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Głosuj dla Pragi 

 
Zdaniem wielu zagranicznych obserwatorów to jedna z najatrakcyjniejszych europejskich dzielnic. A jednocześnie 

miejsce wciąż budzące nieuzasadniony lęk, oparty na pokutujących u przyjezdnych stereotypach. Warszawska Praga, 

bo o niej mowa, jest dzielnicą z wciąż niewykorzystanym potencjałem, tkwiącym w jej społeczności – autentycznej, 

zaangażowanej, pełnej pasji.  

 

Osobami, które ten potencjał chcą uruchomić, są mieszkańcy Pragi, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych 

postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, startując do Rady Dzielnicy jako Komitet Wyborczy ”Porozumienie dla 

Pragi”. Skupieni wokół ”Porozumienia Dla Pragi” społecznicy podkreślają, że nie są związani z żadną partią 

polityczną. Są sąsiadami z Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Michałowa, Śliwic. Część od wielu lat działa w 

różnych organizacjach i inicjatywach, takich jak Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Rada Kolonii Śliwice, Praskie 

Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”, czy Targowa dla Ludzi. Łączy ich Praga i bezinteresowna praca na rzecz 

mieszkańców. 

 

Liderami list są Piotr Stryczyński z Towarzystwa Przyjaciół Pragi (okręg 1), historyczka sztuki, Ewa Kalnoj-

Ziajkowska (okręg 2) oraz członek PSM Michałów, Krzysztof Michalski (okręg 3). 

 

Łącznie do Rady Dzielnicy z list PdP wystartuje 25 osób. Prawie połowa z nich to panie. Najbardziej 

sfeminizowanym okręgiem jest 3. - 62,5% osób na liście to panie, najbardziej zmaskulinizowana jest 2. - 62,5% osób 

na liście stanowią panowie. 

 

Kandydaci i kandydatki ”Porozumienia dla Pragi” to ludzie z różnym doświadczeniem zawodowym i społecznym - 

nie tylko aktywiści, ale też członkowie zarządów wspólnot, prawnicy, marketingowcy i piarowcy, specjaliści od 

zarządzania kulturą, zieleni, ochrony i konserwacji zabytków, a także praktycy działań edukacyjnych i 

wychowawczych.  

 

Dlaczego startują w wyborach? Jak mówią: Ważne decyzje dotyczące Pragi Północ zapadają na sesjach Rady 

Dzielnicy. Mamy dość sporów i braku zainteresowania sprawami mieszkańców ze strony dotychczasowych 

przedstawicieli tego organu. Kandydujemy, bo uważamy, że Praga-Północ – ta wyjątkowa część Warszawy – 

zasługuje na uczciwe traktowanie i mądrzejsze zarządzanie. Nasz program to wynik wielu lat pracy i rozmów z 

sąsiadami, lokalnych i międzynarodowych doświadczeń, obserwacji i frustracji, ale też marzeń i wiary w to, że może 

być lepiej. 

 

Osoby skupione wokół ”Porozumienia dla Pragi” mają zamiar m.in. wznowić program „Zielonych Podwórek”, 

zachęcić mieszkańców do brania spraw w swoje ręce poprzez korzystanie z narzędzi partycypacji, zadbać o zabytki 

czy poprawiać standard praskich mieszkań (m.in. poprzez przyspieszenie procesu podłączania ich do centralnego 

ogrzewania). Nieobce są im również zagadnienia dotyczące edukacji, kultury czy współpracy z przedsiębiorcami (z 

uwzględnieniem deweloperów i ich wkładu w remonty pustostanów). 

 

Wybory już 21 października. Warto wówczas oddać swój głos na osoby, które działają i chcą działać dla Pragi i jej 

mieszkańców. #GłosujDlaPragi 

 

Więcej informacji:  

www.porozumieniedlapragi.pl 

https://www.facebook.com/PorozumienieDlaPragi/ 

porozumieniedlapragi@gmail.com  
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