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kandydat do Rady Dzielnicy 
Praga Północ

Paweł 
Skupiński

Wybory 21 października stawiają przed 
nami szansę  na stworzenie 
Warszawy i  Pragi naszej przyszłości. 

Proszę o Wasz głos na mnie 
do Rady Dzielnicy, 
KATARZYNĘ JASIŃSKĄ do Rady 
Miasta, 
WOJCIECHA ZABŁOCKIEGO 
do Sejmiku mazowieckiego.

Katarzyna Jasińska

Patryk Jaki 
nasz kandydat 
na Prezydenta Warszawy

AMBITNA I UCZCIWA 
WARSZAWA
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Paweł Skupiński

Moje priorytety
dla naszej dzielnicy:

 zdobywanie funduszy na remonty   
   i doposażenie w media ( gaz,   
   centralne ogrzewanie, kanalizacja) 
   praskich kamienic.

 Odblokowanie wykupu mieszkań 
   komunalnych przez ich najemców 
   z korzystną bonifikatą.

 Poprawa bezpieczeństwa 
 ograniczenie ruchu tranzytowego, 
 remonty ulic i lepsza na nich  

   organizacja ruchu,

 rozbudowa systemu monitoringu  
 zwiększenie ilości patroli policji.
 uwolnienie zasobów mieszkaniowych
 jedna centralna lista zasobów,
 przegląd zasobów wpisanych do 

   gminnego rejestru zabytków.
 stworzenie systemu zajęć 

   pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
   kontrolowanego przez Radę Dzielnicy.

 uregulowanie stanu prawnego 
   gruntów będących dzisiaj we władaniu 
   spółdzielni mieszkaniowych. 

 budowa nowych obiektów sportowych 
   i rekreacyjnych 

 uporządkowanie bazarku przy 
   ul. Namysłowskiej.  Bywałem czasem 
   niegrzeczny, ale zawsze byłem 
   skuteczny.

Urodziłem się w Warszawie i od lat 
70-tych związany jestem z Pragą. 
W latach 80-tych działałem w 
niepodległościowej opozycji : 
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet 
Solidarności (MRKS), Federacja 
Młodzieży Walczącej (FMW) i 
Solidarność Walcząca.  Brałem udział 
w kolportażu wydawnictw niezależnych 
i akcjach protestacyjnych. 
Za działalność na rzecz odzyskania 
niepodległości zostałem odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności. Wiem, 
że odzyskanej wolności trzeba bronić 
zawsze, pamiętając o historii i rzetelnie 
pracując na rzecz Ojczyzny, również 
tej małej. Dlatego kandyduje do Rady 
Dzielnicy z listy Komitetu Wyborczego 
Prawo i Sprawiedliwość

 
(lista 10) okręg 1 miejsce 3.

Jako Radny będę skutecznie 
i sumiennie spełniał zadania 
zapisane w warszawskim 
programie  samorządowym Prawa 
i Sprawiedliwości. 
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