
#posełzKrakowa



Drodzy mieszkańcy Krakowa oraz powiatów
krakowskiego, olkuskiego i miechowskiego!

To już trzy lata temu, prawie 16 tys. spośród Was oddało na
mnie swoje głosy w wyborach do Sejmu, by powierzyć mi
zaszczyt reprezentowania naszych spraw w polskim parlamencie.
Ten czas minął o wiele szybciej niż się spodziewałem, a ze
względu na okoliczności również bardzo intensywnie. Dzisiaj
chciałbym podsumować ten okres mojej działalności, licząc w
dalszym ciągu na Wasze wsparcie, konstruktywne rady i uwagi.
Wierzę, że nie zawiodłem pokładanych we mnie nadziei.
Obiecuję dalszą ciężką pracę i liczę na to, że praca ta cały czas
przekładać się będzie na to co najważniejsze, czyli dobro naszych
miast, wsi, regionu i Polski!



MISZALSKI ALeksander
#jestemOlek



Krakus od urodzenia. 
Jak większość z nas, wychodzę na pole. 

Od ponad 3 lat szczęśliwy mąż. 
"Tata" jamnika o imieniu Muffin.

Jestem przedsiębiorcą i współwłaścicielem kilku firm z
branży turystycznej od 20 lat działających na rynku
międzynarodowym. Ukończyłem II LO im. Jana III
Sobieskiego w Krakowie. Jestem magistrem stosunków
międzynarodowych (UEK), socjologii (UJ) oraz turystyki
i rekreacji (AWF).
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Członek Platformy
Obywatelskiej od 13 lat

Ponad 6 lat temu, zostałem wybrany
na Przewodniczącego krakowskich
struktur, by rok później objąć funkcję
Przewodniczącego Regionu
Małopolskiego. Rok temu
rozpocząłem drugą kadencję na tym
stanowisku.

Zdrowe ciało, zdrowy
umysł

Jestem zapalonym rowerzystą, który
podczas pandemii uzależnił się
również od biegania, będącego
najlepszym sposobem na
odstresowanie po kolejnych bataliach
w Sejmie.
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kraków 

Od lat aktywnie działam w polityce.
Zanim  dołączyłem do Platformy Obywatelskiej i
rozpocząłem pracę w samorządzie, współtworzyłem
Stowarzyszenie Forum dla Polski, którego byłem
przewodniczącym. Już wtedy, z przyjaciółmi chcieliśmy
zmieniać nasz mały świat na bardziej zielony, bardziej
ekologiczny, czysty i przyjazny mieszkańcom.

Przez ponad 5 lat pracowałem
dla Was w krakowskim
samorządzie!

Moją przygodę z samorządem zacząłem jako radny
dzielnicy I Stare Miasto, później w 2014 roku, dzięki
zaufaniu krakowianek i krakowian, zostałem wybrany
do Rady Miasta Krakowa, gdzie aktywnie pracowałem
na rzecz mieszkańców
Moje działania dotyczyły m.in. walki ze smogiem,
ekologii, zieleni, rewitalizacji przestrzeni publicznej,
ochrony zabytków oraz wspierania rozwoju
infrastruktury rowerowej, napisałem ponad 400
interpelacji oraz ponad 30 projektów uchwał.

03

Po
ds

um
ow

an
ie

 k
ad

en
cj

i -
 #

po
se

łz
K

ra
ko

w
a

6

krakowski samorząd

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 MISZALSKI w sejmie
#OlekwSejmie



3/4 kadencji
w liczbach

97
wystąpień

1353
interpelacji

735
zapytań

 96.83%
głosowania -
frekwencja

Śledź moją pracę
TUTAJ 



przedsiębiorczość

edukacja

ekologia

samorządność

1

3

2

4

moje
priorytety
Każdy, kto choć raz odwiedził moje biuro
poselskie, napisał maila czy wysłał
wiadomość w mediach społecznościowych,
mógł się przekonać, że sprawy zgłaszane
przez Was są dla mnie priorytetem. 
Moje biuro poselskie ciężko pracuje, by
zgłaszane przez Was problemy bądź
pomysły zawsze doczekały się reakcji.
Rezultatem tego jest złożenie przez mnie
aż 1353 interpelacji poselskich, 735
zapytań, a także przeprowadzenie szeregu
interwencji i kontroli. Dotyczyły one
przede wszystkim następujących obszarów:
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W zeszłym roku raportowałem Wam swoje działania w zakresie
ekologii podejmowałem m.in. sprawy dotyczące transformacji
ekologicznej w Polsce - odnawialnych źródeł energii, wymiany
pieców węglowych, tworzenia infrastruktury rowerowej czy
rozwoju komunikacji publicznej. 

