Szanowni Państwo,
W 2011 roku dzięki Państwa głosom zostałem wybrany
do Rady Dzielnicy I Stare Miasto. Poniżej przedstawiam
podsumowanie mojej kadencji:

J ako przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej
i Promocji podjąłem następujące działania:
•
•
•

stworzenie nowej strony Dzielnicy I pod adresem www.dzielnica1.krakow.pl
powiększenie nakładu pisma dzielnicowego z 3000 do 15 000 egzemplarzy
stworzenie Informatora Dzielnicowego (do pobrania www.dzielnica1.krakow.pl/dokument/pokaz/1134)

J ako wiceprzewodniczący komisji doraźnej,
współtworzyłem pierwszy dzielnicowy
Budżet Obywatelski w Krakowie:
•
•

pobierz
Informator
Dzielnicowy

100 tys. zł przeznaczone na realizację 5 projektów obywatelskich
rok później za naszym przykładem idzie całe miasto i tworzy Budżet Obywatelski na łączną kwotę 4,5 mln zł

	Angażowałem się również w walkę o czyste powietrze
i zieleń miejską:
•
•
•
•
•
•

walka o Park przy Karmelickiej - zablokowanie sprzedaży działki
działania zmierzające do otwarcia Parku Jalu Kurka (cały czas toczą się negocjacje z właścicielami terenu)
projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej dla płacących podatki w Krakowie
walka o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne
walka z tranzytowym ruchem samochodowym, ograniczenia ruchu autokarowego w centrum miasta
sprzeciw wobec budowy parkingu podziemnego na Placu Biskupim

•
•
•
•
•

walka z klubami nocnymi na trakcie królewskim
interwencje w sprawie wandali i bezdomnych pijaków zakłócających spokój
wraz z Pogromcami Bazgrołów walka z pseudograffiti
utworzenie miejsc parkingowych zarezerwowanych dla mieszkańców
inicjatywa budowy placu zabaw na Plantach

Dzięki Radzie Dzielnicy Starego Miasta i Radzie Miasta Krakowa został zrealizowany również szereg inwestycji m.in.:
remonty gimnazjów 1,2,4 i szkół podstawowych 1, 4, 7, 11, 16, 22, remonty ulic: św. Filipa, Radziwiłłowskiej, Towarowej,
Brzozowej, Warszauera, Trynitarskiej, Wrzesińskiej, montaż oświetlenia na ulicach: Bosackiej, Worcella, remonty chodników
na ul. Felicjanek, Krowoderskiej, Placu Sikorskiego, Jakuba, Dietla, Mostowej, Siemiradzkiego, św. Stanisława, Długiej, Garncarskiej,
czy budowa Smoczego Skweru przy ulicy Wietora.
W najbliższych wyborach startuję z listy Platformy Obywatelskiej z miejsca numer 2 w okręgu obejmującym Stare Miasto,
Bronowice i Zwierzyniec do Rady Miasta Krakowa oraz w swoim okręgu do Rady Dzielnicy. Już niedługo przedstawię
Państwu program na najbliższą kadencję. Mam nadzieję, że przez ostatnie 4 lata nie zawiedliście się Państwo na mnie
i 16 listopada będę mógł liczyć na Państwa głos. Z góry dziękuję!

W razie pytań i postulatów pozostaję
do Państwa dyspozycji.
Aleksander Miszalski
tel. 501 036 874
mail: miszalski.aleksander@gmail.com
www.miszalski.pl

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

	Wielokrotnie podejmowałem inicjatywy
dotyczące poprawy jakości życia w centrum Krakowa:

