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PRIORYTETY DLA BRONOWIC
Zagospodarowanie Młynówki Królewskiej na całej 
jej długości (wg. projektu z młynówkakrólewska.pl – 
najdłuższy park w Polsce): siłownie, place zabaw, trasy 
spacerowe. Wykup prywatnych działek na terenie 
parku.  
Walka o każdy skrawek zieleni, ochrona ogródków 
działkowych oraz nowe parki: przy ul. Tetmajera, Park 
Radzikowskiego oraz Park Kamieniołom Mydlniki. 
Objęcie całej dzielnicy planami zagospodarowania tak, 
by chronić Bronowice przed presją deweloperską i za-
chować charakter jednorodzinnej zabudowy tam, gdzie 
ona występuje (np. Bronowice Małe i Wielkie).
Budowa ścieżki rowerowej na Wałach Rudawy aż do 
ul. Zakliki z Mydlnik. 
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego 
wzdłuż ul. Armii Krajowej aż do granic miasta.
Przebudowa ul. Na Błonie na odcinku od mostu na 
rzece Rudawie do ul. Zarzecze.
Remonty ulic i chodników m.in. ul. Rydla na odcin-
ku od ul. Jadwigi z Łobzowa do ul. Bronowickiej, ul. 
Łupaszki, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 
Balickiej z ul. Zakliki z Mydlnik,
Budowa Tras: Pychowickiej, Zwierzynieckiej i Balic-
kiej najszybciej jak to możliwe.
Poszerzenie ulicy Zielony Most.
Otwarcie żłobka w Bronowicach (najlepiej w budynku 
przy ul. Młodej Polski, o który walczymy).
Odkupienie od AMW Fortu Bronowice i jego rewitali-
zacja z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne 
i utrzymaniem zieleni wokół Fortu.
Dołożenie starań w celu realizacji zwycięskich projek-
tów w budżecie obywatelskim np.: Skweru im. Juliusza 
Lea oraz realizacja tych projektów, które nie wygrały 
w tym roku np.: chodnik przy Grenadierów, budowa 
ścieżki rowerowej od ul. Rydla do ul. Wrocławskiej.
Rozbudowa SP 50 przy ul. Katowickiej. 
Poprawa oświetlenia na terenie dzielnicy i rozbudowa 
systemu miejskiego monitoringu w miejscach szcze-
gólnie niebezpiecznych.
Połącznie komunikacją miejską Dzielnicy 7 z Dziel-
nicą 6 małym autobusem z Ronda Chełm do pętli 
autobusowej w Mydlnikach i kolejki Balice - Wieliczka 
+ budowa mostu nad Rudawą – ul. Podłużna.
Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Piastowska – 
Bronowicka.

Urodziłem się 7 sierpnia 1980 w Krakowie. 
Jestem przedsiębiorcą i współwłaścicielem kilku 
firm z branży turystycznej, od 20 lat działających na 
rynku międzynarodowym. Jestem absolwentem II LO 
im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ukończyłem 
3 kierunki studiów: stosunki międzynarodowe (UEK), 
socjologię (UJ) oraz turystykę i rekreację (AWF). 
W 2014 roku zostałem dzięki Państwa głosom wybrany 
do Rady Miasta Krakowa, gdzie pracuję w 5 komisjach 
oraz pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Promocji 
i Turystyki. Od grudnia 2017 roku jestem przewod-
niczącym Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, 
a wcześniej przez dwa lata, pełniłem funkcję przewod-
niczącego PO w Krakowie.

Jako Radny Miasta Krakowa aktywnie pracow-
ałem na rzecz mieszkańców: napisałem w sumie 350 
interpelacji oraz ponad 20 uchwał Rady Miasta. 
Moje działania dotyczyły m.in. walki ze smogiem, 
ekologii, zieleni (Park Karmelicki, Park Tetmajera, 
Park Radzikowskiego, Młynówka Królewska czy Park 
Decjusza), rewitalizacji przestrzeni publicznej, walki 
z tzw. „deformą edukacji”, ochrony zabytków (Luneta 
Warszawska, Fort Bronowice),  wspierania rozwoju 
infrastruktury rowerowej, komunikacji miejskiej, 
budżetu obywatelskiego oraz prac nad tworzeniem 
Krakowskiej Karty Mieszkańca. 

www.miszalski.pl
Miszalski.aleksander@gmail.com
Twitter.com/OlekMiszalski
Facebook.com/Aleksander.miszalski
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1. CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE 
 I KOMFORTOWO W KAŻDYM 
MIEJSCU NASZEGO 
MIASTA!

