
S� nansowano ze środków  KWW

Jedna z najaktywniejszych radnych 
Rady Miejskiej ostatniej kadencji, 
przewodnicząca Klubu Radnych Nie-
zależnych. Współzałożycielka sto-
warzyszenia Mieszkańcy Łomianek, 
aktywnie działa w radach rodziców 
łomiankowskich szkół. Absolwentka 
wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Działalność zawodowa 
związana z koordynacją prac w zakre-
sie wydawania publikacji prasowych 
i książkowych. Szczęśliwa żona i mama 

dwójki nastoletnich dzieci. 
W Łomiankach od 11 lat i od sa-
mego początku aktywna - w szkole 

i przedszkolu dzieci, a także w sołectwie 
Łomianki Chopina jako radna sołecka. 
Związana z ruchami działającymi na 
rzecz kobiet. Uczestniczka Letniej Aka-
demii Kongresu Kobiet w 2017 r. 
Skupiła wokół siebie zespół ambitnych 
i zaangażowanych ludzi, którzy gotowi 
są do ciężkiej pracy na rzecz nowocze-
snych Łomianek. Pod jej kierunkiem 
powstały liczne opracowania progra-
mowe i organizacyjne.
Łączy to, co wydaje się niemożliwe do 
połączenia, proponuje rozwiązania na 
szerszą skalę, nie zapominając o tym, 
co lokalne.

dwójki nastoletnich dzieci. 
W Łomiankach od 11 lat i od sa-
mego początku aktywna - w szkole 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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Jeśli chcesz, żeby

• usprawniono dojazd do Warszawy poprzez połączenie Łomianek z Warszawą buspasem/pojazdem 
szynowym do metra

• poprawiono bezpieczeństwo Łomianek przy zachowaniu priorytetu, jakim są wały przeciwpowodziowe
      nastąpiła zdecydowana poprawa w komunikowaniu się z mieszkańcami, tak by
      to urząd był dla mieszkańców, a nie odwrotnie
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Od 15 lat działa w lokalnych stowa-
rzyszeniach, by wspólnie z sąsiadami 
dbać o Łomianki. 
Tytan pracy społecznej. Ciągle ko-
muś pomaga i doradza, od lat pracuje 
społecznie w ogólnopolskich orga-
nizacjach pozarządowych. Unowo-
cześnia edukację, pomaga korzystać 
z nowoczesnych technologii i uczy 
dzieciaki programować. Uwielbia Ba-
zar Zabawek Używanych, który wraz 
z pozostałymi członkami Pracowni 
Łomianki pomagał organizować.
Jest sygnalistą z doświadczeniem 

w zakresie informacji publicznych. 
Wielokrotnie pomagał mieszkańcom, 
stowarzyszeniom, a także radnym 
w uzyskaniu dostępu do informa-
cji publicznych. To dzięki Januszowi 
gminne spółki ZWiK i KMŁ udo-
stępniły sprawozdania � nansowe 
w formie elektronicznej – nie trzeba 
wybierać się do czytelni akt w KRS.
Od 2004 roku kieruje własną � rmą 
informatyczną, gdzie buduje systemy 
informatyczne dla przedsiębiorstw. 
Z jego aplikacji na co dzień korzystają 
tysiące użytkowników. 

z pozostałymi członkami Pracowni 
Łomianki pomagał organizować.
Jest sygnalistą z doświadczeniem Janusz Skonieczny
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• Łomianki miały budżet obywatelski, a mieszkańcy co roku decydowali o tym, co i gdzie budować
• nasze podatki były wydawane rzetelnie, w sposób jawny i celowy, pod bacznym okiem komisji 

rewizyjnej, która uważnie kontroluje prawidłowość tego procesu
• Łomiankami kierowali mieszkańcy, a nie lobby deweloperskie i koterie rodzin

