Egzemplarz bezpłatny.

Przeczytaj, przekaż dalej.

Towarzystwo Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury dla Warszawy
10 punktów programowych
1. Powstanie na terenie dzielnicy Praga
Północ Multimedialnego, Praskiego Centrum
Edukacji Historycznej
2. Zwiększenie liczby przeszkoli w dzielnicy
Praga Północ poprzez przystosowanie
niewykorzystanych obiektów z uwagi na
napływ młodych osób. Działanie na rzecz
powstawania miejsc przyjaznych rodzinie
3. Znalezienie co najmniej trzech miejsc w
dzielnicy na ogólnodostępne parkingi.
Zwiększenie liczby miejsc bezpłatnego
parkowania.
Modernizacja
parkingów
osiedlowych i zagospodarowanie niewykorzystanych miejsc na ten
cel.
4. Racjonalna gospodarka odpadami w dzielnicy. Podjęcie działań
mających na celu poprawę gospodarki odpadami w całej Warszawie
5. Walka ze smogiem. Podjęcie działań mających na celu likwidację
wszelakich spalarni odpadów znajdujących się w sąsiednich gminach..
Pełna selekcja – segregacja – recykling, racjonalna gospodarka
surowcami wtórnymi. Ochrona naturalnych klinów napowietrzających
Warszawę
6. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz związany z tym rozwój
transportu publicznego i prywatnego. Zapobieganie likwidacji obecnie
istniejących linii komunikacji naziemnej w związku z budową i
oddawaniem nowych stacji Metra. Przeanalizowanie i wyznaczenie
nowych tras komunikacji miejskiej z uwagi na powstawanie nowych
osiedli oraz lobbing na tą rzecz w odpowiednich instytucjach
7. Rozwój infrastrukturalny: sieci ciepłowniczej, wodno – kanalizacyjnej,
drogowej. Zwiększenie liczby budynków podłączonych do sieci
ciepłowniczej i kanalizacji. Zrobienie mapy potrzeb remontowych dróg
w dzielnicy. Działanie na rzecz poprawy sytuacji
8. Budownictwo mieszkaniowe: indywidualne i publiczne, pomoc w
termomodernizacji. Wyznaczenie mapy wolnych lokali komunalnych.
Zrobienie listy potrzeb remontowych tych lokali
9. Budowa lub znalezienie wolnych lokalizacji dla ośrodków edukacji,
kultury, wychowania i rekreacji oraz ośrodków dla rehabilitacji zdrowia
10. Zwiększenie przestrzegania prawa, którego łamanie zagraża ludziom,
zwierzętom i przyrodzie
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Być czy mieć …… oto jest pytanie
To pytanie jest kluczem do odpowiedzi na pytanie zasadnicze, a
które człowiek zadaje sobie od zarania dziejów: Kim jestem ? Skąd
pochodzą ? Dokąd zmierzam ? Prawdziwe człowieczeństwo można odkryć
jedynie wówczas gdy znajdziemy odpowiedź na te trzy pytania a jest to
możliwe tylko wtedy kiedy staniemy w prawdzie o sobie samym. Czyli kim
jestem ? Czy bardziej chcę ,,być,, czy bardziej chcę ,,mieć,,.
Takim przykładem może być obecna kampania wyborcza liderów
partyjnych. A którym warto zadać nasze pytanie. Chcą być radnymi w
postawie służebnej czy też raczej chcą mieć władzę dla siebie aby im
służono?. Kandydaci używają w swojej kampanii wiele górnolotnych haseł,
które tak naprawdę nie pokazują prawdziwego człowieczeństwa ponieważ
oni są wyszkolonymi aparatczykami swojej ideologii opartej na sondażach
i badaniach co ludzie najlepiej kupią.
Ta zaraza zaplanowanego kłamstwa dotyka powoli polskiej młodzieży,
która ulega propagandzie sukcesu i schyla się do bardziej,, mieć,, niż ,,być,,
Mieć za wszelka cena jest o wiele łatwiejsze niż ,,być,, ponieważ aby być
trzeba najpierw dać. Czyli po prostu stać bezinteresownym darem dla
innych nie oczekując za to zapłaty.
Warto w tym momencie przypomnieć to co powiedział do młodzieży
nasz papież św. Jan Paweł II na Westerplatte 12 czerwca
1987r……………..
…Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim
stosunku - na każdej z tych dróg - pozostaje "bardziej być" do "więcej mieć".
Ale nigdy samo "więcej mieć" nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może
przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie,
swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę "życia
wiecznego"…
Cały świat krzyczy więcej mieć i kampanie wyborcze obiecują
więcej mieć, tylko zapominają, że nie samym chlebem żyje człowiek, Jest z
pewnością wiele potrzeb materialnych, ale dotknijmy tej, która wśród nich
wydaje się najistotniejsza. Łączy się ona z podstawową hierarchią wartości:
dla człowieka, dla ludzkich wspólnot, narodów i społeczeństw ważniejszym
jest "być" niż "mieć". Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada i
znów warto tu przytoczyć słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w
Lubaczowie 3 czerwca 1991 r.
…..Bóg tak nas stworzył, że potrzebujemy różnych rzeczy. Są nam one
niezbędne do zaspokojenia naszych potrzeb elementarnych, ale również
do tego, żebyśmy umieli dzielić się nimi wzajemnie, oraz żebyśmy z ich
pomocą budowali przestrzeń naszego ludzkiego "być". Ojciec nasz
niebieski dobrze wie o tym, że potrzebujemy różnych rzeczy materialnych.
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Ale umiejmy ich szukać i używać zgodnie z Jego wolą. Wartości, które
można "mieć", nigdy nie powinny stać się naszym celem ostatecznym. Po
to Ojciec nasz niebieski obdarza nas nimi, aby nam pomagały coraz pełniej
"być"…………………………………
To oznacza, że dobra mają nam pomagać coraz pełniej "być"? To
