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ŁOMIANKI ZALEŻĄ OD CIEBIE

Wybierz świadomie

Tegoroczna kampania wyborcza w Łomiankach to nie tylko ulotki wrzucane do naszych skrzynek przez anonimowych kandydatów
i oklejone plakatami latarnie. Tym razem mieszkańcy, którzy chcieli poznać kandydatów i kandydatki do rady miejskiej, powiatowej czy
na fotel burmistrza, zadać im pytanie, a nawet – od czasu do czasu – usłyszeć odpowiedź, mieli taką szansę.
Do tej pory to kandydaci ustalali sposób prowadzenia kampanii. Teraz muszą liczyć się z tym, że
ktoś inny zorganizuje za nich debatę, na którą zostaną zaproszeni i będą musieli odpowiadać na
konkretne pytania.
W Łomiankach, tak jak w kilkudziesięciu innych
miejscach Polski, grupy obywateli i niezależne
media postanowiły przejąć inicjatywę w kampanii i same zdecydować, o czym będą rozmawiać
z kandydatami do władz. W tej grupie jest również portal i miesięcznik Lomianki.info. Uczestniczymy w akcji „Głosuj świadomie” organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.
Na www.wybory2014.lomianki.info przygotowaliśmy lokalny serwis informacyjny, na którym
można znaleźć sylwetki kandydatów, informacje
wyborcze, relacje ze spotkań. Tutaj też opublikowaliśmy pełne nagranie drugiej już debaty na
burmistrza Łomianek wraz ze wszystkimi dokumentami, jakie dotyczyły tego wydarzenia.

GŁOS OBYWATELI

Przez kilka miesięcy zbieraliśmy od mieszkańców opinie na temat najważniejszych zagad-

nień, o których chcieliby usłyszeć od kandydatów. Pytania były różne, od wodociągów
i kanalizacji, przez dziury w drogach, relacje
z radą miejską i organizacjami pozarządowymi, aż po stosunek do gender. Te zagadnienia
posłużyły nam do przygotowania pytań, które
Roch Siemianowski zadał kandydatom na burmistrza podczas debaty publicznej 2 listopada
w ICDS. O tym jakie były pytania, kto jak się
zaprezentował, kto nie przyszedł można przekonać się oglądając relację z debaty na portalu
lomianki.info.

KIM JESTEŚ KANDYDACIE?

Wyborcy chcą wiedzieć więcej o tym, kim są
kandydaci. Szukają informacji w internecie,
przychodzą na spotkania wyborcze. Wiemy już
o kilku takich wydarzeniach organizowanych
przez osiedla i sołectwa (m.in. w Dąbrowie Leśnej i w sołectwie Chopina oraz w Łomiankach
Dolnych), a nawet przez poszczególne komitety. Obserwujemy ten proces z dużą satysfakcją,
bo to oznacza, że chociaż powoli, to jednak wyborcom przestaje wystarczać krótka informacja

o wykształceniu, zawodzie i hobby kandydata.
Chcą wiedzieć jakie kandydatka czy kandydat
ma doświadczenie i umiejętności, czy wykorzysta je sprawując funkcję publiczną i co planuje
zrobić jeśli uzyska mandat.
Czas kampanii to sprawdzian dla lokalnych
polityków. Sposób jej prowadzenia, obecność
kandydatów na debatach i spotkaniach, a także
stosunek do kontrkandydatów świadczą o klasie
polityka i szacunku do wyborcy. Niepotrzebna
jest bezsensowna „walka o banery”, ponieważ
po wyborach może nadejść taki czas, że przyszły wygrany będzie współpracował ze swoimi
rywalami dla dobra mieszkańców. Naszym czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Łomianek
życzymy kandydatów z klasą.

KIEDY WYBORY?

Wybory samorządowe odbywają się w niedzielę,
16 listopada w godz. 7.00 - 21.00.

