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Szanowny Panie Prezydencie! 

Z radością informujemy, że po raz kolejny Pana zasługi zostały docenione przez 

mieszkańców Krakowa. Decyzje, które Pan podejmuje znów odniosły zwycięstwo  

w sondzie internetowej organizowanej przez Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa, 

otrzymując tym samym tytuł Obciachu Miesiąca za pomysł wynajmu parkingu dla 

urzędników przy magistracie od Zakonu Franciszkanów.  

Niezmiernie cieszy nas fakt, że Miasto Kraków jest w tak dobrej kondycji finansowej, że Pan 

Prezydent może pozwolić sobie na trwonienie pieniędzy podatników na rzeczy zbędne. 

Chyba, że będąc oderwanym od rzeczywistości uważa Pan 30 tys. zł wydaną na parking dla 

radnych za kwotę nie mającą znaczenia dla budżetu Krakowa. 

Z drugiej jednak strony rozumiemy decyzję Pana Prezydenta, szczególnie  

w kontekście ostatnich wydarzeń. Na Pana miejscu również nie pozwolilibyśmy radnym na 

jazdę MPK, bo przecież każdy mieszkaniec Krakowa wie, że wsiadając do tramwaju  

w tym mieście nigdy nie wiadomo czy i gdzie się dojedzie. Na Pana miejscu również nie 

pozwolilibyśmy radnym na tłoczenie się w przepełnionej komunikacji miejskiej. Każdy wie 

co dzieje się w autobusach i tramwajach, szczególnie odkąd wprowadzono wakacyjny rozkład 

jazdy. Ale przecież w Krakowie jest więcej studentów niż mieszkańców i tylko oni z niej 

korzystają. Dlatego w pełni rozumiemy, że nie chciał Pan narażać radnych na takie 

upokorzenie i degradację społeczną. Są przecież jakieś granice przyzwoitości. 

Prawdopodobnie mieszkańcy nie rozumieją intencji Pana Prezydenta, który przecież dba 

jedynie o komfort i wygodę swoich urzędników.  
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Sądzimy, że pomysł Pana Prezydenta podoba się krakowianom tym bardziej, że jak 

najbardziej wkomponowuje się w idee eliminowania ruchu samochodowego z centrum 

miasta. Rozumiemy, że jest to część jakiegoś wielkiego planu, którego my nie rozumiemy, a 

w którego skład wchodzi też notoryczne poszerzanie strefy płatnego parkowania… 

oczywiście dla mieszkańców, bo radni przecież musza mieć jakieś przywileje! 

Pozostajemy w nadziei, że Pan Prezydent w końcu się opamięta z wydawaniem pieniędzy 

mieszkańców na fanaberie urzędników. 

 

Z życzeniami szybkiego przejrzenia na oczy, 

Członkowie Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa 