oznacza, że mamy się dzielić z innym, a tego bez miłości Caritas nie da się
uczynić. Dlatego też obraz kampanii wyborczych nie dotyka tego tematu
ponieważ trzeba by było dać obietnicę że wszystko co moje będzie wasze.
Świetnym przykładem jak należy tą kwestie rozumieć niech będą słowa
naszego Papieża wypowiedziane do świata kultury w Warszawie 8
czerwca 1991r, które nawiązywały do przykazania miłości.
…System ideologiczny, który nadawał ton naszemu życiu przez okres
ostatnich dziesięcioleci, zgodnie ze swymi założeniami materialistycznymi
przesuwał ten prymat w kierunku "mieć"…..
W każdym razie materializm systematyczny, w swej formie
dialektycznej, bardziej jeszcze może praktycznej, poświęca ludzkie
"być" dla "mieć".
Nasza młoda III Rzeczpospolita stoi na pewno wobec zadania odbudowy
ekonomii, podniesienia stanu polskiego "mieć" wedle słusznych potrzeb,
wedle wymagań wszystkich obywateli. Niech mi jednak wolno będzie z całą
stanowczością stwierdzić, że również i to zadanie realizuje się prawidłowo
i skutecznie tylko na zasadzie prymatu ludzkiego "być"…………………
Można więc śmiało powiedzieć, że zabezpieczając pierwszeństwo
wymiaru ,,być,,, zabezpieczamy pierwszeństwo człowieka. Człowiek
bowiem realizuje się jako człowiek zasadniczo przez swą wartość moralną.
I tu trzeba zdać sprawę we własnym sumieniu. Jak naprawdę wygląda ta
nasza narodowa moralność w edukacji, w wychowaniu młodego pokolenia
i w stosunku do pracy? Brak miłości w polityce uniemożliwia nam
prawidłowy rozwój a z kolei
Papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelium Gaudium
pisze
…Musimy się przekonać, że miłość «jest nie tylko zasadą relacji w skali
mikro: więzi przyjacielskich, rodzinnych, małej grupy, ale także w skali
makro: stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych»,,,…
Papież Franciszek w pewnym momencie zarzuca nam i politykom, że nie
wykorzystujemy narzędzi jakie daje nam Bóg. Ma wielki żal i pretensje, że
dobrowolnie oddajemy pole w które wkracza diabeł a my tylko biadolimy, a
jak znajdzie się prawy człowiek taki jak Marek Jurek to mówicie to ,,stracony
głos,, i głosujecie na człowieka, który was zwodzi a późnie was zdradzi za
cenę ,,mieć,, Dlatego Papież w IV rozdziale tej adhortacji pisze tak:
205.
Proszę Boga, by rosła liczba polityków zdolnych do podjęcia
autentycznego dialogu ukierunkowanego na skuteczne
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uzdrowienie głębokich korzeni, a nie zewnętrznych przejawów
chorób naszego świata!
205.
Polityka, tak oczerniana, jest bardzo wzniosłym powołaniem,
jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ szuka dobra
wspólnego
Proszę Pana, by obdarzył nas politykami, którym rzeczywiście leży na
sercu dobro społeczeństwa, ludu, życie ubogich!
A dlaczego nie zwracać się do Boga, by zainspirował ich plany?
Jestem przekonany, że otwarcie się na transcendencję mogłoby uformować
nową mentalność polityczną i ekonomiczną, która pomogłaby
przezwyciężyć absolutną dychotomię między ekonomią i wspólnym
dobrem społecznym……………..
Ta dychotomia stworzona jest przez człowieka, tylko dlatego, że
odrzucił prymat ludzkiego ,,być,, a który powinien być podstawowym
wymogiem narodowym. Projekt 500+ jest dziejową sprawiedliwością ale
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych” (Mt 4, 4b) - powiedział Chrystus do szatana, który w swojej
bezczelności ośmielił się Go kusić, żądając, aby okazał swoją Boską moc,
przemieniając kamień w chleb. Od dwóch tysięcy lat chrześcijanie
rozważają te słowa, w których Zbawiciel jednoznacznie wskazuje
człowiekowi na hierarchię wartości, którą zobowiązany jest zachować, jeśli
pragnie być zbawiony. Dlatego nasz papież przyjechał do Polski w 1991
roku i przekazał nam swój komentarz do Dekalogu. Były to słowa prorocze,
które ostrzegały przed zachłannością Europy a które nasze pokolenie
niestety odrzuciło i podeptało. A to przed czym nas ostrzegał dokonuje się
na naszych oczach. Prawdziwe człowieczeństwo ginie i traci perspektywę
"życia wiecznego".
Ale chrześcijaństwo żyje również nadzieją. Mamy taką nadzieję, że
obudzi się nasz naród i zacznie wybierać do swoich samorządów ludzi
prawych, którzy nie są nadawani z klucza partyjnego ale są ludźmi
sumienia dla których jest bliskie bardziej ,,być,, niż ,,mieć. I dlatego jak pisze
papież Franciszek należy się w tej intencji modlić. Niech więc naszą
nadzieją będzie nadzieja w zmartwychwstanie narodowe o którym tak
pięknie wyraził się nasz ukochany rodak św. Jan Paweł II w Warszawie
1991 r.
…Chrystusowe zmartwychwstanie zaszczepione w nas. Natomiast to samo
zmartwychwstanie przez Norwida zostało przetłumaczone na wymóg życia
narodowego, powiedziałbym nawet społeczno-ekonomicznego: jak być
narodem zmartwychwstałym, to znaczy narodem, który żyje pełnią życia.
Ja tak kluczę, a już chcę powiedzieć właściwie ostatnie słowo, powiedzieć
mianowicie, że tego, właśnie tego zmartwychwstania, przetłumaczonego
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przez Norwida na wymóg życia narodowego, życzę
Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!.........