Aktywni obywatele

wybierają świadomie!

www.wybory2014.lomianki.info

CZARNO NA BIAŁYM

II DEBATA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA ŁOMIANEK // 02.11.2014 // ICDS
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W II Debacie Kandydatów na Burmistrza Łomianek – 2014
uczestniczyło osobiście kilkaset osób.
Zapewne kilka razy więcej obejrzy ją w internecie na portalu www.LOMIANKI.INFO

DEBATĘ

WYGRALI MIESZKAŃCY

Kilkuset mieszkańców Łomianek osobiście przybyło na spotkanie, podczas którego na wcześniej znanych i równych dla wszystkich
Komitetów Wyborczych warunkach, mogli zaprezentować się kandydaci ubiegający się o stanowsko Burmistrza Łomianek.
Do udziału w Debacie Kandydatów na Burmistrza Łomianek – 2014 zostałi
zaproszeni wszyscy kandydaci kandydujący w zbliżających się wyborach samorządowych: Tomasz DĄBROWSKI – KWW Tomasza Dąbrowskiego; Witold GAWDA
– KWW Dialog Zmieni Łomianki; Urszula GOŁĄB – KWW Urszuli Gołąb; Marcin KOLWAS – KW Platforma Obywatelska RP; Marcin PAWLICKI – KWW Marcin Pawlicki
i Mieszkańcy Łomianek; Wiesław PSZCZÓŁKOWSKI – KWW Zgoda Buduje Przyszłość; Hubert ZADROŻNY – KW Prawo i Sprawiedliwość. Na udział w spotkaniu
z mieszkańcami zdecydowało się wziąć udział sześciu z siedmiu zaproszonych. Jeden z Komitetów do tej pory nie odpowiedział na zaproszenia, co chyba
pokazuje w sposób czytelny stosunek kandydata nie tylko do tego typu spotkań,
które są podstawą demokracji, ale też do samych mieszkańców Łomianek i pozostałych kontrkandydatów.
Jak się okazało – co najbardziej cieszy – w warunkach wzajemnego szacunku, w atmosferze spokoju, bez awantur, mowy nienawiści, krzyków i ataków
personalnych (co nie jest, jak pokazują ostatnie cztery lata łomiankowskiego samorządu, takie oczywiste), mogliśmy poznać pomysły na Łomianki prezentowane
przez przybyłych kandydatów, którzy – co zupełnie naturalne – reprezentują różne, czasem skrajne poglądy, nie tylko na sprawy lokalne.

Organizatorem Debaty był portal www.LOMIANKI.INFO
przy współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego
a prowadzącym aktor, mieszkaniec Łomianek
Roch Siemianowski

Kto wygrał Debatę? Na pewno wygrała demokracja, bo to właśnie dzięki
demokracji mieszkańcy, a nie kandydaci powinni decydować o tym gdzie, kiedy
i w jaki sposób będą prezentowane ich sylwetki. Na pewno wygrali mieszkańcy,
którzy mieli możliwość "na żywo" zobaczyć i posłuchać co i w jaki sposób mają do
przekazania kandydaci, w czym się różnią, a co ich łączy. Na pewno wygrała nowa
forma współuczestniczenia w życiu społecznym, której ramy zostały nakreślone
cztery lata temu, przy okazji pierwszej edycji Debaty, czego skutkiem są np. organizowane podobne mini-debaty w niektórych osiedlach Łomianek.
Który z kandydatów wypadł najlepiej? To już muszą ocenić uczestnicy Debaty.
Wiadomo, że już po samym rozpoczęciu spotkania część mieszkańców zweryfikowała swoje poglądy...
Bardzo chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, za to, że znaleźli
czas i zechcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Uznanie dla wszystkich Komitetów, które wzięły udział w Debacie za chęć współpracy dla dobra łomiankowskiej
demokracji. Serdeczne dzięki dla p. Rocha Siemianowskiego za profesjonalne prowadzenia spotkania, pracownikom ICDS za obsługę techniczną oraz wszystkim
znajomym i przyjaciołom, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia.
A wszystkim, którzy swoimi decyzjami chcieli przeszkodzić w organizacji tego
wydarzenia życzę, aby – mimo wszystko – na swojej drodze nie spotkali sobie
podobnych.
Maciek Moraczewski // redakcja@lomianki.info

Sześcioro z siedmiorga kandydatów
na stanowisko Burmistrza Łomianek pokazało,
że szanując wolę mieszkańców
chce rozmawiać o sprawach najważniejszych dla Łomianek
foto: Tomek Kućkowski, Tomek Kordek, Jacek Piątek

Zobacz Debatę na www.LOMIANKI.INFO
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Materiał wyborczy opłacony przez KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Zapewne Państwo pamiętają, że pełniłem funkcję burmistrza w kadencji 20062010. Dziś ponownie zwracam się do Państwa o poparcie mojej kandydatury.
W Łomiankach mieszkam z rodziną od 32 lat. Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania a także członkiem
Izby Inżynierów Budownictwa. Od ponad 25 lat kieruję i nadzoruję procesy inwestycyjne, w tym od 14 lat w samorządzie. Poniżej pozwolę sobie przedstawić Państwu najważniejsze efekty mojej pracy w Łomiankach. Zaliczam
do nich: budowę 44 kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację centralnego odcinka ul. Warszawskiej
(przy wykorzystaniu środków unijnych), budowę ronda Warszawska-Brukowa, budowę budynku komunalnego
o 31 lokalach, rozpoczęcie przebudowy Domu Kultury (środki unijne), Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka
Zdrowia, zakup 11 nowych autobusów oraz budowę 4 boisk i 6 placów zabaw. W okresie mojej kadencji wiele zadań
rozpocząłem, niestety nie było mi dane ich zakończyć. Pełny wykaz znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Komitetu: www.ZgodaBudujePrzyszlosc.pl.
Wspomnę jeszcze, że w 2010 roku wiele czasu i wysiłku włożyłem w organizację akcji przeciwpowodziowej.
Wraz z Państwem udało się nam wygrać walkę z żywiołem. Jeszcze raz gorąco dziękuję za Państwa zaangażowanie
i poświęcony czas dla ratowania wspólnego mienia.

Materiał wyborczy opłacony przez KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Czas wyborów samorządowych to święto demokracji. To Państwo oddając głos na kandydata na burmistrza
i kandydatów do rady miejskiej stajecie się gospodarzami Naszej małej Ojczyzny. Siła sprawcza Waszych głosów
jest ogromna. Pragnę zapewnić, że swoją kandydaturę traktuję w kategoriach służby dla mieszkańców. Łomianki czeka szereg wyzwań, począwszy od naprawy współpracy burmistrz-rada-mieszkańcy, do której tak wielu
w ostatnich latach straciło zaufanie, poprzez zadbanie o podstawowe potrzeby mieszkańców – rozwój szkolnictwa,
oświetlenie i budowa dróg, wodociąg, kanalizacja, poprawa bezpieczeństwa naszych rodzin. Łomianki potrzebują burmistrza, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie ale przede wszystkim będzie dobrym gospodarzem potrafiącym mądrze zarządzać gminą. Skupiającym wokół siebie doświadczonych, wrażliwych
i uczciwych ludzi, którym los Łomianek jest bliski.
Zapewniam Państwa, że z doświadczeń mojej kadencji wyciągnąłem odpowiednie wnioski na przyszłość. Znam
potrzeby gminy i jestem pewien, że mogę zaoferować otwartość na potrzeby mieszkańców przy realizacji wszystkich
planów bez sporów i nieporozumień, w pełnej zgodzie z Radą Miejską. Przy realizacji zadań zadbam, aby każda złotówka – Państwa podatki – nie były marnotrawione. Będę pamiętał o rodzinach, niepełnosprawnych i seniorach, by
nie czuli się pominięci. Chciałbym aby akt głosowania w dniu 16 listopada przywrócił nam wiarę w porozumienie
i samorząd. W zgodę, która buduje przyszłość. Przyszłość Łomianek.
Zachęcam do oddania głosu na kandydatów na radnych z komitetu „Zgoda Buduje Przyszłość”. Są przygotowani do swych zadań i znani z zaangażowania w sprawy społeczne w poszczególnych okręgach wyborczych.
Warto im zaufać.
Często spotykam się także z licznymi wyrazami wsparcia i życzliwości, za które bardzo dziękuję. Świadczą
o tym, że wielu z Państwa doceniło moją pracę na stanowisku burmistrza Łomianek. Proszę o poparcie również
w obecnej kampanii.

kandydujący na urząd Burmistrza Łomianek

www.ZgodaBudujePrzyszlosc.pl

blog: www.wieslawpszczolkowski.blogspot.com

KW

DO RADY POWIATU
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Wiesław Pszczółkowski poz.1

Jadwiga Bogdańska poz.6

Żonaty. Absolwent Magisterskich Studiów Menedżerskich Uniwersytetu
Warszawskiego. Członek Izby Inżynierów Budownictwa. Radny Rady
Miejskiej w latach 2003-2006. Burmistrz Łomianek w latach 2006-2010.
W czasie jego kadencji Łomianki zyskały tytuł „miasto Przyjazne Biznesowi
a w 2010 r. wg tygodnika Forbes drugie miejsce w Polsce w rankingu miast
najbardziej atrakcyjnych dla biznesu. Odznaczony Krzyżem Zasługi oraz
Medalem „PRO MEMORIA” i Odznaką za Zasługi na rzecz kombatantów.
W pracy stawia na doświadczenie i zbiorową mądrość ludzi.