Wielokrotnie interweniowałem w zgłaszanych przez mieszkańców
sprawach związanych z ochroną terenów cennych przyrodniczo np.
Doliny Kluczwody, Doliny Prądnika, Łąk Nowohuckich, Lasu
Borkowskiego czy Doliny Rzeki Wilgi. Walczyłem z wycinkami drzew
np. w Kleszczowie. Podejmowałem również starania dotyczące obniżenia
kosztów energii czy wywozu śmieci proponując w tym zakresie
konkretne rozwiązania prowadzące do spadku wysokości rachunków. 

EKOLOGIA1 moje priorytety
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Walka o
Czyste powietrzeNiestety Sejmik Małopolski głosami radnych PiS

odroczył wejście w życie uchwały antysmogowej o
1,5 roku. Dla Krakowa to dwa kolejne sezony
grzewcze zanieczyszczonego powietrza
napływającego z krakowskiego obwarzanka.

Nasze wieloletnie działania na rzecz zapewnienia mieszkańcom czystego
powietrza idą na marne. PiS nie widzi problemu! Dla Jana Dudy 4000
nadmiarowych zgonów powodowanych smogiem, to tylko 4000 zgonów!
Tymi słowami Przewodniczący Sejmiku odpowiedział, gdy krytykowałem
pomysł zawieszenia uchwały antysmogowej. Usłyszałem wówczas, że jestem
"chamski, bezczelny i demagogiczny"

Powietrze w Krakowie 
wciąż trzeba poprawić!
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w Krakowie

moje priorytety

Moje wystąpienie obejrzycie 
TUTAJ 

Gdy reprezentowałem Was w Radzie Miasta Krakowa, nasze
miasto wprowadzało szereg rozwiązań zmierzających do
definitywnego rozwiązania problemu trującego nas smogu. Nasze
wspólne starania pozwoliły wymienić ponad 45 tys. kopciuchów i
zmniejszyć ilość dni smogowych w mieście ze 108 w 2015 r. do 35
w 2021 roku. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://youtu.be/LJeWVwSNEXQ
https://youtu.be/LJeWVwSNEXQ


Ponieważ sam jestem przedsiębiorcą, sprawy
osób prowadzących własną działalność i
tworzących miejsca pracy od początku
kadencji były mi bardzo bliskie. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W ostatnich latach prowadzenie działalności
gospodarczej staje się coraz trudniejsze. Pandemia,
wojna w Ukrainie czy ceny energii to tylko tło
problemu, którym jest polityka rządu
zwiększającego stale koszt prowadzenia działalności.

W celu zapewnienia przepływu informacji utworzyłem na Facebooku
grupę "Krakowscy Przedsiębiorcy", gdzie na bieżąco informowałem o
programach pomocowych, metodach korzystania z nich, a także o
wprowadzanych przez władze nowych, często bardzo
kontrowersyjnych, regulacjach.

Walczę o ułatwienie prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce!

Sprzeciwiam się nakładaniu na przedsiębiorców nowych danin i
podatków, rosnącym kosztom pracy, nadmiernej biurokracji czy
skomplikowanemu systemowi podatkowemu. 

Postulowałem m.in. zakazanie wprowadzania zmian w systemie
podatkowym w bieżącym roku podatkowym. Pewność prawa jest
fundamentem działalności gospodarczej, dlatego zmiany
podatkowe nie mogą być wprowadzane z dnia na dzień!
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Dołącz do:

KRAKOWSCY
PRZEDSIĘBIORCY

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


SAMORZĄDNOŚĆ3
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Samorządy to fundament dobrze zarządzanego
państwa, dlatego tym bardziej musimy dziś dbać o ich
niezależność i sprawczość w podejmowaniu decyzji,
mających największy wpływ na nasze małe ojczyzny. 

We współpracy z samorządami współtworzyłem obecnie
konsultowaną Ustawę Metropolitalną, uwzględniającą obszar
Krakowa i dwóch sąsiadujących powiatów.

Wraz z radnymi miasta Krakowa doprowadziliśmy też do
zwiększenia środków przeznaczanych na dofinansowanie żłobków i
opiekunów dziecięcych, tak by wszyscy rodzice mieli możliwość
posyłania swoich pociech do profesjonalnych placówek.