Waldemar Wasiewicz
Kandydat do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego okręg 2 Dzielnice m. st.
Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy,
Ochota, Wola, Żoliborz

Samorząd terytorialny - słów kilka
Czym jest samorząd?
Samorząd to decydowanie o sprawach wspólnoty niezależnie od władzy
państwowej.
Występuje kilka rodzajów samorządu:
- pracowniczy - np. związki zawodowe,
- zawodowy - np. rady adwokackie,
- terytorialny - związany z zarządzaniem obszarem np. radą dzielnicy.
Jego najważniejszym celem jest wykonywanie pewnych zadań
delegowanych przez organ wyższy, tak aby decyzyjność była w rękach
osób, których sprawy bezpośrednio dotyczą. Ponadto istotnym aspektem
jest także usprawnienie pracy całego organizmu, jakim np. jest państwo.
Jednocześnie istnienie samorządów zwiększa poczucie odpowiedzialności
za dobro wspólnoty.
Samorząd terytorialny zrzesza wszystkich mieszkańców danego
obszaru. Ten rodzaj samorządu wybiera własne władze, których celem jest
decydowanie o sprawach najważniejszych dla lokalnej społeczności.
Zgodnie z polskim prawodawstwem do władz terytorialnych mogą być
wybierani tylko mieszkańcy danego, ściśle określonego, terytorium. W tym
rozumieniu samorząd to lokalna administracja publiczna niezależna
od państwa, która decyduje o sprawach lokalnych naszych małych ojczyzn.
W wypadku stolicy - Warszawy - mamy do czynienia z trzema stopniami
samorządu terytorialnego: dzielnica - Rada Dzielnicy, miasto - Rada
Warszawy, województwo - Sejmik Mazowiecki.
Na nasze codzienne życie największy wpływ mają dwa pierwsze z ww.
Do ich kompetencji należy: gospodarka nieruchomościami, ochrona
środowiska i gospodarka odpadami, zarządzanie komunikacją miejską,
prowadzenie przychodni i szpitali, organizacja pomocy społecznej,
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prowadzenie szkół, organizacja życia kulturalnego, bezpieczeństwo
publiczne oraz dbałość o infrastrukturę dróg lokalnych.
Aktualne problemy Pragi Północ i m. st. Warszawy
Do największych problemów znacznej części mieszkańców Warszawy
zaliczamy:
1. Wstrzymanie wykupu mieszkań komunalnych, który należałoby
przywrócić.
2. Zacofanie technologiczne dzielnic. W dobie wszechobecnej
cyfryzacji nie można wielu spraw urzędowych rozwiązać poprzez
internet, a urzędy pracują w godzinach pracy większości osób.
Technologię można wykorzystać także w wielu innych problemach,
np. asystent znajdowania miejsc postojowych, miejski system
informowania o wypadkach i kolizjach.
3. Na inwestycjach lokalnych zarabiają banki zagraniczne, a mogliby
mieszkańcy, gdyby np. na budowę metra miasto wypuszczało
obligacje.
4.
Kolejnym problemem jest obecna
forma działalności straży miejskiej, która
zamiast pełnić rolę służebną wobec
mieszkańców
stała
się
aparatem
pozyskiwania pieniędzy do budżetu
miasta poprzez wystawianie, w hurtowych
ilościach, mandatów.
Podsumowując, należy skoncentrować się
na pracy na rzecz lokalnej
społeczności, a nie przenoszeniu walki
partyjnej na poziom samorządu.
Dlatego
samorząd
potrzebuje ludzi aktywnych,
ideowych,
dla
których
najważniejsze jest dobro
wspólne, a nie gierki
polityczne. Zadajmy sobie
retoryczne pytanie: czy
dziura w jezdni jest polityczna? Nie! Jest dziurą w jezdni, którą trzeba
naprawić.
Kwiatkowski Łukasz
PRAGA na 2 miejscu w rankingu najtrafniejszych dzielnic Europy
Brytyjski dziennik "The Independent" opublikował ranking z
10-cioma najbardziej obiecującymi rejonami najmodniejszych miast
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kontynentu. W rankingu tym Praga-Północ zajęła 2 pozycję. Doceniając
Warszawę dziennik wskazał Pragę-Północ jako najfajniejszą jej dzielnicę.
Na liście laureatów zobaczymy też inne europejskie rejony:
1. Eilandje, Antwerp, Belgium 3. Mariahilf, Vienna, Austria 4. Finnieston,
Glasgow, Scotland 5. Aarhus Ø, Aarhus, Denmark 6. Amsterdam-Noord,
Amsterdam, Holland 7. Beyoğlu, Istanbul, Turkey 8 Grünerløkka, Oslo,
Norway 9 Metelkova, Ljubljana, Slovenia 10. Västra Hamnen, Malmö,
Sweden
W The Independent możemy przeczytać o naszej Pradze Północ:
„Podczas II wojny światowej większość warszawskiego centrum
została zniszczona, ale Praga, po drugiej stronie rzeki, w dużej mierze
uniknęła zniszczeń. Przechadzaj się po ulicach, a znajdziesz zielone
podwórza ukryte za rozpadającymi się blokami mieszkalnymi i bunkrami
pośrodku wysadzanych drzewami alei. Niedawno aktywiści warszawscy
zaczęli otwierać kawiarnie na tych opuszczonych dziedzińcach i rozświetlać
zniszczone budynki kolorowymi freskami. Warte zobaczenia jest Muzeum
Neonów, które ma największą na świecie kolekcję neonów z czasów zimnej
wojny. Znajdziesz go w Soho Factory, na teranie magazynów zamienionych
w galerie i restauracje.”
Jak widać Brytyjczykom podoba się nasza stara architektura Pragi.
