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Bogusław
KOŚMIDER
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa
Wielokrotnie uznawany
przez media najlepszym
krakowskim radnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Radny Miasta Krakowa, doświadczony
i bardzo skuteczny radny. Dyrektor zarządzający, tworzący nowe miejsca pracy,
finansista. Absolwent AGH, Wydział Elektryczny, studia podyplomowe AE. Kursy
i staże zagraniczne. Harcmistrz, Harcerz
Rzeczpospolitej. Szczęśliwie żonaty.

ZREALIZOWANE SPRAWY
OGÓLNOKRAKOWSKIE:

ZREALIZOWANE SPRAWY
LOKALNE:

Porozumienie polityczne ponad podziałami
w Radzie Miasta, oddłużenie Krakowa i reforma finansów, antysmogowy plan przyspieszenia, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zwiększenie liczby patroli policyjnych
w mieście, akcja „Kraków pamięta”.

Uratowanie Parku Duchackiego,
tramwaj na Ruczaj, stworzenie
nowych klubów kultury, remonty i modernizacje ulic, dodatkowe środki finansowe dla środowisk lokalnych.
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Przede wszystkim

R O Z MOWA
z BOGUSŁAWEM
KOŚMIDEREM,
Przewodniczącym
Rady m. Krakowa

– Jakie słowa, zdaniem Bogusława Kośmidera, mieszkańca Krakowa, najlepiej
określają Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa?

– O… to niełatwe pytanie. Najtrudniej ocenia się siebie samego. Myślę,
że słowem dobrze mnie opisującym jest
skuteczność. Nawet ludzie, którzy w wielu sprawach mają zupełnie inne poglądy
od moich, mówią, że jestem do bólu skuteczny. Jeżeli trzeba rozwiązać w mieście
jakąś ważną sprawę, to ja się do tego
podobno najlepiej nadaję. Prawdą jest,
że jeżeli się czegoś podejmę, to po prostu
prędzej czy później to zrealizuję.
– Wyobraźmy sobie, że ma Pan w ciągu minuty sporządzić listę swoich największych
sukcesów w mijającej kadencji samorządu. Jak wyglądałoby takie zestawienie?

– Ma Pan na myśli taką short listę...
Spróbuję. Podzielę jednak moją wypowiedź na sprawy ogólnomiejskie i lokalne.
Po pierwsze, doprowadzenie do porozumienia politycznego w Radzie Miasta Krakowa z prezydentem Jackiem
Majchrowskim. Zgoda buduje. Dzięki
współpracy udało się znacząco oddłużyć
Kraków. W mojej opinii to największy
sukces tej kadencji – zmniejszenie długu Krakowa o 12 proc. To spowodowało,
że sytuacja finansowa miasta jest dużo,
dużo lepsza niż wcześniej.
Po drugie, sprowadzenie dodatkowych policjantów do patrolowania Krakowa i rozpoczęcie rozbudowy systemu
monitoringu, będącego częścią systemu
bezpieczeństwa. Sprawia to, że Kraków
staje się miastem bezpieczniejszym.
Po trzecie, działania antysmogowe.
Byłem jednym z pierwszych radnych,
który sygnalizował i podjął działania, aby
rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza. Zainicjowałem powstanie planu
osłonowego, czyli dofinansowania dla
osób, które wymienią paleniska. Byłem
pomysłodawcą planów inwestycyjnych,

Park Duchacki, jeszcze jeden piękny zakątek Krakowa

zwiększających pokrycie Krakowa siecią
CO i siecią gazową.
Po czwarte, nowa linia tramwajowa
na Ruczaj, do kampusu Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
W wymiarze bardziej lokalnym za
swoje największe osiągnięcie uważam
przerwanie ciągnącego się latami pasma narzekań, bezradności i uratowanie
Parku Duchackiego. Z pełnym poszanowaniem praw własności i zapewnieniem
pieniędzy na utrzymanie i rozwój tego
tak potrzebnego dla krakowian miejsca.
Jednym z głównych priorytetów w moich działach pozostaje kultura. Tu zwróciłbym uwagę na utworzenie Centrum
Kultury Ruczaj i Klubu Kultury Kliny,
a także odnowienie siedzib klubów we
Wróblowicach i Soboniowicach.
Na wspomnianej liście sukcesów znalazłoby się wyremontowanie wielu ulic,
w tym ostatnio ul. Witosa, jak również
doprowadzenie do rozpoczęcia modernizacji ul. Myślenickiej czy budowy ul.
Korpala. Bardzo chętnie wspieram lokalne inicjatywy inwestycyjne, usilnie szukając dla nich najkorzystniejszego sposobu finansowania. Wspieram również
często akcje społeczne i charytatywne.
To oczywiście już moje prywatne działania, jako obywatela tego miasta, czyli
z własnej kieszeni.
– Za nami referendum, w którym mieszkańcy
Krakowa odrzucili pomysł zorganizowania

w naszym mieście Zimowych Igrzysk
Olimpijskich, natomiast zdecydowanie
poparli rozbudowę systemu monitoringu
wizyjnego, budowę metra i ścieżek rowerowych. Pan zachęcał do głosowania
cztery razy tak...

