
Warto 
mieszkać  
w Krakowie

Od stycznia 2011 roku jestem Radnym 
Dzielnicy I Stare Miasto. Priorytetami mojej 
działalności są:
•  utworzenie Parku przy ulicy Karmelickiej, 

otwarcie Ogrodów Klasztornych, w tym 
Parku Jalu Kurka

•  ograniczanie ruchu samochodowego  
w centrum, walka ze smogiem

•  organizacja i popularyzacja pierwszego 
Budżetu Obywatelskiego w Krakowie

•  projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej, 
którego jestem współautorem.

Urodziłem się 7 sierpnia 1980 roku w Krakowie. 
Jestem przedsiębiorcą – współwłaścicielem 
kilku firm w branży turystycznej, od 15 lat 
działających na rynku międzynarodowym. 
Pełnię również funkcję sekretarza Krakowskiej 
Izby Turystyki. Ukończyłem II LO im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie. Jestem magistrem 
stosunków międzynarodowych (UEK),  
socjologii (UJ) oraz turystyki i rekreacji (AWF). 
Obecnie przygotowuję doktorat na temat  
rynku turystycznego w Krakowie.  
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PRIORYTETY DLA 
STAREGO MIASTA 

I SALWATORA

Głosuj na kandydata z Centrum Miasta!

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Grzegorz Lipiec do Sejmiku
Lista PO, miejsce nr 1. 
Lider małopolskiej PO, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, człowiek o niespożytej energii,  
którą poświęca naszemu Miastu i Regionowi.  
Często mówi, że istotą pracy radnego jest wsłu-
chiwanie się w potrzeby mieszkańców i skuteczne 
działanie. A Lipiec jest rzeczywiście dobrym słucha-
czem i skutecznym samorządowcem! Dlatego 16 
listopada, oddam na niego swój głos do Sejmiku. 

Marta Patena na Prezydenta Krakowa
Jestem krakowianką. Tu założyłam rodzinę, tu wy-
chowałam dwójkę dzieci, tu pracuję. Jako samo-
rządowiec z wieloletnim stażem wiem, że „miasto 
to ludzie”. Najważniejsza dla mnie jest poprawa 
komfortu codziennego życia mieszkańców.

•  Zarezerwowanie części miejsc parkingowych  
tylko dla mieszkańców.

•  Więcej zieleni: Park przy Karmelickiej, Park Jalu Kurka, 
rewitalizacja Parku Krakowskiego, Placu Biskupiego, 
Placu Słowiańskiego, Plant Dietlowskich. Rewitalizacja 
zieleni przy klasztorze Norbertanek.

•  Tereny rekreacyjne: Place zabaw w centrum,  
w tym na Plantach, oświetlenie ścieżek rowerowych  
na Wałach Rudawy, modernizacja Bulwaru Rodła.

•  Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum.  
NIE dla parkingów podziemnych w ścisłym 
centrum (Plac Biskupi, Plac Matejki, Plac Sikorskiego).

•  Walka z hałasem i brudem, pijanymi  turystami,  
pseudokibicami i imprezowiczami.

•  Centrum przyjazne dla mieszkańców, a nie tylko  
dla banków, hoteli i klubów nocnych.

•  Modernizacja przejścia podziemnego pod aleją 
Krasińskiego i przystosowanie go do potrzeb 
niepełnosprawnych.

 www.facebook.com/aleksander.miszalski, 
miszalski.aleksander@gmail.com, 
www.miszalski.pl



Mój program: Karta Krakowianina, bezpłatna 
komunikacja miejska, zero tolerancji dla wandali  
i pijanych bezdomnych, czyste powietrze i więcej 
zieleni, 10-krotne zwiększenie funduszy  
na Budżet Obywatelski oraz wprowadzenie 
Bonu Obywatelskiego. 

Decyduj na co idą Twoje pieniądze!

 
Wybierz program 

 

Warto 
mieszkać  

w Krakowie

Skąd pieniądze na to 
wszystko? 

Im więcej przywilejów dla krakowian,  
tym więcej osób tu zapłaci podatki!  
Im lepsza promocja, tym więcej inwestorów.  
Im lepsze zarządzanie, tym więcej 
oszczędności w budżecie miasta.

Zero tolerancji dla wandali 
i pijanych bezdomnych
•  2 x więcej pieszych patroli – policjanci zza biurek na ulicę
•  obowiązkowy monitoring przed sklepami monopolowymi
•  miejska jednostka usuwająca z murów bazgroły  

w ciągu 24h

Czyste powietrze  
i więcej zieleni  
dla naszych  
dzieci i rodziców
 •  tak jak 90% krakowian* popieram wykup  

terenów prywatnych pod zieleń i parki
•  Bulwary Wiślane nowym salonem Krakowa
•  otwarcie ogrodów klasztornych
•   siłownie w plenerze, trasy spacerowe,  

place zabaw dla dzieci
 •  podłączenie jak największej ilości budynków  

do MPEC

         Karta Krakowianina
       - korzyści za podatki
  •  bezpłatna komunikacja dla osób płacących  

podatki w Krakowie
  •  preferencje w zapisach do przedszkoli i żłobków  

dla krakowian 
  •  zniżki w muzeach, teatrach, domach kultury  

i na basenach  

* Badania własne na próbie 1200 krakowian, 2014

Sprawna komunikacja  
- czas to pieniądz
 •  budowa nowych dróg, linii tramwajowych  

i parkingów Park & Ride  
 •  30 milionów rocznie na ścieżki rowerowe  

– więcej osób na rowerach = mniejsze korki
 •  parkingi dla turystów poza ścisłym centrum  

miasta

Dobra praca i ułatwienia 
dla przedsiębiorczych 
krakowian
 •  Miejskie Inkubatory Przedsiębiorczości  

– bezpłatny internet, porady prawne i księgowe
 •  targi firm z miasta i regionu – kupując lokalnie  

dajesz pracę
 •  promocja miasta i przyciąganie inwestycji  

– nowe miejsca pracy