Zwracają uwagę na niepowtarzalny klimat przedwojennych kamienic
z podwórzami. Zachwycają się muzeum neonów, które z racji pięknych
barw i specyficznego światła tworzą oprócz historii piękne dzieła, które
zawsze będą przyciągać wzrok. Chociaż niestety Soho leży na PradzePołudnie. Brytyjski dziennik zauważył pomyłkę, co do tego faktu i na stronie
The Independent widnieje już tylko Praga bez określenia Północ czy
Południe. Fakt, iż nie zmienił na Południe świadczy o tym, iż miał na myśli
obie Pragi, czyli naszą też.
Praga-Północ ma do zaoferowania jednak znacznie więcej niż
Brytyjski dziennik zauważył. Zaczynając od najważniejszego: na Pradze
mamy najsłynniejszy nasz zabytek Katedrę Praską pw. Św. Michała
Archanioła i Św. Floriana Męczennika, oraz datowany na 1611-1648
Kościół pw. Matki Boskiej Loretańskiej wraz z wieżą, który jest jednocześnie
najstarszym zabytkiem na Pradze-Północ. Ciekawostką o której, być może
nie wszyscy wiedza jest to, iż Park Praski też widnieje na liście zabytków.
Parku tego zazdroszczą nam mieszkańcy innych dzielnic. Po terenie parku
przemieszamy się pięknymi alejkami ze starodrzewem, można podziwiać
liczne rzeźby, lub skorzystać z siłowni i placu zabaw. Jest też muszla
koncertowa, która niebawem ma przejść remont. Ostatnio miałem okazje
rozmawiać ze starszą Panią z Woli, która właśnie była na spacerze w
naszym parku, gdyż jak stwierdziła: „Jest to najlepszy park w mieście”.
Pisząc o parku nie można pominąć słynnych Miśków – wybiegu
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Niedźwiedzi Brunatnych, przy których co jakiś czas dzielny warszawiak
sprawdza swoja odwagę i chce przytulić misia, przeważnie z miernym
skutkiem. Omawiając zalety Pragi nie można zapomnieć, iż zlokalizowany
jest tu ogród zoologiczny i licznie tereny zielone nad Wisłą idealne na
weekendowy wypoczynek, spacer, czy wycieczkę rowerową.
Praga-Północ jest prężnie rozwijającą się
dzielnicą, powstają nowe kawiarnie, bary,
sklepy Realizowane są ciekawe projekty
jak tężnia solankowa na placu Hallera czy
budowa pawilonu edukacyjnego przy
wybrzeżu helskim. Nasza traktowana po
macoszemu przez warszawiaków dzielnica
ma duże możliwości, jest piękna i pełna
zalet, które dostrzegają też zagraniczni
goście.
Możemy być dumni, z naszej
dzielnicy Pragi-Północ nie zapominając,
że to my mieszkańcy jesteśmy jej
esencją, która Ją kreuje.
mgr inż. Michał Lisiecki kandydat
na radnego Praga Północ.
Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi.
Warszawiak od urodzenia.
Ukończyłem Politechnikę
Warszawską na kierunki
Mechatroniki.
Zapraszam Państwa do kontaktu
osobistego lub mailowego:
lisieckimichal@wp.pl.
Pozytywna energia
Dzieciństwo i dorastanie spędziłam na Mokotowie. Jednakże ponad
połowę swojego dojrzałego życia oddałam i oddaję nadal Pradze Północ,
a dokładnie Nowej Pradze – Pradze II.
Zewsząd, od bladego świtu po późny zmierzch, na lewo i prawo,
słyszy się tylko narzekania, marudzenia, stękania.
Niezależnie czy jest się młodym, czy dojrzałym. Narzekania dosłownie na
wszystko, czy to jadąc komunikacją, czy stojąc na przystanku, spacerując
w parku, czy idąc ulicą, w sklepie, czy w urzędach, siedząc na ławeczce,
czy serfując w sieci, oglądając media, czy słuchając radia itd.
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Ogrom w nas goryczy, zawiści, złośliwości. Ciągle tylko żądania,
wymagania.
A może tak, mimo nieustającego pośpiechu dnia codziennego,
gonitwy za ???!!! (obłędem chyba), należałoby zastanowić się (dosłownie
przez chwilkę) co my możemy, a raczej każdy z nas z osobna, dać od siebie
drugiej osobie, by stało się troszkę lepiej, barwniej.
W każdym z nas drzemią pokłady energii, inicjatyw, wizji, pomysłów
… Więc postarajmy się stworzyć lepsze jutro, gdyż ładować własne
akumulatory możemy uśmiechem, daniem siebie drugiemu.
Nie popełniajmy grzechu zaniechania!
A więc:
- gdy znasz historię naszej Dzielnicy, ciekawostki z nią związane, podziel
się podczas wspólnych spotkań „Spacerkiem po mojej malutkiej Ojczyźnie
dla Małych, Większych i Największych”;
- gdy kochasz dzieci, zorganizujmy wspólne wypady na miasto, poza
miasto, wspólne pikniki, gry i zabawy plenerowe, wypady na zorganizowane
imprezy, niezależnie czy słońce, czy deszcz, jesień, zima, wiosna, lato;
- gdy jesteś trenerem, zorganizujmy wspólne rozciąganie na świeżym
powietrzu, zumbę;
- gdy nie obcy Tobie świat ustaw, przepisów, kodeksów, zorganizujmy
spotkania dla potrzebujących;
- gdy czujesz się dobrze w jakiejś dziedzinie życia codziennego sprzedaj
pomysł, zorientujemy się nad potrzebami i będziemy
organizować spotkania
bo człowiek z natury musi żyć w grupie
i tu się spełniać,
a czy nie najlepszą zapłatą jest uśmiech drugiego i
słowo dziękuje.
Wojdat Małgorzata