- dofinansowanie straży miejskiej - więcej patroli, 
szczególnie w nocy

- objęcie miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz 
parków monitoringiem miejskim

- program wychodzenia z bezdomności i likwidacja 
zorganizowanego żebractwa

- wsparcie walki z przestępczością wśród 
pseudokibiców

- powołanie “nocnego burmistrza” – dbającego o funkc-
jonowanie miasta w nocy 

- strefy tempo 30 w obszarach zabudowanych oraz 
powołanie oficera pieszego

- bezpieczne, oświetlone przejścia dla pieszych 
w całym Krakowie

2. CZYSTE POWIETRZE I WIĘCEJ 
ZIELENI DLA NASZYCH DZIECI 
I RODZICÓW

- 1% budżetu miasta na wykup terenów zielonych –  
park w 7 minut spacerem od miejsca zamieszkania! 

- place zabaw dla dzieci, siłownie w plenerze, parki line-
arne, trasy spacerowe, woonerfy, wybiegi dla psów 

- zwiększenie zasięgu MPEC, montaż paneli słonecznych 
na budynkach miejskich, zielone dachy i budynki

- szeroki program dopłat do termomodernizacji budyn-
ków mieszkalnych

- ścisła współpraca z gminami ościennymi w sferze 
czystego powietrza

 3. OBYWATELSKI
KRAKÓW

- preferencje w zapisach do przedszkoli i żłobków dla 
posiadaczy Krakowskiej Karty Mieszkańca

- zniżki w muzeach, teatrach, domach kultury, na 
basenach i w strefie płatnego parkowania wraz z KKM 

- większe kompetencje i pieniądze dla dzielnic
- wspieranie i rozwój budżetu obywatelskiego. 
Dołożenie starań w celu realizacji projektów, które 
wygrały w poprzednich edycjach (m.in. budowa toru 
motocyklowo samochodowego, plac wodny 
w Parku Jordana)

- aplikacja mobilna do zgłaszania usterek i problemów 
z infrastrukturą miejską 

- referenda lokalne, panel internetowy do głosowania -  
większy wpływ mieszkańców na planowane inwestycje

4. SPRAWNA KOMUNIKACJA - 
CZAS TO PIENIĄDZ

- parkingi Park & Ride poza centrum miasta, przy pęt-
lach przesiadkowych 

- rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
- wspieranie rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
i integracja jej z transportem miejskim

- zmiany w systemie roweru miejskiego – bezpłatne 45 
minut dziennie dla osób płacących podatki w Krakowie

- budowa systemu premetra / tramwajów podziemnych 
pod centrum Krakowa

5. DOBRA PRACA I UŁATWIE-
NIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 
KRAKOWIAN

- promocja miasta i przyciąganie inwestycji - nowe 
miejsca pracy

- rozwój startupów, małych firm, wspólne przestrzenie 
do coworkingu, pomoc prawna i księgowa 

- Konsorcjum Marki Kraków – współpraca miasta 
z przedsiębiorcami w celu wspomagania inwestycji

- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) –
współpraca z firmami przy miejskich inwestycjach

6. KRAKÓW WIGOR I KRAKÓW 
JUNIOR

- darmowe usługi dla seniorów, w tym m.in. drobne 
naprawy i remonty, przejazdy taksówkami, wypoży-
czalnia sprzętu medycznego oraz mobilna biblioteka 

- rozwinięcie systemu szybkiego reagowania na za-
grożenia życia i zdrowia 

- wprowadzenie miejskiego programu refundacji za-
biegów in vitro

- wsparcie dla zakładania żłobków i przedszkoli w mie-
jscach pracy poprzez przyznanie ulg podatkowych

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.

SKĄD PIENIĄDZE NA TO WSZYSTKO? 