zainteresowanych obrotem gruntami rolnymi i przeznaczaniem ich pod inwestycje
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Od 18 lat mieszka wraz z rodziną 
w gminie Łomianki, a od 9 lat jest 
związany z Dziekanowem Leśnym. 
Chciałby, aby miejscowość ta roz-
wijała się wszechstronnie i znacząco 
poprawiała się jakość życia miesz-
kańców. 
Za cel stawia sobie pracę na rzecz 
lokalnej społeczności, ale także po-
prawę komunikacji wewnątrz całej 
gminy. 
Ma wyższe wykształcenie technicz-
ne oraz studia podyplomowe z za-
kresu zagospodarowania i uniesz-

kodliwiania odpadów uzyskane na 
Politechnice Warszawskiej i studia 
podyplomowe z wyceny nierucho-
mości w Wyższej Szkole Handlu 
i Finansów Międzynarodowych. 
Od 2001 roku pracuje w spółkach 
komunalnych dla kilku samorządów 
w Powiecie Warszawskim Zachod-
nim. Zna ich specy� kę i sposób zarzą-
dzania. Jest rzetelny, obowiązkowy,  
odpowiedzialny, komunikatywny 
i otwarty na ludzi. Nie uznaje rzeczy 
za niemożliwe, tylko za wymagające 
zaangażowania i pasji. 

Ma wyższe wykształcenie technicz-
ne oraz studia podyplomowe z za-
kresu zagospodarowania i uniesz-

Paweł Bohdziewicz
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• poprawiono skuteczność w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z funduszy unijnych
• inwestowano w przyszłość poprzez propagowanie odnawialnych źródeł energii i zagospodarowanie odpadów
• wprowadzono mechanizmy kontroli i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz 

współdecydowania mieszkańców o wieloletnim planie inwestycyjnym
i wieloletniej prognozie finansowej
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Ukończyła Instytut Archeologii  
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest  
ponadto absolwentką Szkoły Trene-
rów Akademii Trop. Jej aktywność 
zawodowa koncentrowała się na ba-
daniach rynku i opinii publicznej, 
najpierw w instytucie badawczym 
SMG/KRC Millward Brown, obecnie 
prowadzi własną � rmę. Doświad-
czenie zawodowe pomaga jej zro-
zumieć problemy, z jakimi borykają 
się jednostki i lokalne społeczności. 
W swojej pracy ceni uważny kontakt 
z drugim człowiekiem. Prywatnie, 
jest żoną od 18 lat i mamą nastoletniej 

córki (uczennicy szkoły muzycznej), 
z której jest bardzo dumna. Jako 
młoda mieszkanka Kiełpina potra�  
spojrzeć na wiele spraw dotyczących 
tego miejsca w świeży, pełen zaanga-
żowania sposób. Jest osobą otwartą 
i odpowiedzialną, nie lubi obiecywać.  
Woli koncentrować się na proble-
mie i poszukiwaniu możliwości jego 
skutecznego rozwiązania. Wspiera 
ruchy lokalne i aktywnie uczestniczy 
w różnych przejawach ich aktywności, 
m.in. jest współorganizatorką akcji na 
rzecz ochrony rezerwatu przyrody  
Jezioro Kiełpińskie.

W swojej pracy ceni uważny kontakt 
z drugim człowiekiem. Prywatnie, 
jest żoną od 18 lat i mamą nastoletniej 

Agnieszka Gawron-Smater

KWW

• Kiełpin rozwijał się wszechstronnie, dynamicznie, ale w sposób zrównoważony, by był miejscem przy-
jaznym do życia, a nie gigantycznym węzłem drogowym, by zachowane zostały jego cenne zasoby 
przyrodnicze

      zatrzymano narzucane odgórnie inwestycje typu „Mała Obwodnica, śladem
      Kościelnej Drogi”, o charakterze tranzytowym, służące ościennym gminom,
      kosztem nas mieszkańców Łomianek
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• Kiełpin rozwijał się wszechstronnie, dynamicznie, ale w sposób zrównoważony, by był miejscem przy-
jaznym do życia, a nie gigantycznym węzłem drogowym, by zachowane zostały jego cenne zasoby 
przyrodnicze