Debata i dialog
Warszawski Ratusz oraz niektóry kandydaci na prezydentów
Warszawy coraz śmielej opowiadają się za wykorzystaniem terenu FSO
oraz Portu Żerańskiego pod zabudowę deweloperską. Czy prawa strona
Wisły musi stać się sypialnia dla reszty miasta? Jagiellońska, wokoło której
zlokalizowana była rzeczona fabryka już teraz jest zakorkowana podczas
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porannych i popołudniowych szczytów. Zezwolenie na zabudowę pobliskich
terenów nowymi blokowiskami spowoduje jeszcze większe spowolnienie
poprzez dodatkowe wyjazdy z posesji nie mówiąc już o zwiększonej ilości
pojazdów.
Nie bez powodu w tych okolicach po wojnie utworzono wiele
zakładów produkcyjnych. Dostęp do rzeki (kiedyś szlaku handlowego),
pobliskich rozjazdów kolejowych czy Elektrociepłowni Żerań dostarczającej
bezpośrednio energię były jednymi z najważniejszych czynników, które
posłużyły lokalizacji okręgu produkcyjnego właśnie w tym miejscu.
Praga, Białołęka i Targówek zasługują na to, aby na ich terenach
znalazły się nowe miejsca pracy. Likwidacja Fabryki Samochodów
Osobowych mocno wpłynęła na zatrudnienie, ponieważ wielka część
pracowników pochodziła właśnie z tych dzielnic. Krótki romans z Daewoo
i Chevroletem nie rozwiązał problemu. Od kilku lat zauważamy powolne
rozbieranie dawnych hal, zastępowanie ich bazarem czy użyczanie
przedsiębiorcom na magazyny.
Przyszłość warszawskich terenów poprzemysłowych powinna
zostać ustalona w wyniku dłuższej debaty. Winny być ustalone warunki,
które zachęcą potencjalnych inwestorów do rozwoju swoich
przedsiębiorstw na terenie, który wiele lat temu został do tego wyznaczony.
Niekoniecznie w kierunku produkcji samochodów. Najlepszym sposobem
na to były by zwolnienia z podatków i opłat lokalnych na okres uzależniony
od planowanego zatrudnienia w zakresie od 1 roku do 5 lat. Wszystko
podlegało by kontroli, by w razie nierzetelnego zatrudnienia, danego
inwestora pozbawić przywileju.