Stanowczo sprzeciwiałem się zmniejszeniu wpływów z PIT
do budżetu samorządów  terytorialnych. Walczyłem o o
równe traktowanie jednostek samorządowych bez względu na
partyjne konotacje z obozem rządzącym. 



EDUKACJA

Od początku kadencji walczę o to, by edukacja pozostała
wolna od politycznej indoktrynacji i zapewniała młodym
ludziom odpowiedni start w dorosłość.

Interweniowałem w sprawie zwiększenia liczby miejsc w krakowskich szkołach
średnich, gdy kilkaset uczniów pozostało na lodzie po bezsensownej reformie
edukacji minister Anny Zalewskiej powodującej kumulację roczników. 
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Złożyłem szereg zapytań i interpelacji dotyczących
pomocy psychologicznej w szkołach,
mechanizmów antydyskryminacyjnych i
antyprzemocowych.

Sprzeciwiałem się wprowadzaniu do szkół polityki i takiego
układania podstaw programowych, które naukę zastępują
ideologią. Walczyłem też o zapewnienie wolności słowa i
przekonań w krakowskich szkołach, gdy Barbara Nowak
domagała się karania uczniów za popieranie strajku kobiet czy
chciała zmuszać młodzież do uczęszczania na religię.

moje priorytety
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Walczyłem też o edukację domową, którĄ PiS
chce zniszczyć proponując Lex Czarnek 2.0



MISZALSKI w krakowie
#posełzKrakowa
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Zwiększenie budżetu Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Budżet SKOZK od 2014 r. nie został
zwiększony. W pełnym zabytków Krakowie nie
brakuje miejsc wymagających renowacji,
dlatego interweniowałem u Prezydenta Dudy w
sprawie zwiększenia środków, którymi
dysponuje SKOZK.

Wiślana Trasa Rowerowa

Długość tras rowerowych w Krakowie stale
wzrasta. Niestety w wielu miejscach ścieżki nie
łączą się ze sobą. Interweniowałem u Prezydenta
Krakowa i w Wodach Polskich w sprawie budowy
kładki rowerowej, która pozwoli połączyć ze sobą
dwa fragmenty Wiślanej Trasy Rowerowej. 

Potok Rozrywka oraz infrastruktura
przeciwpowodziowa w Bieżanowie 

Rzeki to skarb Krakowa, ale przez błędne decyzje
potrafią być dla człowieka zagrożeniem.
Interweniowałem w Wodach Polskich w sprawie
zabezpieczania przeciwpowodziowego
mieszkańców okolic ul. Dobrego Pasterza, którzy w
okresie wakacyjnym zalewani są przez Potok
Rozrywka. Podobną interwencją złożyłem w
sprawie rozbudowy infrastruktury
przeciwpowodziowej w Bieżanowie.

Remont ul. Królowej Jadwigi

Mieszkańcy Woli Justowskiej i Bronowic długo
czekali na remont ul. Królowej Jadwigi. Gdy ten
w końcu się rozpoczął okazało się, że
zaproponowane rozwiązania komunikacyjne na
czas remontu uderzają w przedsiębiorców
prowadzących działalność w w jej okolicy oraz
prowadzą do nadmiernych korków.
Interweniowałem w tej sprawie u Prezydenta
Krakowa prosząc o uwzględnienie opinii i
propozycji mieszkańców oraz o większą
gotowość Magistratu do dialogu z
mieszkańcami. 



Sprawa Cyklotronu w krakowskich Bronowicach -
jedynego w Polsce ośrodka leczniczego o tak
profesjonalnym wyposażeniu, stosującego terapię z
wykorzystaniem wiązki protonowej przy leczeniu raka.

Zwracałem się do rządzących o niezwłoczne uruchomienie oddanej już do
użytku placówki. Interweniowałem również w sprawie wykorzystania
wszystkich możliwości, które stwarza ta placówka, ponieważ tak dobrze
przygotowana jednostka powinna zapewniać opiekę medyczną, jak
największej liczbie potrzebujących.

INTERWENCJE poselskie
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Węzeł Mistrzejowice 

W ramach prac nad północną i wschodnią obwodnicą Krakowa GDDKiA
zaproponowało taki model Węzła Mistrzejowice, którego powstanie
zdaniem ekspertów doprowadziłoby do zakorkowania Mistrzejowic oraz
zjazdu z obwodnicy. Interwencja w GDDKiA doprowadziła do zmiany
modelu węzła i tym samym ochroniła mieszkańców przez zakorkowaniem
ich dzielnicy. 

Tramwaj Mistrzejowice

Linia tramwajowa do Mistrzejowic ma rozładować ruchu samochodowy
od strony Mistrzejowic do centrum miasta. Na prośbę Rady Dzielnicy XV
Mistrzejowice interweniowałem u Prezydenta Krakowa o zmianę
planowanego sposobu przebiegu trasy, tak by na odcinku ul. Bohomolca
przebiegała ona tunelem pod ulicą oraz o przesunięcie planowanego
przystanku tramwajowego przy ul. Kniaźnina na północ w kierunku ul.
Ks. K. Janczarza. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Podejmowałem również interwencje w
następujących sprawach:

Wiaduktu kolejowego na ulicy Grzegórzeckiej;
Przywrócenia refundacji leków na raka piersi;
Doliny Prądnika, łąki na Klinach, Podkrakowskich Dolinek -
interweniowałem przeciwko zabudowie tych cennych dla
mieszkańców terenów;
Hutnika Kraków pozbawionego I miejsca w tabeli III ligi
pomimo równej liczby punktów co Motor Lublin;
Budowy obwodnicy Liszek oraz planowanego przebiegu jej
trasy;
Zasiedzenia terenów Kamieniołomu- Mydlniki;
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Batalia z (pro)Kurator
oświaty Barbarą

Nowak 
 

Interweniowałem, gdy Małopolska Kurator karała
nauczycieli za uczenie o tolerancji i konstytucji, gdy
prześladowała nauczycieli, którzy chcieli walczyć z
hejtem bądź uczestniczyli w strajkach.

Ujawniłem zorganizowany przez Barbarę Nowak "układ kuratorski",
który doprowadził do atmosfery zastraszenia w małopolskich szkołach
poprzez niszczenie pedagogów sprzeciwiających się agresywnej
indoktrynacji wedle partyjnej linii PiS. 
Stanowczo reagowałem, gdy Barbara Nowak
wciskała ludziom ciemnotę mówiąc o
eksperymentach ze szczepionkami na Covid,
nazywając ochronę środowiska "klimatycznymi
bzdurami".

Ujawniłem też szereg kłamstw Barbary Nowak, jak to, w
którym pokazując piramidę pudełek z rzekomymi skargami
rodziców na działalność organizacji pozarządowych w
szkołach okazało się, że pudełka te są puste, a skarg jest
zaledwie kilkanaście. Broniłem w ten sposób prawa rodziców
do decydowania o edukacji swoich dzieci, które to prawo chce
im odebrać kłamliwa ustawa LexCzarnek.

 “Batalia o Edukację”

MISZALSKI w krakowie
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BATALIA Z (PRO)KURATOR OŚWIATY BARBARĄ NOWAK TO
OSOBNY ROZDZIAŁ MOICH DZIAŁAŃ W BIEŻĄCEJ KADENCJI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Zespół ds. przebiegu drogi S7 w
Małopolsce

Trasa S7 połączyć ma Gdańsk z Tatrami. Ruszyły prace nad jej
przebiegiem na odcinku Kraków-Myślenice. To mocno zabudowany
obszar, pełen zabytków oraz obszarów cennych przyrodniczo. GDDKiA
zaproponowała sześć wariantów przebiegu trasy, jednak żaden z nich nie
spotkał się z uznaniem mieszkańców zainteresowanych gmin. 

Powstał więc Parlamentarny Zespół ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce
mający na celu skonsultowanie przebiegu trasy z mieszkańcami. Zostałem
jego przewodniczącym. 

SPOŁECZNY WARIANT PRZEBIEGU DROGI S7
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Regularnie organizuję spotkania zespołu w kolejnych gminach, podczas
których zbieramy uwagi, wątpliwości i pytania mieszkańców oraz
ekspertów, a następnie konfrontujemy je z GDDKiA. Trasa S7 jest
ważna dla poprawy komunikacji w Polsce, ale nie może powstać
kosztem mieszkańców Małopolski czego pilnuję pracując w zespole. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Kraków Przyszłości w Twoich rękach

Na początku roku, wraz z samorządowcami i działaczami
Platformy Obywatelskiej zainicjowaliśmy projekt 
Kraków Przyszłości. Inicjatywa ma na celu rozmowę o tym
jak miasto powinno korzystać z szans i jak odpowiadać
na wyzwania, który przyniesie przyszłość.

Mamy za sobą setki rozmów i
prawie 2 tysiące wypełnionych
ankiet. Najnowsza ankieta
dotyczy komunikacji miejskiej. 

W ramach projektu organizowane
są również debaty, spotkania z
mieszkańcami i konsultacje
społeczne.  
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Stwórz z nami
wizję

KRAKOWA
PRZYSZŁOŚCI

Co miesiąc pytamy mieszkańców o
ich odczucia, pomysły i uwagi w
najważniejszych obszarach.
Rozmawiamy z nimi w parkach, na
piknikach, podczas debat, ale także
zbieramy uwagi w formie online.

Przeprowadziliśmy do tej pory konsultacje
dotyczące m.in. komfortu życia w mieście czy
sytuacji imigrantów.

http://krakowprzyszlosci.org/#konsultacje
http://krakowprzyszlosci.org/#konsultacje
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


pomoc obywatelom ukrainy

Na początku roku wszyscy, jako naród, w obliczu wielkiej
tragedii naszych sąsiadów, pokazaliśmy na czym polega
bezinteresowność, braterstwo i miłość. Wzbiliśmy się na
wyżyny swoich możliwości  by pomóc naszym braciom i
siostrom w Ukrainie. 

Zarówno ja jak i moi współpracownicy od samego początku włączyliśmy się we
wszelakie formy pomocy. Moje biuro organizowało najróżniejsze zbiórki celowe
poczynając od żywności, przez środki higieny osobistej kończąc na ekwipunku
militarnym.

Część Waszych hojnych darów rozdawaliśmy na krakowskim, wypełnionym po
brzegi dworcu, część naszymi transportami wysyłaliśmy na granicę, gdzie trafiały w
ręce najbardziej potrzebujących, uciekających przed wojną Ukraińców. 

Odbyłem wiele spotkań i wizyt z krakowskimi NGO'sami najbardziej
zaangażowanymi w pomoc z zakwaterowaniem i wyżywieniem - słuchałem i
odpowiadałem na ich potrzeby, problemy prawne czy logistyczne. 

MISZALSKI 
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Interweniowałem w wielu kwestiach związanych
z pobytem naszych sąsiadów w Polsce m.in. w
sprawie szkół dla Ukraińców oraz wypłat zasiłków
jak i wsparcia finansowego dla Polaków
goszczących w swoich domach uchodźców. 



MEEt Up
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MEETUP NOWA GENERACJA PLATFORMY
OBYWATELSKIEJ TO PROJEKT, KTÓREGO

JESTEM WSPÓŁTWÓRCĄ. 

To wydarzenie zrzeszające młodych liderów
politycznych gdzie mogą doskonalić swoje
umiejętności, które przydadzą się w rozwijaniu
aktywnego życia publicznego.



MEET UP 
NOWA GENERACJA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Za nami 3 edycję MeetUp - 9 dni z młodymi,
fantastycznymi ludźmi. 

Każde wydarzenie składa się z szeregu warsztatów, paneli
i debat prowadzonych przez znakomitych ekspertów,
niezwykłych trenerów oraz wyjątkowych aktywnych
polityków. 

MEET UP
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https://www.nowageneracja.platforma.org/
https://www.nowageneracja.platforma.org/


 ekipa MISZALSKIego
#OlekTeam



Ta grupa niezwykłych osób pomaga mi w
zrozumieniu mediów społecznościowych,

komunikacji z Wami, a ich refleks i czujność
pomagają mi dostrzec i rozwiązać wiele

Waszych problemów. Ich wkład w pracę
biura jest nieoceniony. 

#OlekTeam
Młodzi ludzie są niezwykle ważni dla
przyszłości naszego kraju. Nikt nie ma
tylu kreatywnych pomysłów, zapału
do pracy i chęci do działania co oni.
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę,
dlatego od początku kadencji otaczam
się młodymi i ambitnymi ludźmi. 
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Zapraszam Was do współpracy!



Masz pytanie?
Potrzebujesz
naszej
interwencji?

Napisz lub zadzwoń do nas

Telefon
601 900 088

Email 
biuro@miszalski.pl

WWW
miszalski.pl

Biuro Kraków
ul. Karmelicka 32

Biuro Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15

Aleksander Miszalski - Poseł na Sejm

@aleksandermiszalski

@OlekMiszalski

Aleksander Miszalski - OL3Ktv

@olekmiszalski

Biuro Krzeszowice
ul. Walkowskiego 2

http://miszalski.pl/
https://pl-pl.facebook.com/aleksander.miszalski/
https://www.instagram.com/aleksandermiszalski/
https://twitter.com/olekmiszalski
https://www.youtube.com/channel/UCd_vtLcj1DwThqUnHF_uK6Q/featured
https://www.tiktok.com/@olekmiszalski