Mieszkam w Łomiankach od 1970 roku. Technik Technologii Drewna.
Jestem osobą prężną, operatywną nie bojącą się wyzwań i trudnych
sytuacji. Pracowałam w Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Łomiankach na
stanowisku kierownika Domu Handlowego. Uczestniczę w rozwiązywaniu
problemów w Spółdzielni pełniąc funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
Swoją wiedzę i doświadczenie, swój wolny czas chcę poświęcić na rzecz
wspólnego dobra mieszkańców powiatu i społeczności Łomianek.

Serzysko Jerzy poz.2

Grażyna Szczypka-Kozłowska poz.7

Dr nauk technicznych, adiunkt IMP, od 1993 roku działalność gospodarcza.
Rodzina mieszka od wielu pokoleń w Burakowie. Rodzice Bohaterowie
Ziemi Łomiankowskiej. Od roku 2002 pracuje w samorządzie
osiedlowym, aktualnie przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków.
W III kadencji Rady Powiatu w której pracach uczestniczyłem,
wywalczyliśmy najwyższe środki w historii Łomianek na inwestycje
powiatowe na terenie gminy tj. prawie 6 mln zł. Do priorytetów
w nadchodzącej kadencji zaliczam budowę w Łomiankach zespołu szkół
ponadgimnazjalnych. Uprzejmie proszę i dziękuję za każdy oddany głos.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, magister sztuki.
Prowadzę działalność pedagogiczną i konserwatorską. Zajmuję się od wielu
lat działalnością społeczną, oświatową i kulturalną. Najważniejsze zadania
tej kadencji to: rozwój systemu oświaty zawodowej z praktykami
zawodowymi w miejscu zamieszkania, stała obecność dostępu do kultury
dla młodzieży i seniorów. Wykorzystanie potencjału pedagogicznego w
związku ze zbliżającym się wzrostem demograficznym, zahamowanie
zwolnień nauczycieli bo już za parę lat trzeba będzie nowych zatrudniać.
Łatwiejszy dostęp do urzędów pracy i większa odpowiedzialność
urzędników za profilowanie poszukiwań pracy.

Józef Wierzbicki poz.3

Danuta Żelechowska poz.8

Od 1978 r. mieszkam w Łomiankach. Ukończyłem Politechnikę Warszawską,
studia doktoranckie, trzy studia podyplomowe. Jestem konsultantem
i auditorem ISO 9001. W POLMO ŁOMIANKI byłem dyrektorem, prezesem,
wiceprezesem, członkiem rady nadzorczej. 12 lat byłem członkiem Rady
Nadzorczej Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Od 1975 r. sędzia piłki nożnej.
Członek KS ŁOMIANKI. Członek Stowarzyszenia Nasze Łomianki. Byłem
radnym PWZ III kadencji. Żonaty, dwóch synów.
Będę dobrze reprezentował Łomianki w Radzie Powiatu.
Liczę na Państwa głosy.

Witam serdecznie. Mieszkam w Łomiankach-Dąbrowie od 42 lat. Posiadam
wykształcenie wyższe psycholog społeczny i podyplomowe w zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Pracuję w POLMO ŁOMIANKI SA na stanowisku
kierownik działu kadr. Kilka lat sprawowałam funkcję sadowego
kuratora społecznego. Posiadam kompetencje w zakresie zarządzania
zespołem, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, organizacji pracy
oraz automotywację do rzetelnego wykonywania zadań. Lubię ludzi
i zwierzęta.