– Tak, to prawda. Uważam, że monitoring jest niezbędny dla bezpieczeństwa
miasta i cieszę się, że ten punkt widzenia został zaakceptowany w referendum.
Ścieżki rowerowe są symbolem nowoczesnego, przyjaznego dla mieszkańców
miasta. Metro to sposób na likwidację
korków na ulicach. Kosztowny, ale wart
rozpoznania. Stąd moje pierwsze 3x tak
w referendum. Wreszcie Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Uważałem, że samo
rozpoczęcie starań o przyznanie nam
organizacji tej imprezy może przyspieszyć realizację wielu bardzo ważnych dla
Krakowa inwestycji. W tym także przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
i bezpieczeństwa. Tak działo się przecież
w miastach, gdzie odbywały się mecze
Euro 2012.
– Czy rzeczywiście brak zgody na organizację ZIO oznacza utratę szansy na rozwój Krakowa?

– Wynik referendum w sprawie
ZIO odczytuję jako opowiedzenie się
mieszkańców za rozwojem spokojniejszym, położeniem głównego nacisku nie
na wielkie inwestycje, lecz przede wszystkim na to, co dotyczy ich bezpośrednio,
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skuteczność...

Plac zabaw wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole
Podstawowej nr 97 na Klinach

co wpływa na jakość codziennego życia
krakowian.

– A jak widzi Pan nasze miasto w swoich
marzeniach?

– Wielu mieszkańców narzeka, że władze
Krakowa skupiają swoją uwagę przede
wszystkim na centrum miasta. Pan nie
stroni od peryferyjnych jego rejonów.
Bardzo często widuje się Pana na odbywających się tam imprezach kulturalnych, sportowych, na lokalnych festynach.
Dlaczego?

– Zawsze mieszkałem na obrzeżach
Krakowa. Kiedyś to były Dębniki, potem
Łagiewniki, Borek Fałęcki. Dlatego wiem,
jak wiele czasu, pieniędzy i ludzkiej energii potrzeba, by w peryferyjnych częściach
miasta naprawdę dobrze się żyło. Z tego
wynika też moje zaangażowanie na rzecz
kultury, poprawy infrastruktury, ostatnio
również w sprawę budżetu obywatelskiego. W mądrze pojęty lokalny patriotyzm,
działania dla dobra najbliższego otoczenia, dzielnicy, społeczności, w której się
żyje. To wszystko jest naprawdę bardzo
ważne, jeśli nie najważniejsze.
– Jest Pan rodowitym krakowianinem.
Kraków Pana dzieciństwa to...

– ...miasto szare, zadymione, ale także czas sanek na Skałkach Twardowskiego, biegów w Podgórkach Tynieckich,
wypraw do Tyńca, na nowohuckie łąki,
zakupów na Tandecie, tam gdzie teraz
jest hipermarket. Kraków mojej młodości
to także czas harcerstwa, przynależności do słynnej Zielonej Trójki. Działałem

– Cieszy mnie szybki i wszechstronny
rozwój Krakowa, którego w codziennym
pędzie często nie zauważamy. Tempo
i zakres zmian zachodzących w naszym
mieście uświadamiają mi koledzy, którzy przyjeżdżają do Krakowa z zagranicy, raz na kilka lat. A co najbardziej
mnie irytuje? Populizm i niecierpliwość.
Brak zrozumienia, że „nie od razu Kraków zbudowano”. Zacząłem tę rozmowę
od uwag na temat skuteczności. Często
bywa tak, że jakaś sprawa jest mi przekazywana, a potem słyszę, że nic się w tej
sprawie nie robi. Otóż robi się, ale na rezultaty trzeba jednak zaczekać. Czuję
wielką satysfakcję, gdy telefonuję do kogoś z informacją, że to, o co wnioskował,
udało się zrealizować. Wyczuwam wtedy
u rozmówcy zdziwienie, a niekiedy wręcz
słyszę: „wie Pan, że ja już zapomniałem
o swojej prośbie, bo byłem przekonany,
że nic się z nią dalej nie dzieje...”

– Kraków moich marzeń jest miastem
żywym, ale też spokojnym. Z urokliwymi
zakątkami, lecz i z nowoczesnym przemysłem. Z metrem i siecią wygodnych,
bezpiecznych ścieżek rowerowych. Zielonym, z czystym powietrzem. Bezpiecznym, takim, w którym chce się mieszkać,
do którego wszyscy się garną. To miasto
nowoczesnej gospodarki, kultury i nauki,
miasto otwarte na gości i nowych mieszkańców. Miasto jak zawsze łączące tradycję z nowoczesnością. Kraków zaczyna
już być takim miastem, chociaż oczywiście wiele jest jeszcze tutaj do zrobienia.
Świeżo wyremontowana ulica Witosa

w harcerstwie bardzo długo. Harcerstwo dało mi wielu wspaniałych przyjaciół i kolegów. W harcerstwie poznałem
też żonę.
To był także okres wychowania patriotycznego. Poznawałem Kraków Legionów i Kraków drugiej wojny światowej. Dzięki temu doceniam znaczenie
honorowania ludzi, którzy tak wiele zrobili dla Krakowa i kraju. Należy chronić
dla przyszłych pokoleń miejsca związanych z tamtymi czasami.
– Co sądzi Pan o Krakowie współczesnym, tu i teraz? Co Pana najbardziej cieszy, a co szczególnie irytuje?