Lewandowski Krzysztof
kandydat na radnego Praga Północ.
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Okręg Nr 3 Dzielnice m. st. Warszawy: Białołęka, Rembertów,
Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe
2.
STRZEMBOSZ Agnieszka Ewa
Agnieszka Strzembosz, lat 47,
zamężna,
dwoje
dzieci,
nauczycielka języka polskiego i
wicedyrektor
w
szkole
podstawowej.
Jako radna chcę
zająć się zagadnieniami
oświaty, kultury i polityki
społecznej oraz promocją
rodziny. Będę aktywnie
zabiegać o krzewienie
polityki historycznej
w
regionie wśród dzieci
i młodzieży, chcę wspierać
działania
na
rzecz
rodziny, zabiegać o jej
rozwój
duchowy
i
fizyczny,
wspierać
krzewienie
polskiej
kultury, propagować myśli
i nauki polskich świętych.
Te
idee
promuje
Towarzystwo Miłośników
Polskiej Tradycji i Kultury,
którego jestem członkiem.
Będę
zabiegać
o
rozwijanie programu leczenia
niepłodności
metodą
naprotechnologii na terenie
Mazowsza,
zwiększenia
środków finansowych na ten cel
oraz
większą
ilość
wyspecjalizowanych poradni, a
także o utworzenie placówki
przeprowadzającej
operacje
dla jej potrzeb.
Będę działać na rzecz
równomiernego
rozwoju
wszystkich
regionów
Mazowsza,
sprawiedliwego
dzielenia środków unijnych,
zdecydowanej
poprawy
infrastruktury drogowej i kolejowej łączącej poszczególne miasta
i subregiony.
Warszawa, jako stolica Polski i Mazowsza musi być nie tylko wizytówką
kraju i regionu, ale miejscem bezpiecznym i przyjaznym rodzinie. Będę
zabiegać o szkoły bez ideologii gender i seksualizacji oraz o przestrzeń
publiczną wolną od wulgarnych reklam.
Moim hasłem jest „Mazowsze przyjazne rodzinie”, czyli taki rozwój
regionu, który w pierwszym rzędzie będzie miał na uwadze dobro
mieszkańców, rodzin, naszych dzieci.
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Wybory do Rady m.st. Warszawy
Okręg Nr 2 obszar w granicach administracyjnych dzielnicy:
Praga Południe i Rembertów
2.
WÓJCIK Janusz Szczepan
Urodziłem się w Warszawie, wyrosłem w rodzinie opartej na
wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Trzy siostry ojca:
Władysława, Janina i Julianna, po Powstaniu Warszawskim
były
wywiezione do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Dziadek Jan ze strony matki, został zastrzelony w 1944 roku przez
Ukraińców w służbie niemieckiej. Wujkowie walczyli w Powstaniu
Warszawskim, Bolesław Wciśliński zginął w Parku Dreszera. W wieku
pięciu lat, przysłuchując się rozmowie sióstr mego taty, dowiedziałem się,
że mieszkając blisko cmentarza na Wałbrzyskiej, widziały w latach
powojennych , samochody które jechały w nocy w stronę cmentarza,
pewnie chowano ciała zabitych wrogów ustroju komunistycznego. Pod
koniec lat 60-tych, zaraz za ostatnimi pomnikami było wysypisko gruzu
i śmieci ( nie było ogrodzenia, może resztki siatki w paru miejscach ), tak
potraktowano szczątki polskich żołnierzy niezłomnych. Mając szesnaście
lat ukończyłem kurs lektorski i miałem ten zaszczyt być obok ołtarza w 1979
roku na Placu Zwycięstwa na mszy św. z papieżem Janem Pawłem II.
Po powstaniu Prawicy Rzeczypospolitej w 2007 roku, wstąpiłem w
jej szeregi, jestem jej działaczem i pełnomocnikiem na Pragę –Południe do
dzisiaj. Jestem od 2015 roku w Kościelnej Służbie Porządkowej Diecezji
Warszawsko-Praskiej Totus Tuus. Również w 2015 roku wstąpiłem do
Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, które zajmuje się: krzewieniem pamięci historycznej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w
Warszawie, wspiera inicjatywy obywatelskie, - promuje myśli Jana Pawła
II, - obroną przed deprawacją dzieci i młodzież, - odkłamuje naszą historię.
Zawodowo zajmuję się kierowaniem pracami remontowymi i budowlanymi
w firmie, która remontuje obiekty, buduje żelbetowe budynki wielorodzinne
jak też wiadukty i mosty. Jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej PAX,
oraz członkiem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ATEŃSKA, jestem
również we Wspólnocie Mieszkaniowej Kickiego 21. Ukończyłem
zarządzanie nieruchomościami i odbyłem praktyki w spółce SEDPOL na ul.
Czapelskiej 38.
Dlaczego warto na mnie głosować
1. Widzę zaniedbanie władz stolicy w rozwiązywaniu problemów
komunikacyjnych, a szczególnie na Pradze-Południe. Potrzebne
rozwiązania są od wielu lat dostępne, ale nie realizowane:
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propozycja I: połączenie Pragi-Południe z Targówkiem, poprzez
przedłużenie ul. Wiatracznej wiaduktem nad torami kolejowymi z ul.
Rzeczną ,
propozycja II: linia tramwajowa na osiedla mieszkaniowe Gocławia,