Dorota Burkhard-Mikruta poz.4

Mirosław Domagała poz.9

Mieszkam w Łomiankach od 1981roku, . Mam dwoje dzieci. Jestem
absolwentką handlu zagranicznego na SGPiS, W 1993 roku w wyniku
konkursu zostałam powołana na stanowisko dyrektora Domu Kultury w
Łomiankach i pełniłam je przez 18 lat. Uprzednio przez 15 lat pracowałam w
turystyce zagranicznej. Całe życie pracowałam wśród ludzi i dla ludzi. Lubię
pomagać. Chciałabym zająć się problemami osób starszych (opieka
geriatryczna, zwiększenie pomocy OPS-ów), i niepełnosprawnych
(integracja) a także istotną poprawą bezpieczeństwa.

Jestem od 1999 roku mieszkańcem Dąbrowy Zachodniej. Od wielu lat
prowadzę działalność gospodarczą. Pasjonuje się przyrodą i środowiskiem
naturalnym, lubię z wewnętrznej potrzeby pomagać innym.
Za bardzo istotne dla mieszkańców powiatu uważam działania na rzecz
ochrony przyrody, współpraca z KPN w celu rozbudowy spójnej
infrastruktury turystycznej, pracowanie koncepcji sieci dróg powiatowych
i wypracowanie standardu drogi powiatowej, poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej,
nieodpłatny dostęp do internetu dla każdej rodziny.

Piotr Iwaszko poz.5

Patryk Bogusław Orzechowski poz.10

Radny Rady Miejskiej od trzech kadencji, kierowałem Komisją Techniczną.
Bezpartyjny. Z dużym doświadczeniem i praktyką w zakresie
funkcjonowania samorządu miejskiego; chciałbym je wykorzystać przy
organizacji inwestycji służących mieszkańcom naszego powiatu i Łomianek.
Współpracowałem ze Starostwem i Zarządem Dróg Powiatowych. Dołożę
wszelkich starań, aby zrealizować wspólne inwestycje, w szczególności
oświatowe i drogowe, m.in. przebudowę ważnego skrzyżowania
ul. Warszawskiej i Wiślanej oraz budowę od dawna planowanego ronda
Wiślana – Zachodnia– Dolna.

Od 30 lat jestem mieszkańcem Łomianek, tutaj dorastałem i przyglądałem
się irracjonalnym decyzjom podejmowanym przez urzędników, którzy zbyt
często byli głusi na uwagi Mieszkańców Gminy.
Jako inż. bud., uważam, że kształtowanie przestrzeni miejskiej powinno iść
w parze nie tylko z finansami, ale głównie z oczekiwaniami ludzi.
Swoje wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej, wykorzystam do
zwiększenia liczby i poziomu wydarzeń artystycznych w Łomiankach.

„Bądź Zawsze Sobą”.

Powiat bez polityki. Liczy się uczciwość i kompetencja!
http://bestoff24.pl/index.php?p=1_6_do-rady-powiatu

Jeżeli wybierasz

Artykuł sponsorowany przez KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

– wybierz Łomianki

Marcin Pawlicki

kandydat na burmistrza KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

…i bezpartyjni. Nie wiążą nas żadne porozumienia i układy. Nie
wspiera nas żadna polityczna klika. Nikt nas nie finansuje i nikomu
po wyborach nie będziemy musieli oddawać pieniędzy i stanowisk.
Dlatego nie czujemy presji i parcia do władzy. Nie musimy być
radnymi. Chcemy.
Nie uważamy się za najmądrzejszych na świecie i nie otaczamy się
myślicielami. Robimy błędy i przyznajemy się do nich. Wiemy, że każde
potknięcie to nauka na przyszłość. Nauka, z której wyciągamy wnioski.

Przygotowanie programu…

…zajęło nam kilka miesięcy, a nie kilka lat. Równie sprawnie przejdziemy od planów do ich realizacji. Będziemy też czerpać z pomysłów
innych komitetów, jeżeli tylko będą to pomysły służące Łomiankom,
a nie ambicjom czy karierom.
Będziemy współpracować z każdą siłą polityczną, bo wiemy, co
jest naszym celem – przyjazna dla mieszkańców, bezpieczna, nowoczesna, sprawnie działająca gmina. W takiej chcemy żyć. Jeżeli Państwo
nie podzielają tych dążeń, nie głosujcie na nas.
Jesteśmy dynamiczni, pełni pomysłów i dobrej energii. Niektórzy
z nas nie mają doświadczeń samorządowych, ale to tym lepiej, bo nie
wiemy, że czegoś nie da się zrobić. Nie ma więc dla nas rzeczy niemożliwych.