– Jeśli miałby Pan wyprowadzić się z Krakowa to dokąd? Bruksela? Warszawa?
A może jakaś wieś?

– Powiem krótko: nie zamierzam się
nigdzie stąd wyprowadzać, choć sporo
miałem propozycji. Tutaj się urodziłem,
wyrosłem, tu są moje wspomnienia, tutaj chcę mieszkać do końca życia. Pracować i działać na rzecz mieszkańców
w samorządzie. To przecież jedno z najpiękniejszych miast świata. Potężne duchem ludzi, którzy je rozsławiali i rozsławiają. Często są oni naszymi sąsiadami
i sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej
dumni, że to jest właśnie nasze miejsce
na ziemi.
ROZMAWIAŁ: A.R.
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Dzięki Przewodniczącemu
Bogusławowi Kośmiderowi nazwano imionami zasłużonych
osób wiele miejsc w Krakowie.
Bogusław Kośmider angażuje
się w pozyskiwanie dla Krakowa
środków finansowych na ważne projekty. To bardzo skuteczny radny.

CZERWIEC 2014
Pan Przewodniczący Kośmider, przekonując radnych wojewódzkich, istotnie przyczynił się
do uchwalenia przez Sejmik Wojewódzki uchwały o zakazie palenia węglem w Krakowie.
MAREK SOWA,
Marszałek Województwa
Małopolskiego

Róża Thun z domu Woźniakowska,
posłanka do Parlamentu
Europejskiego

Boguś Kośmider wielokrotnie dał dowody ogromnej wiedzy
i skuteczności przy rozwiązywaniu spraw miejskich. Krakowski
Holding Komunalny i prawie
150 mln zł oszczędności oraz wyprowadzenie Krakowa z wielkich
kłopotów finansowych i znaczące oddłużenie miasta to jego największe sukcesy.
JÓZEF LASSOTA,
poseł na Sejm RP, Prezydent
Krakowa w latach 1993–1998

Dh Hm Bogusław Kośmider,
Przewodniczący Rady Miasta,
jest wielkim przyjacielem krakowskich harcerzy. Zawsze kiedy może, pomaga nam pozyskiwać fundusze oraz rozwiązywać
nasze trudne harcerskie sprawy.
Zawsze możemy na niego liczyć.
HM PAWEŁ GRABKA,
Komendant Chorągwi
Małopolskiej ZHP

Przewodniczący Kośmider
to człowiek, na którego zawsze
mogę liczyć, gdy trzeba wspomóc lokalne sprawy: pomógł
przy utworzeniu Klubu Kultury
Kliny, pomógł przy rewitalizacji fortu Borek, a teraz pomaga
przy przebudowie ul. Myślenickiej i rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 43 w Swoszowicach.
Zawsze jest skuteczny.

Kośmider jest samorządowcem
z krwi i kości. Znam go od wielu
lat i nigdy się na nim nie zawiodłem. Działa ponad partyjnymi
podziałami i również za to bardzo
go cenię. W Opatkowicach pomógł wybudować ogólnodostępne
boisko wielofunkcyjne i jest zaangażowany w regulację rzeki Wilgi. Również w kolejnych sprawach
zwrócę się do niego o pomoc.

MACIEJ NAZIMEK,
Przewodniczący Rady Dzielnicy X

JAN MIKUŁA,
działacz samorządowy i sportowy

Jak oceniam przewodniczącego Rady Miasta Krakowa? Hmmmm... Zachowuje sporą elastyczność... A jego działania mają duży zasięg. Otóż w ostatnich czterech latach między innymi był członkiem Komitetu Honorowego projektu „Usynowienie Pieśni – Góralu, czy ci nie żal”,
co ostatecznie doprowadziło do przyjęcia przez Górali tego utworu w poczet ważnych pieśni Podhalan, mimo że pieśń „Góralu…” napisał krakowski „ceper”. Pan Bogusław wykazał dużą aktywność we wspieraniu działań Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, co w konsekwencji skłoniło
Radę Miasta Krakowa do solidarnego wybudowania 20 budek lęgowych w okazjonalnej stolarni
zorganizowanej na terenie krakowskiego Magistratu. Owe domki dla sikorek i wróbli zostały następnie zawieszone w parku na Woli Duchackiej. Zaświadczam również, że Bogusław Kośmider
samodzielnie i dobrowolnie zdziera swoje cenne struny głosowe podczas krakowskich Lekcjach
Śpiewania. Ostatnio zadeklarował pomoc Pogromcom Bazgrołów w ich walce z mową nienawiści
i wulgaryzmami, które szpecą miejskie elewacje – obiecał na ten cel 80 litrów farby elewacyjnej.
WALDEMAR DOMAŃSKI, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki

