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Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

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.

Szczęsny Filipiak do Sejmiku 
Lista PO, miejsce nr 6.
Samorządowiec, Przewodniczący Rady Dzielnicy VII 
Zwierzyniec. Współtwórca Budżetu Obywatelskiego 
w Krakowie. Od lat niestrudzenie walczy o poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, traktując to 
jako pasję. Poprzez konsekwentne działania doko-
nuje zmian, które wielu z nas uznaje za niemożliwe. 
W Małopolskim Sejmiku pragnie „zarażać” pro-
-obywatelską postawą. Jest osobą godną zaufania  
i dlatego warto oddać na niego swój głos.

PRIORYTETY 
DLA DZIELNICY 

ZWIERZYNIEC
•   Remont ul. Królowej Jadwigi wraz z chodnikami. Parasole 

powinny służyć do ochrony od deszczu, a nie od chlapiących 
aut! Trzeba przypilnować terminowości remontu i jak 
najszybciej ruszyć z kolejnymi odcinkami.

•   Akcja Liść – MPO powinno bezpłatnie, co roku odbierać 
liście, z każdej posesji.

•   Remonty ulic i chodników m.in.: Focha, Księcia 
Józefa (szczególnie przy Bielanach), Starowolskiej, 
Jodłowej, Na Wierzchowniach, Jesionowej. Zrobienie 
nawierzchni na ulicach szutrowych m.in. Czecha, Insurekcji 
Kościuszkowskiej.

•   Budowa Tras: Pychowickiej, Zwierzynieckiej i Balickiej.
•   Zablokowanie budowy bloków i domów wielorodzinnych  

na Woli Justowskiej (oraz przekształcania jednorodzinnych  
w wielorodzinne). 

•   Uratowanie Wesołej Polany, wykupienie Sikornika  
i rewitalizacja Parku Decjusza. 

•   Budowa kanalizacji w Borach Olszanickich, Przegorzałach 
i na Bielanach.

•   Zadbanie o jakość komunikacji na Woli Justowskiej – 
autobusów jest za mało, są przepełnione i jeżdżą za rzadko. 

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.  

 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 
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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
 •  dotacje i kredyty preferencyjne  

na termomodernizację domów + doradztwo 
energetyczne

         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


