
S� nansowano ze środków  KWW

Jest typem niepoprawnego społecz-
nika. Człowiekiem o niespożytej ak-
tywności społecznej na wielu polach.
Jest twórcą Dialogu, organizacji, 
która wydała kilkanaście numerów 
swej gazetki, zainstalowała 50 tablic 
ogłoszeniowych, zorganizowała licz-
ne spotkania i szkolenia, a także 
brała udział w tworzeniu gminnych 
dokumentów, takich jak projekt re-
witalizacji, statut czy kodeks krajo-
brazowy.
Jest przewodniczącym Zarządu
Osiedla Dąbrowa Zachodnia – 

najaktywniejszego osiedla w Ło-
miankach, członkiem zarządu krajo-
wego Kongresu Ruchów Miejskich do 
spraw małych i średnich miast oraz 
inspiratorem szerokiego porozumie-
nia, które doprowadziło do powsta-
nia inicjatywy Mieszkańcy Łomianek 
i szefem sztabu wyborczego.
Z wykształcenia socjolog. Prowadzi 
Instytut Mediów zajmujący się au-
dytem kampanii medialnych.

brazowy.
Jest przewodniczącym Zarządu
Osiedla Dąbrowa Zachodnia – 

Witold Gawda

Jeśli chcesz, żeby

Zagłosuj na mnie

• Rada Miejska miała przewodniczącego, który dopilnuje sprawiedliwej reprezentacji wszystkich mieszkańców
• Łomianki stały się krajowym liderem nowoczesnego, obywatelskiego zarządzania
• żeby już nikt nigdy nie był w Łomiankach poniżany i wyśmiewany przez władzę

KWW
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Urodzony w Warszawie, w Łomian-
kach mieszka od roku 1980.
Technolog drewna po SGGW. Pra-
cował w Instytucie Technologii 
Drewna i szkole średniej. Uczył ak-
tuariuszy zarządzania ryzykiem. 
W 1983 zakłada w Łomiankach � rmę. 
W roku 2014 zostaje menedżerem 
ds. rozwoju w ABJ Centrum Terapii, 
kontakty z psychologami, a zwłasz-
cza pacjentami pozwalają mu poznać 
problemy osób, które zostały odrzu-
cone przez zdrowe, ale pozbawione 
empatii społeczeństwo.

Harcerstwo nauczyło go, że w życiu 
trzeba być twardym, nie tracąc jed-
nocześnie z pola widzenia bliskich. 
Współtworzy Szkołę Podstawową 
STO, gdzie przewodniczy Radzie 
Szkoły.  
Amatorsko grywa na pianinie. 
W rozmowach prywatnych mówi, 
że to, z czego jest najbardziej dumny, 
to trzech synów oraz, że ma grono 
przyjaciół o różnych światopoglą-
dach.problemy osób, które zostały odrzu-

cone przez zdrowe, ale pozbawione 
empatii społeczeństwo.

Mirosław Guzowski
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• Dąbrowa Leśna zachowała swój charakter i nie zamieniała się, jak chcą tego deweloperzy, 
w karykaturę robotniczego Londynu

• wszystkie inwestycje poprzedzone były konsultacjami z mieszkańcami, a ich wyniki były 
uwzględniane w rzetelnie opracowanym projekcie

      żeby budowane i remontowane ulice oraz ścieżki rowerowe służyły 
      zadowoleniu mieszkańców, a nie ich irytacji

Dąbrowa Leśna zachowała swój charakter i nie zamieniała się, jak chcą tego deweloperzy, 
Jeśli chcesz, żeby
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Współwłaściciel agencji in� uencer 
marketingu oraz platformy społecz-
nościowej dla in� uencerów, nagra-
dzanej w licznych konkursach dla 
startupów i młodych przedsiębior-
ców takich jak: DDOB. Jest lau-
reatem Startup Adventure (Burda 
International Polska), European 
Startup Days (Europejski Kongres 
Gospodarczy), Start.Up.Press (Gru-
pa Polska Press), Startup Award (Fo-
rum Inwestycyjne w Tarnowie) czy 
Forum Ekonomiczne w Krynicy. 
W branży interaktywnej od 2008 

roku. Od początków działania do 
debiutu na rynku NewConnect 
związany z Socializer SA jako PR 
Manager. Studiował PR i Marketing 
Medialny na Wydziale Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Marke-
ting Internetowy w Szkole Głównej 
Handlowej (studia podyplomowe). 
Prywatnie maratończyk i triatlo-
nista regularnie korzystający z bli-
skości Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. Od 25 lat mieszkaniec 
Łomianek.

rum Inwestycyjne w Tarnowie) czy 
Forum Ekonomiczne w Krynicy. 
W branży interaktywnej od 2008 

Mateusz Krogulec
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• niekompetentni urzędnicy przestali zarabiać po 20 000 zł miesięcznie
       kultura w Łomiankach nie ograniczała się do koncertów disco polo, które kosztowały miliony złotych,
       pochodzącychych z naszych podatków
• Łomianki wspierały młodych rodziców – powstały nowe żłobki i przedszkola
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Historyk i samorządowiec, mieszka 
w Łomiankach – Dąbrowie Leśnej od 
urodzenia, czyli od 50 lat. Ukończyła 
historię na Uniwersytecie Warszaw-
skim oraz podyplomowe Studium 
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Pracuje w administra-
cji samorządowej. 
Od wielu lat wraz ze swymi rodzi-
cami i mieszkańcami osiedla orga-
nizuje piknik dla dzieci na osiedlu 
Dąbrowa Leśna. Bierze udział w or-
ganizacji Dni Dąbrowy. 
Jako wiceprzewodnicząca Zarządu 

Osiedla Dąbrowa Leśna, stara się 
przekazywać  postulaty mieszkań-
ców władzom Łomianek. Z racji 
zaangażowania w prace Zarządu 
Osiedla wielokrotnie spotkała się 
z arogancją władzy, brakiem sza-
cunku dla potrzeb mieszkańców 
i ignorowaniem ich wniosków.
Kandydując z listy KWW Miesz-
kańcy Łomianek  ma nadzieję, że po 
wyborach to właśnie zwykli miesz-
kańcy odzyskają podmiotowość 
w gminie, a władza zacznie rozma-
wiać, słuchać i służyć.

Dąbrowa Leśna. Bierze udział w or-
ganizacji Dni Dąbrowy. 
Jako wiceprzewodnicząca Zarządu 

Agnieszka Zdunek
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• głos Dąbrowy był obecny w Łomiankach 
• powstała sensowna komunikacja między Dąbrową, a Łomiankami i Warszawą, darmowa 

dla dzieci i uczącej się młodzieży, stworzono możliwości łatwego i szybkiego dojazdu do 
metra – także rowerem

• władza reagowała na postulaty mieszkańców i wsłuchiwała się w ich potrzeby



Jest osobą zorganizowaną i potrafiącą ra-
dzić sobie w najtrudniejszych nawet 
sytuacjach. Mieszkanka Łomianek 
od 2012 r, ale zawodowo związana 
z Łomiankami znacznie wcześniej, 
bo od 2002 r. Przedsiębiorca, księ-
gowa, prowadzi � rmę na terenie 
Łomianek. Zaangażowana w spra-
wy Osiedla Baczyńskiego, dzięki 
czemu wybrana została na członka 
Rady Nadzorczej Łomiankowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Zorga-
nizowała w Łomiankach i Powiecie 
Warszawskim Zachodnim struktury 

Nowoczesnej i objęła tam funkcję 
Przewodniczącej Zarządu Powia-
towego. To dało jej możliwość po-
znania osób mających wpływ na 
najważniejsze decyzje. Kontakty te 
wykorzysta pracując w Radzie Miej-
skiej w Łomiankach.
Prywatnie mężatka, matka sied-
miorga dzieci – funkcjonująca jako 
rodzina zastępcza. Dzieciaki, dla 
których jest gotowa zrobić wszystko, 
są największym skarbem jej życia. Spółdzielni Mieszkaniowej. Zorga-

nizowała w Łomiankach i Powiecie 
Warszawskim Zachodnim struktury 

Agnieszka Góralczyk
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• powstały programy wspomagające uzdolnione dzieci i młodzież
• skutecznie walczyono o czyste środowisko i wyeliminowano smog
• powołano przy Radzie Miejskiej radę młodzieży
      na poważnie zajęto się osobami starszymi i powołano radę seniorów

Doktor nauk technicznych, adiunkt 
IMP. Jego rodzina mieszka od wielu 
pokoleń w Burakowie. Pradziad Józef 
Tuszyński, dziadek Paweł Tuszyński, 
mama Apolonia Serzysko z domu Tu-
szyńska – Warszawianka Roku 1974, 
radna kilku kadencji Rady Warszawy 
i Rady Łomianek.  Rodzice i kuzyni 
uczestnicy ruchu oporu w szeregach 
AK i BCh, Bohaterowie Ziemi Ło-
miankowskiej.
Od roku 2002 pracuje w samorządzie 
osiedlowym. Sekretarz, wiceprzewod-
niczący, a aktualnie przewodniczący 

Zarządu Osiedla Buraków. Nieustępli-
wy w realizacji założonych celów. Wy-
kazuje się dużą determinacją w zwalcza-
niu nieprawidłowości. Niestrudzenie 
angażuje się w ważne dla mieszkańców 
sprawy. Bronił � lii domu kultury w Bu-
rakowie przed likwidacją w 2015 roku, 
organizował Burakowskie Dni Sąsiada.
Radny trzeciej kadencji Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Ma bogate 
doświadczenie samorządowe i społecz-
ne. Zna potrzeby mieszkańców oraz wie 
czego można oczekiwać i czego wyma-
gać od władz gminnych.

Od roku 2002 pracuje w samorządzie 
osiedlowym. Sekretarz, wiceprzewod-
niczący, a aktualnie przewodniczący 

Jerzy Serzysko
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• przebudowano skrzyżowania Pułkowa-Dziwożony z prawoskrętem w ul. Parkową
• wyremontowano  ul. Łąkową, Pancerz, Poniatowskiego
• utworzono ogólniedostępny Dom Spotkań Sąsiedzkich
• wprowadzono budżet obywatelski



S� nansowano ze środków  KWW

Absolwentka Wydziału Psychologii 
Akademii Teologii Katolickiej oraz 
Wydziału Pedagogicznego Uniwer-
sytu Warszawskiego. Nauczycielka 
i wychowawczyni z wieloletnim do-
świadczeniem. Pracuje w przedszkolu
integracyjnym. Z Łomiankami zwią-
zana rodzinnie od 27 lat. W Dąbrowie 
Leśnej mieszka od 2000 roku.  Od po-
czątku współpracowała z kolejnymi 
Radami Osiedla, pomagając w orga-
nizacji i prowadzeniu imprez integra-
cyjnych dla mieszkańców, takich jak 
wspólne śpiewanie z zespołem Czerwo-

ny Tulipan, środowe wieczory z grami 
planszowymi, pikniki z okazji Dnia 
Dziecka. Wraz z mężem organizuje we 
własnym ogrodzie Tarasowe Spotka-
nia Kabaretowe. Od 2002 roku odby-
ło się już 61 spotkań, na które każdy 
chętny ma wstęp wolny. Interesuje 
się problematyką z zakresu rewali-
dacji i opieki nad dziećmi niepełno-
sprawnymi. Szczęśliwa posiadaczka 
4 kotów i 2 psów. W wolnych chwi-
lach lubi pracować w ogrodzie, czy-
tać książki i grać w gry planszowe.

nizacji i prowadzeniu imprez integra-
cyjnych dla mieszkańców, takich jak 
wspólne śpiewanie z zespołem Czerwo-

Agata Porowska
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• władze wspierały inicjatywy mieszkańców, nie dzieląc ich na swoich i opozycję
• w Łomiankach były dostępne programy zdrowotne, w tym rehabilitacja dla dzieci 

z niepełnosprawnościami 
      opieka przedszkolna w Łomiankach spełniała najwyższe standardy
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Podkreśla, że mieszkańcy są naj-
większą wartością Łomianek. Dla-
tego tak chętnie im pomagała, pro-
mując ich działalność w Lemon Tree, 
które stało się kulturalnym centrum 
Dąbrowy. Organizowane tam pik-
niki, wernisaże, koncerty, występy 
są trwałym elementem życia miesz-
kańców Łomianek. Aktywnie za-
angażowała się również w Otwarte 
Ogrody Artystów, imprezę cykliczną, 
wysoko ocenianą przez mieszkańców. 
Uważa, że Łomianki zasługują na swoje 
centrum (bynajmniej nie handlowe), 

a ul. Zachodnia w Dąbrowie powinna 
stać się ulicą reprezentacyjną! Marzy, 
by każde osiedle miało swoje „cen-
trum” – miejsce integrujące miesz-
kańców. Pomóc temu może wprowa-
dzenie budżetu partycypacyjnego, 
którego jest gorącą zwolenniczką.

Ukończyła wydział Ekonomii Spo-
łecznej na SGPiS. Prowadzi własną 
� rmę. Od 2013 r. w zarządzie Stowa-
rzyszenia Nasze Łomianki. Zwolen-
niczka ruchów oddolnych; bez okre-
ślonych sympatii politycznych. 

wysoko ocenianą przez mieszkańców. 
Uważa, że Łomianki zasługują na swoje 
centrum (bynajmniej nie handlowe), 

Aneta Szlupowicz
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       Łomianki były przyjaznym miejscem do życia to znaczy:
• zrealizowano centrum Łomianek z prawdziwego zdarzenia
       powstały wspólne przestrzenie dla wszystkich mieszkańców, tj. dzieci, młodzieży i osób starszych
       podjęto działania zmierzające do zapewnienia alternatywnego dla samochodowego
      dojazdu do Warszawy Zagłosuj na mnie