60 tysięcy ludzi. Po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w 2011 roku,
liczba osób meldujących się w Ząbkach wzrosła o 30%. W tym roku
w budżecie miasta i gminy jest już o 7 mln zł więcej z samego podatku
PIT od nowych mieszkańców. To tyle, ile co roku Łomianki dopłacają do
komunikacji miejskiej. Warto o to walczyć? Warto!
Łomiankom brakuje szkół, przedszkoli i żłobków. Możemy je zbudować w krótkim czasie i za rozsądne pieniądze. Jak? To proste: budując
z modułów. Wielu czytelnikom moduły mogą się kojarzyć ze zwykłymi
kontenerami, jednak od lat samorządy w całej Europie i w Polsce sięgają po takie rozwiązania. Jak może wyglądać modułowe przedszkole
w Łomiankach? Otóż tak, jak na załączonych zdjęciach.

Madryt przedszkole modułowe. Fot. Touax

Jesteśmy niezależni …

Jesteśmy zdecydowani…

Szkoła zbudowana z modułów niczym nie różni się
od stawianych tradycyjnymi metodami. Fot. Touax

…wykorzystać wszelkie formy i źródła wsparcia działalności na rzecz
mieszkańców Łomianek. Dlaczego? To proste: bo pracujemy dla samych
siebie. Każdy z elementów naszego programu dotyczy codziennego życia nas, kandydatów na radnych i na urząd burmistrza. Pracujemy więc
dla własnego dobra. Czy może być lepsza motywacja?
Większość kandydatów miała już swoją szansę w wyborach
z ostatnich kilkunastu lat. Byli burmistrzami lub urzędnikami gminy,
działali w partiach politycznych lub byli przez nie popierani, tak jak
teraz. My nie mieliśmy jeszcze okazji przegrać. Dlatego naszym planem jest wygrana.

Nie mamy „parcia na szkło”…

Jednym z naszych postulatów jest natychmiastowe odcięcie wszystkich wydatków na PR władz miasta i gminy. Nie chcemy już, żeby
po otwarciu lodówki wyskakiwała stamtąd kiełbasa burmistrzowska,
a w szkołach uczono o Superburmistrzu ratującym świat przed zagładą.
Do pewnego momentu było to nawet śmieszne. Ale przestało.
To tyle, jeśli chodzi o nasze wartości i cele. Czas na przykłady wprowadzenia celów w życie.

Nasi oponenci kpią z pomysłu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w Łomiankach. Zdają się nie rozumieć, że jest to środek do osiągnięcia celu, a nie sam cel. Celem jest nakłonienie niezameldowanych
w naszej gminie osób do płacenia w Łomiankach podatków.
Wróćmy do przykładu podwarszawskich Ząbek. Miasto i gmina mają
30 tysięcy płacących podatki mieszkańców, ale faktycznie mieszka tam

W ciągu ostatnich lat pogorszył się stan bezpieczeństwa na terenie
naszego miasta i gminy. Wprowadzimy więc monitoring (zarówno uliczny, jak i w komunikacji miejskiej), mieszane patrole policji i straży miejskiej oraz założymy oświetlenie w ciemnych od lat uliczkach sołectw.
To tylko część działań, które wprowadzimy. Szeroki program – dotyczący dróg, komunikacji osiedli i sołectw z Łomiankami, służby zdrowia,
planów zagospodarowania przestrzennego czy inwestycji wodno-kanalizacyjnych – znajdą Państwo na naszej stronie www.mpawlicki.pl.

Odkręć się! Zagłosuj!

www.mpawlicki.pl
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LISTA KANDYDATÓW DO RADY POWIATU
1. Marcin Jakub Kolwas
Nazywam się Marcin Jakub Kolwas, mam 37
lat. Ukończyłem magisterskie studia prawnicze, a także podyplomowe z zarządzania
nieruchomościami. Od wielu lat mieszkam
w Łomiankach, gdzie aktywnie działam społecznie - od 2007 r. jako Przewodniczący Koła
Platformy Obywatelskiej RP, a także radny
powiatowy w kadencji 2010-2014. W Radzie
Powiatu chciałbym nadal pracować przede
wszystkim na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej.

