakowa. Dzięki niej stała się moż-
liwa budowa nowych linii tramwajowych: 
od Krowodrzy Górki do Górki Narodo-
wej oraz przez Ugorek, Olszę II, Prąd-
nik Czerwony do os. Mistrzejowic wraz 
z łącznikiem pomiędzy tymi liniami prze-
biegającym ul.  Strzelców. Czy nowe linie 
tramwajowe powstaną, zależy od Pań-
stwa i wyniku konsultacji społecznych. 

Ponadto złożyłem uchwały w sprawie 
budowy ul. Iwaszki i przebudowy ul. Wę-
grzeckiej. Dzięki ich przyjęciu przez radę 
miasta ul.  Iwaszki nie będzie już stano-
wić zagrożenia dla spokoju mieszkańców 
Prądnika Czerwonego.

Mam nadzieję, że wymienione po-
wyżej inicjatywy sprawiły, że nasze mia-
sto jest dziś lepiej zarządzane i bardziej 
otwarte na obywateli. Pozostawiam to 
Państwa ocenie. Zapewniam jednak, 
że jako radny zawsze starałem się po-
dejmować decyzje patrząc na Kraków 
oczami mieszkańców, którzy oczekują 
od samorządu sprawnego zaspokajania 
ich potrzeb oraz wysłuchania ich opinii. 
Takie podejście nie raz pozwalało mi 
przekonać innych radnych do zmiany 
swojego punktu widzenia i podejmowa-
nia decyzji korzystnych dla Państwa.
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Zapraszam wszystkich Państwa do zapoznania się z moim sprawozdaniem. Poniżej prezentuję 20 konkretnych efektów mojej pracy jako radnego 
miasta Krakowa. Dzięki tym działaniom zmieniłem na lepsze oblicze naszej Dzielnicy, naszej małej ojczyzny. To zadanie szczególne dla mnie ważne, 
gdyż podobnie jak Państwo jestem jej mieszkańcem. W obecnej, kończącej się już, kadencji Rady Miasta Krakowa, jestem także jedynym radnym 
naszego miasta mieszkającym w niej na stałe.

Dzięki poparciu przez radę miasta Krakowa mojej inicjatywy konsultacje społeczne w sprawie budowy  linii 
tramwajowej od ul. Meissnera do os. Mistrzejowice ruszą w grudniu. Ich wynik zadecyduje o budowie  linii tram-
wajowej dla naszych osiedli: Prądnika Czerwonego, Olszy, Rakowic i Ugorka.

Praca w  radzie miasta Krakowa to nie tylko doglądanie najbliższego nam podwórka, czyli naszej dzielnicy. To także, a  może przede wszystkim, 
działalność na rzecz całego miasta. W mijającej kadencji rady miasta kierowałem ważną komisją odpowiedzialną za przeprowadzenie zmian w we-
wnętrznym ustroju Krakowa oraz dialog społeczny. Ponadto jako członek komisji budżetowej starałem się poprawić stan � nansów Krakowa bez dre-
nowania kieszeni jego mieszkańców, w komisji planowania przestrzennego robiłem wiele, by poprawić ład przestrzenny miasta i chronić jego tereny 
zielone, a w komisji infrastruktury inicjowałem zmianę polityki inwestycyjnej Krakowa. Te działania chciałbym Państwu przybliżyć. 

S p r a w o z d a n i e  z  r e a l i z a c j i  p r o g r a m u

Publikacja s� nansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

01. Trasa rowerowa – ul. Meissnera
02.  Budowa ul. Rezedowej i Dominikanów wraz z no-

wymi miejscami parkingowymi
03.  Zakończenie budowy Parku Zaczarowanej Dorożki
04. Budowa Orlika przy tej szkole.
05. Modernizacja boiska przy ul. Żytniej
06. Rewitalizacja ul. Brogi
07.  Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej 

nr 114
08.  Dokończenie budowy hali sportowej i modernizacja 

budynku klubu KS Prądniczanka przy ul. A. Boboli
09. Remont nawierzchni na ul. Dobrego Pasterza
10.  Nowy place zabaw: Smoczy Skwer przy ul. Bachle-

dy (w budowie), przy Szkołach Podstawowych nr 
2 i 95, siłownia na ul. Żytniej

11. Odbudowa budynku żłobka przy ul. Majora
12.  Rozpoczęcie budowy połączenia ul. Reduta 

z ul. Ks. Jancarza

13.  Termomodernizacja budynków szkolnych: Szko-
ły Podstawowe nr 2, 64, 114, Gimnazja nr 5 i 9, 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

14.  Remonty nakładkowe nawierzchni Al. 29 Listopa-
da, ul. Pilotów

15. Inicjatywa budowy Parku Reduta
16. Przebudowa ul. Gdańskiej
17.  Nowe miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego: „Mogilska-Chałupnika”, „Ugorek-
Wschód”, „Prądnik Czerwony-Zachód”, „Prądnik 
Czerwony-Północ”, „Wileńska”

18.  Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum 
nr 9

19.  Przyłączenie bloków przy ul. Akacjowej 10,12 
i ul. Cieślewskiego do Dzielnicy III (zgodnie z wy-
nikiem konsultacji społecznych)

20.  Utworzenie nowej © lii Śródmiejskiej Biblioteki 
Publicznej dla dzieci i młodzieży

Projektowana linia tramwajowa ul. Meissne-
ra – os. Mistrzejowice przebiegać będzie od 
ul. Mogilskiej środkiem ulic: Meissnera, Młyń-
skiej, Lublańskiej, by następnie na wysokości 
Ronda Barei przejść na południową stronę 
ul. Dobrego Pasterza. W rejonie Multikina linia 
tramwajowa skręci na północ ul. Krzesławicką 
i powyżej sklepu Biedronka przetnie ul. Boho-
molca, następnie wzdłuż wschodniej strony 
ul. Bohomola i ul. Ks. Jancarza dotrze do pętli 
na os. Mistrzejowice.

