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W Łomiankach mieszka od dziecka. 
Tu chodziła do szkoły podstawowej.
Ukończyła studia magisterskie na Uni-
wersytecie Warszawskim na kierunku 
administracja oraz studia podyplomo-
we w zakresie zamówień publicznych 
w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 
28 lat jest związana zawodowo z ad-
ministracją publiczną. Doświadczenie 
zdobyte w pracy samorządowej chce 
wukorzystać w służbie dla rozwoju Ło-
mianek. Zna prawo i wie, jak je tworzyć 
oraz stosować dla dobra mieszkańców. 
Wie, co jest potrzebne Łomiankom. 
Ma gotowe projekty duże i małe, jed-

norazowe i wieloletnie. Wszystkie są 
realne, choć nie wszystkie można zre-
alizować natychmiast. 
Będzie zabiegać o rzetelne konsultacje 
społeczne i budżet obywatelski. Ma 
dobre wyczucie potrzeb społecznych, 
a przy tym wie jakimi środkami osią-
gać zamierzone cele, działając w inte-
resie mieszkańców.
Przez wiele lat była społecznym kura-
torem sądowym, a od 16 lat jest sędzią 
ławnikiem w Sądzie Rejonowym.
Zdobyta wiedza pozwala jej płynnie 
poruszać się w zagadnieniach samo-
rządowych. 

oraz stosować dla dobra mieszkańców. 
Wie, co jest potrzebne Łomiankom. 
Ma gotowe projekty duże i małe, jed-

Maria Pszczółkowska

KWW

Jeśli chcesz, żeby

Zagłosuj na mnie

• w 15 minut dojechać do Warszawy
• dzieci miały zapewnioną opiekę przedszkolną
      nasze wspólne pieniądze wydawano w sposób celowy, rzetelny i gospodarny, 
      a urząd działał w sposób transparentny
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Rocznik 1946. Inżynier mechanik po 
Politechnice Warszawskiej. Pracował 
w � rmach transportowych przecho-
dząc kolejne szczeble kariery począw-
szy od montera przez naczelnika wy-
działu gospodarki w Transbudzie po 
głównego specjalistę na kraj do spraw 
paliw w GIGE.
Ukończył kurs na członków rad nad-
zorczych. Zasiadał w kilku radach 
nadzorczych, w tym w KMŁ. Ten krót-
ki, pięcioletni epizod sprawił, że zosta-
ły po nim dla Łomianek niezastąpione 

Solarisy i reorganizacja spółki.
Pracowity, wnikliwy analityk, autor 
licznych opracowań programowych 
dotyczących dróg gminnych, rozwią-
zań komunikacyjnych oraz z zakresu 
problematyki czystości powietrza. 
Dokonał dogłębnej oceny większo-
ści gminnych inwestycji. Wniesie 
do prac Rady Miejskiej inżynierskie 
kompetencje i precyzję ścisłego umy-
słu. Startuje w wyborach, bo chce lep-
szych i piękniejszych Łomianek dla 
wszystkich mieszkańców, dla siebie 
i swoich wnuków.

nadzorczych, w tym w KMŁ. Ten krót-
ki, pięcioletni epizod sprawił, że zosta-
ły po nim dla Łomianek niezastąpione 

Jan Umiastowski
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Jeśli chcesz, żeby

• uzdrowiono proces inwestycyjny i zapewniono współudział mieszkańców w jego tworzeniu
• rozwinięto systemy komunikacyjne od rowerowego po komunikację zbiorową oraz elektroniczną
      wprowadzono program nasadzeń zieleni miejskiej oraz przeciwdziałania 
      smogowi
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Zagłosuj na mnie
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Absolwentka Studium Życia nad Rodziną 
przy KuriiI Metropolitalnej w War-
szawie. Jest osobą bezpartyjną. Od 
ponad 50 lat mieszka w Łomiankach 
i zna problemy tego miasta. Ma po-
mysł, jak je rozwiązać we współpracy 
z burmistrzem i Radą Miejską. 
Bliskie są jej sprawy społeczne, 
a w szczególności los osób niepełno-
sprawnych i seniorów. 
Widzi także potrzeby dotyczące 
oświaty, infrastruktury i promocji 
naszego miasta. Chętnie angażuje 
się społecznie i daje jej to ogromną 
satysfakcję. Twierdzi bowiem, że 

człowiek jest tyle wart, ile może dać 
drugiemu…
Jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch 
dorosłych córek. Od ponad 30 lat 
działa społecznie na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, rodzin i seniorów.
Przez 10 lat pracowała w charak-
terze nauczyciela do spraw dydak-
tycznych w świetlicy socjoterapeu-
tycznej prowadzonej przez siostry 
Salezjanki.
Jest przewodniczącą zarządu osie-
dla Łomianki Stare i radną Rady 
Miejskiej w Łomiankach.

naszego miasta. Chętnie angażuje 
się społecznie i daje jej to ogromną 
satysfakcję. Twierdzi bowiem, że 

Mariola Niecikowska
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Jeśli chcesz, żeby

• Łomianki były miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców
• mieszkańcy mogli decydować o budżecie obywatelskim
      stworzono warunki dla rozwoju samorządności
      wyeliminowano propagandę z życia publicznego
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Zagłosuj na mnie

Od ponad dwudziestu lat mieszka 
w Łomiankach. Jest absolwentem 
wydziału Socjologii Miasta. Pasjo-
nuje go taniec, jazda na rowerze, 
długie spacery. Wiele lat swojej pra-
cy zawodowej spędził jako event 
manager w różnych hotelach i in-
stytucjach, między innymi Muzeum 
Józefa Piłsudskiego, Hotelu Marriott, 
Muzeum POLIN, agencjach evento-
wych. Zorganizował niezliczoną ilość 
konferencji, koncertów, gal i bankie-
tów. Był współorganizatorem akcji 
„Mamy niepodległą”, która przez 

trzy lata z rzędu zaangażowała pra-
wie milion Polaków w promowanie 
święta 11 listopada. Do swoich osią-
gnięć może zaliczyć promocję wielu 
Polskich � rm w różnych krajach na 
całym świecie.
Ma duże doświadczenie w przygoto-
wywaniu wniosków o dotacje unijne. 
Przygotował ich ponad sto – więk-
szość doczekała się realizacji. Widzi 
w Łomiankach wiele możliwości dla 
realizacji inwestycji opierających się  
na dotacjach unijnych.

konferencji, koncertów, gal i bankie-
tów. Był współorganizatorem akcji 
„Mamy niepodległą”, która przez 

Grzegorz Umiastowski
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Jeśli chcesz, żeby

• Łomianki były liderem w wykorzystaniu środków unijnych
      gmina pomagała obywatelom w uzyskaniu dotacji na wymianę kotłów lub termomodernizację 
      budynków
• w jednym okienku można było załatwić większość spraw urzędowych
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Zagłosuj na mnie



Ma 57 lat. Urodził się i wychował na 
Śląsku. Od ponad 37 lat jest miesz-
kańcem Łomianek, gdzie począw-
szy od 1985 roku prowadzi swój 
zakład rzemieślniczy. Mimo coraz 
trudniejszych czasów dla rzemio-
sła utrzymał swój zakład i zatrud-
nionych w nim pracowników przez 
23 lata. Żonaty, ojciec dwójki dzieci. 
Ceni sobie uczciwość i pracowi-
tość. Chciałby, żeby wszystkie duże 
inwestycje na terenie miasta i gminy 
Łomianki były konsultowane z miesz-
kańcami w sposób jasny i klarowny. 

Jest głęboko przekonany, że podstawą 
dobrej samorządności są prawdziwie 
partnerskie relacje między władzą 
a mieszkańcami oraz że nadszedł 
czas, by każdy czuł się w Łomian-
kach jak u siebie w domu. Często po-
wtarza: „Koniec podziału na starych 
i nowych mieszkańców”.
Dostrzega ogromny potencjał drze-
miący w mieszkańcach, który jest od 
lat marnotrawiony.  Realizowana przez 
władze polityka rządzenia przz kon-
� ikt musi wreszcie odejść do lamusa.  
Leży to w interesie nas wszystkich.

inwestycje na terenie miasta i gminy 
Łomianki były konsultowane z miesz-
kańcami w sposób jasny i klarowny. 

Grzegorz Orlecki
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Jeśli chcesz, żeby

• zbudowano prawdziwie partnerskie relacje między władzą a mieszkańcami
• każdy w Łomiankach czuł się jak u siebie w domu
      skończyły się podziały na starych i nowych mieszkańców
      wszystkie duże inwestycje były konsultowane z mieszkańcami
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Zagłosuj na mnie

34 lata, żona Macieja, troje dzieci. 
Absolwentka Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego.
Urodzona i wychowana w Jaśle na 
Podkarpaciu. W okresie szkolnym 
przez 11 lat trenowała taniec towa-
rzyski – wicemistrzyni Europy.
W Łomiankach od 7 lat, przez 4 lata 
prowadziła restaurację, dając pracę 
młodym mieszkańcom. Organi-
zowała w niej akcje charytatywne, 
imprezy kulturalne i rozrywkowe.
W 2014 r. otrzymała od władz mia-
sta medal 25-lecia Łomianek. 