3. Grzegorz Zamoyski

Materiały wyborcze finansowane przez KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”

Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez wiele
lat zajmowałem się rewaloryzacją obiektów
zabytkowych zarówno w kraju, jak i za granicą. W latach 1992-1998 jako Zastępca Burmistrza Łomianek ds. Technicznych realizowałem m.in. rozbudowę Szkół Podstawowych
w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym
oraz budowę stacji uzdatniania wody. Jako
radny powiatowy chciałbym zadbać w pierwszej kolejności o zrównoważony rozwój naszego powiatu, w tym poprzez weryfikację dotychczasowego układu
komunikacyjnego.

2. Magdalena Wójcicka
W Łomiankach mieszkam od urodzenia, tutaj
uczyłam się, pracowałam, wychowywałam dzieci, tutaj od wielu lat pracuję społecznie na rzecz
mieszkańców, starając się pomagać im zarówno
w tych małych, jak i dużych problemach.
Przez wiele lat byłam przewodniczącą Zarządu Osiedla Łomianki Stare, współorganizowałam wydarzenia integrujące społeczność m. in. mikołajkowe spotkania dla dzieci
niepełnosprawnych.
W Radzie Powiatu będę kontynuować wcześniej rozpoczęte działania dot. m.in. bezpieczeństwa mieszkańców.

4. Natalia Orlecka
W łomiankach mieszkam od urodzenia.
Z wykształcenia jestem psychologiem i anglistą. W zeszłym roku rozpoczęłam kulturoznawcze studia doktoranckie.
Od 2008 roku pracuje w jednym z warszawskich gimnazjów. Praca z młodzieżą przysparza mi wiele satysfakcji; razem udało nam się
odnieść wiele sukcesów. Pracuję także jako
lektor prowadząc zajęcia Business English
w kilku międzynarodowych korporacjach.

5. Marcin Gruszka

6. Jolanta Kryńska

Nazywam się Marcin Gruszka, mam 27 lat.
Jestem mieszkańcem Łomianek od urodzenia. Z wykształcenia - inżynier oprogramowania. W listopadzie tego roku będę ubiegał
się o mandat radnego powiatowego z listy
stowarzyszenia Pro Civitas. Swoimi działaniami chciałbym przede wszystkim integrować
społeczeństwo.

Mam 48 lat, jestem mężatką, mam jedno
dziecko – córkę. Jestem rodowitą mieszkanką
Burakowa, pochodzę z dwóch starych, znanych rodów tj. Miecznikowskich i Balcerzak.
Moje zainteresowania to książka, film i turystyka. Jestem absolwentką studiów magisterskich na UKSW Wydział Administracja Rządowa i Samorządowa. Nie jestem i nie byłam
członkiem żadnej organizacji partyjnej.

7. Michał Romanowski

8. Marta Bąk

Mam 23 lata, w Łomiankach mieszkam niemal od urodzenia. Obecnie studiuję
ję na V
roku Ochrony Środowiska na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moją pasją jest sport, a w szczególności siatkówka
i snowboard. W Radzie Powiatu chciałbym
skupić się właśnie na kwestii ochrony środowiska oraz rozbudowy infrastruktury
sportowej.

Nazywam się Marta Bąk. Mam 19 lat, jestem
studentką pierwszego roku w Akademii Obrony Narodowej na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne. Mieszkam z rodziną na osiedlu
Bajkowym w Dziekanowie Leśnym, interesuję
się sportem i polityką. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.

www.wybory2014.lomianki.info
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...bo dialog łączy ludzi.
Wybierz Burmistrza, który
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potraﬁ rozwiązywać trudne problemy,
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służyć Łomiankom wiedzą i społeczną pracą

DIALOG – TO RACJONALNE
ZARZĄDZANIE MIASTEM
Jasne zasady wyboru Inwestycji

WITOLD
GAWDA
kandydat
na burmistrza

Dobre i bezpieczne drogi
Urząd miasta przyjazny dla mieszkańca
Dojazd do Warszawy w 15 minut
Powstrzymanie chaotycznej rozbudowy Łomianek
Dobro mieszkańców przed interesami hipermarketów
i deweloperów
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Cały program na www.DialogLomianki.pl

Materiał wyborczy opłacony przez KWW Dialog zmieni Łomianki

Szkoły na miarę potrzeb