propozycja III: wybudowanie III linii metra do Trasy Siekierkowskiej na
Gocławiu.
2. Otwarcie radnych miasta na inicjatywy mieszkańców i ich problemy
poprzez otwarcie odpowiedniego działu w Urzędzie Miasta st. Warszawy z
pomocą administracyjno-prawną,
3. Odpowiedzialne wsparcie istniejących obiektów służby zdrowia,
przedszkoli i szkół oraz budowa
nowych.
4. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości
i lokalnego dziedzictwa
kulturowego, zachowanie i wspieranie kultury polskiej również poza
granicami kraju, uczestnicząc w programach partnerskich pomiędzy
miastami,
5. Prawne zabezpieczenie dzieci w
przedszkolach i młodzież w szkołach
przed szkodliwymi ideologiami,
6. Zmniejszenie opłat i zabezpieczenie
mieszkańców Warszawy przed
drastycznymi podwyżkami energii
poprzez
odzyskanie
majątku
sprzedanych firm typu STOEN i
SPEC,
7.
Przywrócenie
sprzedaży
mieszkań komunalnych i bonifikat
przy ich wykupie,
8.
Wspieranie
rodzimej
przedsiębiorczości np. poprzez
otwarcie bazarów dla rolników z
województwa mazowieckiego,
9.
Wprowadzenie
darmowej
komunikacji miejskiej dla osób
płacących podatki w Warszawie,
10.
Aktywizacja
osób
niepełnosprawnych i likwidacja barier
architektonicznych i komunikacyjnych
dla nich ( sygnały dla osób
niewidomych,
głuchych
i
głuchoniemych),
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11. Wspieranie taniego budownictwa poprzez przekazywanie gruntów
miejskich pod zabudowę mieszkaniową spółkom partnersko-prawnym
Urzędu Miasta zajmującym się budownictwem,
12. Doposażenie budynków komunalnych w centralne ogrzewanie, ciepłą
wodę i kanalizację.
Wybory do Rady m.st. Warszawy
Okręg Nr 6 obszar w granicach administracyjnych dzielnic:
Białołęka i Praga Północ
2
WOJDAT Sławomir Leonard
Prezes Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.
Redaktor Naczelny Myśli Praskiej.
Pamiętając o historii i tradycji nie
zapominajmy o dniu dzisiejszym.
Od
wielu
lat
organizuję
Obchody
Narodowego
Dnia
Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych, obchody podjęcia Powstania
Warszawskiego, koncerty, konkursy plastyczne
oraz wiele innych przedsięwzięć, mających na
celu promowanie polskiej historii, kultury i
tradycji. W ramach prowadzonej działalności
jako Prezes TMPTiK wspieram lokalne
społeczności,
prowadzę
działalność
charytatywną.
Od wielu lat jesteśmy świadkami zakłamywania
oraz przemilczania wielu wydarzeń z naszej
historii. Dlatego, wychodząc naprzeciw prawdzie
o minionych czasach, ja i moje Stowarzyszenie
chcielibyśmy
powołać Multimedialne Praskie
Centrum Edukacji Historycznej, które miałoby na
celu mówienie o nieznanych, zapomnianych i
przemilczanych
wydarzeniach
historycznych,
poświęconych w szczególności Warszawskiej
Pradze.
Wychodząc również naprzeciw obecnym potrzebom
naszej społeczności będę chciał zająć się
najważniejszymi sprawami, które są ważne dla
mieszkańców. Wśród nich będą:
 zwiększenie liczby przeszkoli w dzielnicy Praga Północ poprzez
przystosowanie niewykorzystanych obiektów z uwagi na napływ
młodych osób
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przeanalizowanie obecnej rejonizacji przynależności do szkół oraz
ewentualnej ich zmiany oraz zwiększenie ilości placówek
działanie na rzecz powstawania różnego typu miejsc przyjaznych
rodzinie
znalezienie co najmniej trzech miejsc w dzielnicy na
ogólnodostępne parkingi, zwiększenie liczby miejsc bezpłatnego
parkowania
modernizacja parkingów osiedlowych i zagospodarowanie
niewykorzystanych miejsc na ten cel
racjonalna gospodarka odpadami w dzielnicy, podjęcie działań
mających na celu poprawę gospodarki odpadami w całej Warszawie
walka ze smogiem, podjęcie działań mających na celu likwidację
wszelakich spalarni odpadów znajdujących się w sąsiednich
gminach, pełna selekcja – segregacja – recykling, racjonalna
gospodarka surowcami wtórnymi, ułatwienie dostępu do tanich
źródeł energii, ochrona naturalnych klinów napowietrzających
Warszawę
zapobieganie likwidacji obecnie istniejących linii komunikacji
naziemnej w związku z budową i oddawaniem nowych stacji Metra,
przeanalizowanie i wyznaczenie nowych tras komunikacji miejskiej,
z uwagi na powstawanie nowych osiedli oraz lobbing na tą rzecz
w odpowiednich instytucjach
zrobienie mapy potrzeb remontowych
dróg w dzielnicy, działanie na rzecz
poprawy sytuacji
wyznaczenie mapy wolnych lokali
komunalnych, zrobienie listy potrzeb
remontowych tych lokali
znalezienie wolnych lokalizacji
dla ośrodków edukacji, kultury,
wychowania i rekreacji oraz ośrodków
dla rehabilitacji zdrowia
zwiększenie przestrzegania prawa,
którego łamanie zagraża ludziom,
zwierzętom i przyrodzie