      zatrzymano narzucane odgórnie inwestycje typu „Mała Obwodnica, śladem
      Kościelnej Drogi”, o charakterze tranzytowym, służące ościennym gminom,
      kosztem nas mieszkańców Łomianek
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Absolwentka Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Eme-
rytowana nauczycielka języka pol-
skiego i historii z 34-letnim stażem 
pracy w szkołach warszawskich. 
Współautorka projektu reformy Li-
ceum im. Cervantesa na Mokotowie. 
Opracowała program nauczania ję-
zyka polskiego dla klas hiszpańsko-
języcznych.
Aktywna członkini Komisji Oświaty 
Solidarności Nauczycielskiej na Mo-
kotowie. Zaangażowana w pracę na 
rzecz seniorów. 

Od 17 lat mieszkanka Sadowej. 
Członek Rady Sołeckiej. Jest wiel-
kim orędownikiem działania na 
rzecz rozwoju szkoły w Sadowej 
oraz jej przekształcenia w szkołę in-
tegracyjną. Widzi potrzebę rozbu-
dowy tej placówki, tak by zapewniła 
ona miejsce dla klubu seniora, bi-
blioteki oraz siłowni dla młodzieży.
Aby stała się miejscem silnie inte-
grującym mieszkańców.

Solidarności Nauczycielskiej na Mo-
kotowie. Zaangażowana w pracę na 
rzecz seniorów. 

Barbara Markowska
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• utworzono w Łomiankach oddział Centrum Pomocy Rodzinie, który obecnie znajduje się w Ożarowie Maz.
• przywrócono mieszkańcom Sadowej ośmioklasową szkołę podstawową 
• powstał plac zabaw dla dzieci i młodzieży 
      stworzono ścieżki edukacyjne poswięcone historii Sadowej oraz ukazujące
      bogactwo przyrodnicze tych okolic
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Samorządowiec od 10 lat. Sołtys, 
drugą kadencję radny Rady Miejskiej. 
Członek Komisji Społecznej. Bezkom-
promisowy w kwestiach uczciwości, 
praworządności i jawności życia pu-
blicznego. Zasiadając w większościo-
wej RM, doprowadził do realizacji 
w Dziekanowie Bajkowym dwóch 
dużych inwestycji – oświetlenia drogi
opaskowej (jedyna taka inwestycja 
w gminie) oraz budowy dwufunkcyj-
nego, ogólnodostępnego boiska (siat-
kówka/tenis). Z determinacją dąży 
do uporządkowania stanu własności 
dróg. Od zawsze działa na rzecz dzieci. 

Nauczyciel. Dyrektor fundacji „Dziec-
ko i Sztuka”. Inicjator Akcji „Wielkiej 
Wagi” dla Szpitala Dziecięcego w Dzie-
kanowie Leśnym. Mimo pozbawiania 
funduszu sołeckiego, dzięki wsparciu 
licznych sponsorów, nieprzerwanie od 
8 lat organizuje kultowe już, wielka-
nocne imprezy dla dzieci. Jego aktyw-
ność doprowadziła do realizacji inwe-
stycji przeprowadzonej niezależnie, 
a nawet wbrew stanowisku burmi-
strza. Jest to bezpieczne Aktywne 
Przejście dla Pieszych przy szkole 
w Dziekanowie Polskim. Jedyne takie 
w powiecie!

kówka/tenis). Z determinacją dąży 
do uporządkowania stanu własności 
dróg. Od zawsze działa na rzecz dzieci. 

