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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

SPECJALNY NUMER WYBORCZY

WYBORY SAMORZĄDOWE - Ząbki 2010
W niniejszej broszurce pre-

zentujemy wszystkich kan-
dydatów ubiegających się o 
funkcje publiczne w Ząbkach. 
Są to materiały autorskie kan-
dydatów nadesłane poprzez 
zarejestrowane komitety wy-
borcze.

Łącznie o wszelkie funkcje 
będzie się ubiegało w Ząb-
kach 199 osób.

Najwięcej osób, bo 160 bę-
dzie się starało zyskać Pań-
stwa poparcie w wyborach 
do Rady Miasta. Kandydaci 
startują z 5 list wyborczych. 
Ostatecznie zostanie wybra-
nych 21 radnych gminnych.

Wybory do Rady Miasta 
będą przeprowadzone w 3 
okręgach wyborczych.

Pierwszy okręg stanowi pół-
nocną część miasta. Spośród 
61 kandydatów wybranych 
zostanie 8 radnych. Okręg Nr 
2 to centralna część miasta. 
Tu wybierzemy 6 radnych, 
spośród 45 kandydatów. Trze-
ci okręg wyborczy obejmuje 
swym zasięgiem Ząbki połu-
dniowe. 

Kandyduje w nim 54 osoby, 
ubiegając się o 7 mandatów.

Tego dnia wybierzemy rów-
nież swych przedstawicieli do 
Rady Powiatu Wołomińskie-
go.

W tym przypadku okręg 
stanowi całe miasto. Do rady 
powiatu zostanie wybranych 
tylko 3 kandydatów spośród 
32 zgłoszonych na 6 listach 
wyborczych.

Wybrani zostaną także re-
prezentanci do Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
Z Ząbek o mandat radnego 
szczebla wojewódzkiego 
ubiega się 3 osoby z dwóch 
komitetów. Okręg wyborczy 
jest bardzo rozległy (kilka po-
wiatów podwarszawskich), a 
Ząbki są fragmentem okręgu 
nr 7. Tu zostanie wybranych 
10 radnych.

Podczas tych wyborów wy-
bierzemy również gospodarza 
miasta – Burmistrza Ząbek. O 
fotel burmistrza ubiega się 4 
kandydatów.

Szczegółowe informacje o 
kandydatach na kolejnych stro-
nach tej publikacji.

Życzę miłej lektury.
Mirosław Oleksiak

Niebawem, bo już 21 listopada odbędą się kolejne wy-
bory samorządowe. 19 766 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Ząbek dokona wyboru swoich przedstawicieli 
do władz samorządowych. 
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Na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta miasto Ząbki jest podzielone na 3 
okręgi wyborcze, a te zaś na obwody głosowania. Każdy z mieszkańców będzie mógł zagłosować 
jedynie  w swoim (w zależności od miejsca zamieszkania). Przy każdym z okręgów podajemy 
ulic, które są nim objęte. Dodatkowo zamieszczamy mapkę poglądową przedstawiającą podział 
na okręgi wyborcze.

Wybory Samorządowe

����������	 ��
�����������������������

������������������������������
��������	����������������	���������������������������������������	������������������������� ���������! ������� �	���"#	��$��	��%�%�

&� ��'�� ���	� ����%( ������� � ��) ��� ��������*�� �������	��� � ��+������) �� ��������,� � � ��������, ������ ���-�������� ����	�
��	���	����, � ����	����, � ���������, � !������ � ������	��,� �� � !� ���, � �)�. � ��	�������	��� ������� � �� � ��� � ����� � ����
������ ���������! ������� �	������	�� �� �����������	 ������	����� ���������	��	.�	��������	��/���������������%�%���

	�����
 �! �� "����#�� �! ���$% � !����

��������� �! � !�&
� ���&��!'� �#��&

(�����)

�
$����0 � !�� � 1��!�����	�� � 2��,�� � #������!�� � 3�����	��� � 3���4�	����� � 5��,�����!����� �
!���5����	�� �6�*��� �&��1������ �&��������	�� �7������� �!���7����-��	!�� �7������ �8��	���/�!���
!���9!������9��!������9	���������:�������:���	�����!����/�!���;���!�

7�����	���9	!�-��
5������!�

������<���6���������=

�

$����0 �1������� � "��	 � �� �� � � � �� ���(� �1�������!����� � > �1������� �3�-�	�/�!����� �3 ���*�.�!���
?������� � 5�������� �� � 5�������!���� � 6��� � 5���� � ��<�� � 6��������� � 7���!���� � 9-�����<
9!-��!���!����� � 9�����!����� � 9���!���!����� � 9���	�/�!����� � @��������� � :��� � 9����	���
:����*����:�����/�!�������!���!�����:��	�/�!������;�����!�����

3����	����7�����	���
&���

����1���������'
��������	��������������

����	������������

�����������������

*
$����0�A���!�� �1������������� � �����2�������5�������� �6��	��!������B���	������� �B�����	!���
&����������	��	!������7�������!������7������8��,��/�!������9���!�����	���:���	������:���!��
7���!����

$�	.��9�����
2��������

����:���!��7���!�����
�%

+
$����0 �1���� �1�	�	���� �2,������� �2,-����!����� �#.�����!����� � C��� �7��-� � >>� � 5���������
D.!���� �B��!�����	�� �B�!����&��������-�*��� �&���� ���������� �7��!���� �7�������!�� �7������
9�	��!�����9-����/�!���9���/�!������@��+�����:���-���:�*�������:����!����

9	!�-��7����������
����

����1����������

,

$����0 � 1-)!����� � 1�������� �1��!���� �2������� �#����� � C�	������ � 5�������� � 5����!�� �5�	�����
D��)�	��� �D��������D������������	���!������7�-����!�����E��������������	������������'����
!�/�� � � � ������ ����	���� ��� ��� �=� ��� �!�/��� �8����� �9!�����!�� �9!������ �9-����	�� �9�!�����
:���	���!���:�� ���������������������!������,���;������;������

9	!�-��7����������
����

����7�-����!������F

-

$����0�1�����	���2	�-���� ���G���������?������!���C���������5�--.������5���������6�����	���B�-���
B����!�� �B�����!�� �����/� �� �7�-����!���� �E � ������ �������	���� ��� ��� �� � �� � �� � �F � � � �������
���	���� � �� � �� � � � �� � �� � =�� �7��������!����� � ���� �8 ����� �9���� �� �9�!���!���� � E � �������
������	���� ��� ����� ��� ��� ���� � � ������ ����	���� ��� ��� �� ��� ��� ���� � � � � !�� �9!����!� �E ��������
������	�������������������=��������������	��������������������=��9���	�����9	�	)*������9	!������
@��������:�������������:��������������	��

7�����	���
7�	���	!��������

����:�������������H��

.
$����0�2,�������#)������3��/�!���5��������5� �!���6��������	���6����� ���6��������<���B�����
�!�)I����������9� ����1������	���!��,��9-����	����9-����!������@���������@����������:.�!���
�'<���:�	�*�����:�	�������:�	�������

B����!���*����!�
9��������8�!�������
����9-����!��������

"���*����������3��/�!���(�

/
$����0�1�������!������1�!�����C��-�����5�)�����!�	����8�����8���������!���9�!���!�����E����
����� ��� �!�/��� "������ ����	���� � � � ������	����(� � !�� �9!����!� � E � ������ �������	���� ��� ��� �=��
���!�/���������������	�����������������!�/����9��������9����������9��+�	�!�

B����!���*����!�
5������
����������

0
$����0 � A������� �3������ � C�*������� � 5������� �� � 5�*����	!�� � 5���	�� � 7�-��!����� � 9����!���
9	����I�� ���J����!�����@�����������:����������������!���;�-�����!��

3����	����7�����	���
&���

����?������!���
��������	��������������

����	������������

�����������������

��
$����0 � A!������� � A��������� � 1�*������ � 1������� � #	�!�� � C�������/�!�� � C����� � 5��	���!���
5������!���5�����!�����������B��	!���B�	�����!���B�-�� � �7�����/� ��<��������������	������
8���������8 I�����@)�	�����$-�/�!���:����!����

9	!�-��7����������
&���

����5�*��������

��
$����0 � 1��	�/�!����� � 2,�-��/�!����� � ?�������� � 5�*������� � B���	���!����� � 7����*����
7�����/� ��<�����������	�������-���

9	!�-��7����������
&���

����5�*��������
1!�$�2 :������������-���������������������� �������-�3��� ����������������.��!-���K������!�����$�	)���B�������.�!�������:���!��

7���!������%����! � ������E�������� ���������������������������� ���������	����-��������� �!� ����� ��!�� �������	�� �����
�������������������	��������� �������-����������,�

4 ��3�� �! � !'#5�� ���&��!'� �#�'#5�!���������3��� �������������(�������3�)��6��� �!�����!�$ ����/����7�������

����������������������
H�<�H�����������	���	��



CO SŁYCHAĆ

3

www.zabki.pl WYBORY SAMORZADOWE 2010 -Rada Miejska

(Asnyka, Batorego, Bema, Bortnowskiego, Brzozowa, ks. Budkiewicza, I Brygady, Chabrowa, Chłopickiego, Cicha, Cisowa, Dąbrowskiego, Drewnicka, Gałczyńskie-
go, Górnośląska, Graniczna, Gwiaździsta, Hallera, Jana Pawła II, Klamrowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kombatantów, Konopnickiej, ks. Kuleszy, Leszyckiego, 
Leśna, Lisa Kuli, 11-go Listopada, Łąkowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Na Bagnie, Narutowicza, Niepodległości, Norwida, Nowa, Ogrodowa, 
Orzeszkowej, Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa, Piastowska, Pogodna, Polna, ks. Popiełuszki, Prosta, Prusa, Radzymińska, Rychlińskiego, Sezamkowa, Sien-
kiewicza, ks. Skargi, Sławoja-Składkowskiego, Słowiańska, Sobieskiego, Sosnkowskiego, Sowińskiego, Spokojna, Starzyńskiego, Szpitalna, Tetmajera, Torfowa, 
Wesoła, Wierzbowa, Wigury, Wilcza, Wiśniowa, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wolności, Wysockiego, Wyspiańskiego, ks. kard. Wyszyńskiego, Zakopiańska, 
Żeromskiego, Żwirki)

OKRĘG nr 1 - 8 radnych

Waldemar Janusz Wrotny8
W Ząbkach mieszkam od 1966 r. Mam 54 lata, jestem żonaty i mam dwie dorosłe 
córki - Joannę i Karolinę.  Ukończyłem Policealne Studium o profi lu samochodo-
wym w Warszawie. Od początku związany jestem z branżą samochodową. Do 
roku 2006 prowadziłem własny zakład blacharski. Chcę, aby Ząbki było coraz 
piękniejsze, a mieszkańcom żyło się lepiej.

Andrzej Chibowski1
Jestem rodowitym ząbkowianinem i radnym upływającej kadencji. W Komisji 
Gospodarczej zajmowałem się m.in.  inwestycjami i fi nansami naszego miasta. 
Jestem absolwentem UW – magister administracji. Ukończyłem również studia 
podyplomowe z zakresu Zarządzania oraz z Techniki Prawodawczej. Jestem 
członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Pracuję w Spółce „RUCH” SA 
na stanowisku Doradcy Zarządu PNSS. Jestem żonaty. Mam córkę Adriannę.

Zygmunt Olton7
Urodziłem się w 1952 r. Jestem żonaty i mam dwoje dorosłych dzieci. Ukończy-
łem Policealne Studium Samochodowe. Od roku 1978 prowadzę w Ząbkach  fi rmę 
usługową, w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego oraz wulkanizacji. 
W Radzie Miasta zadbam o rozwój przedsiębiorczości i o bezpieczeństwo Miesz-
kańców.

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 

Mieczysław Nojszewski10
Mam 63 lata, jestem długoletnim mieszkańcem Ząbek. Znam problemy i bolączki 
tego miasta. Od ponad dwudziestu lat jestem lokalnym przedsiębiorcą. Prowadzę 
własną działalność gospodarczą związaną z transportem ciężarowym.

Justyna Balcerzak3
27 lat, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Studia na kierunkach: prawo kano-
niczno-cywilne i grafi ka komputerowa. Pracuję w administracji samorządowej, 
gdzie zajmuję się promocją i PR –  organizacją konferencji, stroną www itp. 
Jestem także redaktorem naczelnym miesięcznika „Goniec Ząbkowski”. Chcę 
wprowadzić transmisje „na żywo” z obrad Rady Miasta w Internecie, by każdy 
mieszkaniec mógł uczestniczyć w sesji.

Józef Edward Chudzik9
Mam 53 lata. Jestem mieszkańcem Ząbek od  40 lat. Mam żonę i trójkę dorosłych 
dzieci. Jestem członkiem służby porządkowej TOTUS TUUS w parafi i pw. Miło-
sierdzia Bożego. Od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą. Jest to zakład 
metalowo-ślusarski i spawalniczy oraz pomoc drogowa − holowanie. Jako radny 
zajmę się rozwoju przedsiębiorczości.

Łukasz Piotr Kukiełka2
Urodziłem się w 1980 r. Jestem absolwentem SGH i radnym w mijającej kadencji. 
Działam w Komisji Gospodarczej oraz w Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zależy mi 
na właściwym kierunku rozwoju Ząbek oraz na rozwiązywaniu lokalnych problemów 
mieszkańców. Popieram aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież.

Renata Izabela Sówka11
Mam 38 lat, mieszkam w Ząbkach od urodzenia i mam 14-letniego syna. Ukoń-
czyłam studia w zakresie  zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole 
Menedżerskiej SIG w Warszawie. Jestem  bezpartyjna. Jako radna chciałabym 
tworzyć miejsca pracy poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Krzysztof Murawski4
W Ząbkach mieszkam od 1987 r. Jestem absolwentem Wydziału Historycznego UW. 
Doktorat napisałem w Instytucie Filozofi i i Socjologii PAN. Jestem stypendystą USAID 
w Waszyngtonie, Katolickiego Uniwersytetu w Eichstat, Uniwersytetu Europejskiego we 
Florencji. Jestem autorem wielu książek o tematyce społeczno-politycznej. 