Członek Klubu Mam. Bardzo ceni 
sobie współpracę z tym gronem 
świetnych i mądrych kobiet.
Aktywnie działa w radzie rodziców 
w szkole swoich dzieci. Razem z cór-
ką śpiewa w szkolnym chórze.
Związana ze środowiskiem Przed-
szkola Sióstr Salezjanek.
Z mężem oraz z dziećmi aktywnie 
spędza czas wolny – narty, żagle, 
pływanie, rowery.

imprezy kulturalne i rozrywkowe.
W 2014 r. otrzymała od władz mia-
sta medal 25-lecia Łomianek. 

Magdalena Cłapińska
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Jeśli chcesz, żeby
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• matki i rodziny otrzymywały prawdziwe wsparcie
      by oferta sportowa i kulturalna Łomianek była wszechstronna i bogata
      oraz dostępna przez cały rok, dla wszystkich grup mieszkańców
• by dynamiczny rozwój Łomianek rzeczywiście służył ludziom
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Radna. Społecznik. Przedsiębiorca. 
Prezes fundacji. Mama dwójki dzieci. 
Żona. Bezpartyjna.
Zwolenniczka inwestycji robionych
raz a dobrze po konsultacjach z miesz-
kańcami. Drażni ją rozwój Łomianek 
bez ładu i składu, smog i wycinanie 
dużych drzew przez gminę. W obecnej 
kadencji specjalizowała się w zagadnie-
niach urbanistycznych. Zwolenniczka 
budżetu obywatelskiego. Uważa, że 
zrozumienie problemu przez ludzi to 
połowa jego rozwiązania.
Jako przedsiębiorca, absolwentka SGH 

i stypendystka Copenhagen Business 
School wie jak zrządzać. Jako radna so-
łecka rozumie potrzeby mieszkańców. 
A jako radna miejska zna mechanizmy 
powstawania prawa w Łomiankach. 
Mieszka tu od 20 lat. Zawsze czyta 
uważnie oraz wnikliwie analizuje pro-
jekty uchwał, nad którymi później gło-
suje. Dociekliwa i konsekwentna. Lubi 
współpracować z osobami o zupełnie 
odmiennych poglądach. Współorga-
nizowała otwarte Ogrody Artystów 
w Łomiankach Dolnych oraz organi-
zuje coroczne ogniska sołeckie.

zrozumienie problemu przez ludzi to 
połowa jego rozwiązania.
Jako przedsiębiorca, absolwentka SGH 

Ewa Krzyżowska
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Jeśli chcesz, żeby
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• inwestycje były robione raz a dobrze
• na poważnie zajęto się ochroną przed powodzią
• w Łomiankach można było w zimie oddychać czystym powietrzem
• mieszkańcy mieli prawo głosu między innymi w ramach  budżetu obywatelskiego

Z wykształcenia psycholog zarzą-
dzania biznesem, studia ukończyła 
w USA. Podyplomowo jest absol-
wentką studiów pedagogicznych 
z zakresu metodyki nauczania języ-
ków obcych, ponieważ szkolnictwo 
zawsze było jej bliskie i czuje się 
w tym zawodzie spełniona. W 2015 r.
była inicjatorką przejęcia przez 
gminę naszego liceum. Od roku 
2013 jest wiceprzewodniczącą Za-
rządu Osiedla Łomianki Górne, 
które jest jednym z największych ob-
szarów administracyjnych w gminie

i ciągnie się od ulicy Wiosennej do 
dawnego Marcpolu w Kiełpinie,
obejmując ICDS. Lubi pomagać 
innym. Lubi być otoczona przy-
jaznymi, szczęśliwymi ludźmi 
i lubi, kiedy motywuje ich do od-
krywania ich potencjału. Zaangażo-
wana w obronę mieszkańców przed 
nieprzemyślanymi decyzjami władz 
oraz w działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.
Jest zwolenniczką koncyliacyjnego 
rozwiązywania problemów. Reaguje 
alergicznie na kłamstwa i manipulacje. 

rządu Osiedla Łomianki Górne, 
które jest jednym z największych ob-
szarów administracyjnych w gminie

Iwona Bajek

KWW

Jeśli chcesz, żeby

• w Łomiankach funkcjonowało nowoczesne liceum kształcące młodzież na europejskim poziomie
• powstała rozwinięta infrastruktura społeczna uwzględniajaca potrzeby osób niepełnosprawnych
      wykorzystano potencjał terytorialny gminy dla rozwoju agroturystyki lub
      turystyki historycznej
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Zagłosuj na mnie