Lokalizacja poszczególnych przystanków 
zależeć będzie w dużej mierze od Państwa 
uzgodnimy ją w trakcie trwania konsultacji spo-
łecznych. Przejazd niskopodłogowym tramwa-
jem z przystanku Dworzec Główny na ul. Basz-
towej do ronda Barei potrwa, w godzinach 
szczytu komunikacyjnego12 minut, a do ronda 
Młyńskiego – 10. Jeżeli powiedzą Państwo 
w konsultacjach społecznych linii tramwajowej 
TAK, miasto wybuduje ją do roku 2018.

słowa!
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Prądnik Czerwony

Rakowice
Olsza II

32

Trasa rowerowa ul. Meissnera

Remont nawierzchni ul. Dobrego Pasterza

Dokończenie budowy hali sportowej i moder-
nizacja budynku klubu KS Prądniczanka przy 
ul. A. Boboli

Nowe place zabaw: Na zdjęciu plac zabaw przy 
ul. Chałupnika

Budowa ul. Rezedowej i Dominikanów wraz 
z nowymi miejscami parkingowymi

Zakończenie budowy Parku Zaczarowanej 
Dorożki

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 64 oraz budowa Orlika

Modernizacja boiska przy ul. Żytniej

Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 114

Rewitalizacja ul. Brogi
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Rozliczenie! Poniżej moja ulotka sprzed czterech lat!
Sprawdź do czego się zobowiązałem i zrealizowałem

Przebudowa Al. 29 Listopada. Zapewnione pełne � nansowanie 
inwestycji, wykonany remont nawierzchni. REALIZACJA 
PRZEBUDOWY DO 2018 roku

Odbudowa Żłobka nr 30 przy ul. Majora. ZREALIZOWANE

Stworzenie miejsc parkingowych na naszych osiedlach. 
Nowe miejsca parkingowe przy ul. Gdańskiej, Rezedowej, 
Dominikanów, nowe parkingi przy ul. Miechowity, Kwartowej 
(budowa w roku 2015). W REALIZACJI

Modernizacja ulicy Włodkowica. Gotowy projekt i badania 
geologiczne gruntu. REALIZACJA w roku 2016

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. ks. Jancarza 
a ulicą Reduta. W REALIZACJI

Budowa Orlika przy Szkole Podstawowej nr 64. 
ZREALIZOWANE

 Stworzenie nowych skwerów (ul. Śliczna) i kontynuacja 
budowy Parku Rzecznego. Budowa Smoczego Skweru przy 
ul. Bachledy, inicjatywa budowy Parku Reduta jako kontynuacji 
Parku Rzecznego, budowa skweru przy ul. Ślicznej w roku 
2015. W REALIZACJI

Budowa trasy rowerowej w ciągu ulicy Meissnera. 
ZREALIZOWANE

Modernizacja ulic: Gdańskiej, Rezedowej, Dominikanów, 
Brogi, Dobrego Pasterza. W BUDOWIE/ZREALIZOWANE

 Modernizacja budynków szkół i przedszkoli. Program 
termomodernizacji objął: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 
i Melioracji, Gimnazja nr 5 i 9 oraz Szkoły Podstawowe nr 2, 
64, 114. ZREALIZOWANE

 Objęcie miejscowymi planami zagospodarowania kolejnych 
obszarów dzielnicy. Powstały plany zagospodarowania dla: 
Prądnika Czerwonego, części osiedli Wieczysta i Ugorek, 
Wiśniowa. ZREALIZOWANE

 Rozpoczęcie prac przy budowie linii tramwajowej na os. 
Prądnik Czerwony i Olszę II. Zadanie przygotowane do 
realizacji, z pełnym � nansowaniem, decyzja o budowie 
będzie zależeć od wyniku konsultacji społecznych. 
W REALIZACJI

 Podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia przed powodzią 
Prądnika Czerwonego. Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego 
Pasterza. REALIZACJA w roku 2015

Ja dotrzymałem 
słowa!

Czy inni radni wywiązali się 
ze swoich obietnic? Zapytaj ich! 10.  Nowy place zabaw: Smoczy Skwer przy ul. Bachledy (w budowie), 

przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 95, siłownia na ul. Żytniej
11. Odbudowa budynku żłobka przy ul. Majora
12.  Termomodernizacja budynków szkolnych: Szkoły Podstawowe 

nr 2, 64, 114, Gimnazja nr 5 i 9, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 
i Melioracji

13.  Rozpoczęcie budowy połączenia ul. Reduta z ul. Ks. Jancarza
14.  Remonty nakładkowe nawierzchni Al. 29 Listopada, ul. Pilotów
15. Inicjatywa budowy Parku Reduta

16. Przebudowa ul. Gdańskiej
17.  Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

„Mogilska-Chałupnika”, „Ugorek-Wschód”, „Prądnik Czerwony-
Zachód”, „Prądnik Czerwony-Północ”, „Wileńska”

18.  Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9
19.  Przyłączenie bloków przy ul. Akacjowej 10,12 i ul. Cieślewskiego do 

Dzielnicy III (zgodnie z wynikiem konsultacji społecznych)
20.  Utworzenie nowej filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej dla dzieci 

i młodzieży

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wsparli mnie 
w realizacji moich zobowiązań złożonych wyborcom: radnym 
Dzielnicy III, pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych. Dziękuję za pomoc.

Zrobione! 20 konkretów dla naszej Dzielnicy

Ja dotrzymałem 