W natłoku ważnych codziennych
spraw nie zapominajmy o naszej
historii i tradycji bo ona jest
duchem Naszego Narodu.
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Rada Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

Okręg nr
1.

MALITEK Aleksandra Dorota

2. KWIATKOWSKI Łukasz
Kandydat Towarzystwa
Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury

3.

4.
5.
6.
7.

LISIECKI Michał

WODROWSKA Sandra
KOTUS Bartosz Jan
KOZŁOWSKA Bożena Krystyna
STANKIEWICZ Karolina Monika

8.

JABŁOŃSKI Łukasz

Okręg nr 2
1.
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GERBERT-CZARNIECKA
Delfina Wilhelmina

15

2. WOJDAT Małgorzata Barbara
Kandydat Towarzystwa Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.
LEWANDOWSKI Krzysztof Marek
STANKIEWICZ Małgorzata
TOMASZEWSKI Dariusz Andrzej
DŁUGOSZ Patryk Mikołaj
SKOTAREK Andrzej Edward
OLEKSIAK Piotr
KURENDA Bartosz Marcin
10.

SMOLAK Katarzyna

Okręg nr 3

1. DŁUGOSZ Piotr Artur

2.

MIODUSZEWSKI Kazimierz
Kandydat Prawicy Rzeczypospolitej
3.
STACHURSKA-AMDOUNI Magdalena Anna
4.
CZARNIECKI Stanisław Wawrzyniec
5.
GNIADEK Monika Anna
6.
KWIATKOWSKA Alina Barbara
7.
KURENDA Marcin Ryszard
8.
KARCZEWSKI Dariusz
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