Marcin Eti enne
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• zabezpieczono w budżecie środki na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych
• obszary wiejskie miały uregulowane kwestie własności dróg, wodociąg i kanalizację
• w Sadowej powstała nowoczesna szkoła wraz z infrastrukturą sportową
• uchylono plany dotyczące budowy tzw. małej obwodnicy śladem Kościelnej Drogi
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• zabezpieczono w budżecie środki na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych
• obszary wiejskie miały uregulowane kwestie własności dróg, wodociąg i kanalizację
• w Sadowej powstała nowoczesna szkoła wraz z infrastrukturą sportową
• uchylono plany dotyczące budowy tzw. małej obwodnicy śladem Kościelnej Drogi
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Od 18 lat mieszkaniec Sadowej.
Ukończył Wydział Inżynierii Sani-
tarnej i Wodnej Politechniki War-
szawskiej. Przez ponad 15 lat praco-
wał w Wodociągach Warszawskich. 
Obecnie prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Szczęśliwy mąż 
i ojciec. Pomaga teściowi w gospo-
darstwie.
Dzięki znajomości zagadnień zwią-
zanych z budownictwem, nierucho-
mościami oraz ochroną środowiska 
chciałby wpłynąć na jakość i ilość 
inwestycji w sołectwach oraz zago-

spodarowanie przestrzenne Gminy. 
Jego zdaniem, to mieszkańcy powinni 
decydować o terenach, na których 
żyją, i to oni powinni określać prio-
rytety zadań realizowanych w sołec-
twach/osiedlach. Dzięki współpracy 
z Watchdog Polska nieobce mu są 
zagadnienia związane z jawnością 
życia publicznego (w tym samorzą-
dów). Chce, by pieniądze gminne 
nie były trwonione.
W wolnych chwilach majsterkuje, 
lubi czytać literaturę popularnonau-
kową oraz fantastyczną, wędkuje.

mościami oraz ochroną środowiska 
chciałby wpłynąć na jakość i ilość 
inwestycji w sołectwach oraz zago-

Jerzy Suda
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• sołectwa były tak samo traktowane pod względem inwestycji, jak miejska część gminy 
• mieszkańcy sołectw, a nie urzędnicy decydowali w sprawach związanych z ich miejscem zamieszkania
• w sołectwach służba zdrowia była bliżej mieszkańca
• mieszkańcy sołectw mogli integrować się, uczestnicząc w zawodach sołeckich

Magister inżynier budownictwa 
z 40-letnim doświadczeniem w Mo-
stostalu Warszawa. Drabina kariery: 
od inżyniera poprzez kierownika 
budowy, zespołu budów po kierow-
nika kontraktu zagranicznego.
W pracy zawodowej odpowiadał za:
negocjacje, zawarcie umowy z inwe-
storem, opracowanie budżetu, har-
monogram robót, wybór podwyko-
nawców, zawarcie z nimi umów i co 
najważniejsze – za końcowy wynik 
� nansowy. 
Budował m.in.: hutę szkła w fabryce 

kineskopów w Piasecznie, hipermar-
ket Carrefour – Bemowo, instalację 
odsiarczania w hucie miedzi Głogów 
i elektrowni Dolna Odra w Szcze-
cinie. Ma 20-letnie doświadczenia 
wynikające z pracy na budowach 
prowadzonych w Niemczech, Belgii, 
Holandii i Luxemburgu.  Zna dobrze 
język niemiecki. Włącza się aktywnie 
w życie społeczności mieszkańców 
Dziekanowa służąc im swoją wiedzą 
oraz ogromnym doświadczeniem za-
wodowym. Jest członkiem Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dziekanowa.

najważniejsze – za końcowy wynik 
� nansowy. 
Budował m.in.: hutę szkła w fabryce 

Ryszard Grabowski
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• Dziekanów był tym na północy Warszawy, czym jest Konstancin-Jeziorna na południu
      Jezioro Dziekanowskie zostało mądrze zagospodarowane, czyli tak, by stanowiło wyjątkowe miejsce   
      rekreacji i wypoczynku mieszkańców, zachowując wszystkie swoje walory przyrodnicze
• powstał system odprowadzania wód deszczowych z ulicy Rolniczej
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