Adam Tadeusz Dynowski12
Mam 49 lat. Ukończyłem na UW studia podyplomowe w zakresie Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. W roku 2001 zdałem w Ministerstwie Skar-
bu Państwa egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek 
Skarbu Państwa. Jestem współwłaścicielem fi rmy zajmującej się usługami me-
dycznymi.

Beata Marzanna Skwierczyńska-Mizerska5
Urodziłam się w 1965 r. Ukończyłam UW, studia podyplomowe w SGH z zakresu zarzą-
dzania fi rmą oraz negocjacji i kompetencji psychologicznych, a także Francuski Instytut 
Zarządzania. Od 16 lat pracuję w wydawnictwie ekonomicznym, gdzie odpowiadam za 
projekty książek z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu, logistyki  i turystyki. 

Jolanta Janina Gałecka13
Mam 53 lata, wykształcenie wyższe. Mąż jest leśnikiem, mam dwie dorosłe córki 
bliźniaczki. Jestem nauczycielką i jako długoletni pracownik ząbkowskich szkół 
doskonale znam problemy społeczności lokalnej, szczególnie dzieci i młodzieży. 
Będę działać na rzecz oświaty, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i budowy 
dróg.

 Aleksandra Kłusek6
Skończyłam 21 lat, od urodzenia mieszkam w Ząbkach; studiuję w SGGW na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych – kierunek fi nanse i rachunkowość. Obecnie pracuję w Powszech-
nym Zakładzie Ubezpieczeń SA. Pierwszy raz kandyduję do Rady Miasta Ząbki.

Wybory do Rady Miasta
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Magdalena Maliszewska10
Mieszka w Ząbkach od urodzenia. Wykształcenie wyższe w zakresie Finansów 
i Bankowości. Jako radna będę dbała o rozwój miasta i dobro Mieszkańców. 
Obecnie sympatyk PiS. Lubi chodzić po górach, czynnie uprawia sport.

Marcin Kubicki3
35 lat. Mieszkaniec Ząbek od urodzenia. Obecnie pełni funkcję Przewodniczące-
go Komisji Społecznej w Radzie Miasta. Zaangażowany w budowę boisk i dróg. 
Główne cele to: budowa przedszkola w Pn. Ząbkach, plan zagosp. przestrz., 
zieleń miejska, działanie na rzecz wolności gospodarczej.

Mariusz Królikowski12
59 lat, inżynier, właściciel zakładu naprawy samochodów. W Ząbkach mieszka 
ponad 50 lat. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Zalety- rozsądek, doświadczenie, 
uczciwość.

Grzegorz Łukasz Siwek5
21 lat. Jestem studentem III roku Socjologii, obecnie piszę pracę naukową po 
tytułem „Aktywność społeczno-polityczna młodzieży”. Od urodzenia mieszkam 
w Ząbkach Jestem Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ząbek – organizacji, która 
powstała, aby połączyć siły wszystkich osób, którym zależy na dobru Ząbek.

Marek Szkodziński11
23 lata. Mieszkaniec Ząbek od urodzenia. Studiuję, ciężko pracuję i aktywnie 
spędzam czas. Nie brak mi energii by zmieniać Ząbki na lepsze dla mojego ro-
dzeństwa, dla Nas Wszystkich.

Artur Murawski 4
29 lat, wyk. wyższe SGH oraz WSZ/POU. Radny obecnej kadencji, v-ce przewodniczący 
kom. Rewizyjnej. Wnioskodawca budowy ul. Os. Batorego, Wolności, 11go Listopada, 
wodociągów w ul. Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Asnyka, Górnośląskiej, basenu, boisk i 
trybuny sportowej. Cel na przyszłą kadencję kontynuacja rozwoju infrastruktury Ząbek.

Grzegorz Pawluk13
Bezpartyjny, żonaty, nauczyciel w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach, gdzie 
pełni również funkcję Rzecznika Praw Ucznia, wykształcenie wyższe, absolwent 
Wydziału Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, podyplomowe studia na AWF 
w Warszawie.

Dariusz Rowicki6
Lat 36, bezpartyjny startujący do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości. Absol-
went Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Od urodzenia mieszkaniec Ząbek.  
Chciałbym zwrócić  szczególną uwagę na budowę nowej placówki przedszkola publicz-
nego w północnej części Ząbek oraz zrealizowanie wcześniejszych obietnic dotyczących  
bezpłatnego dostępu do internetu. Moje zainteresowania to historia Polski w okresie 
II- Wojny Światowej.

Marlena Lipka1
20 lat, na co dzień pracuję i studiuję. Od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Tu-
taj się wychowałam, uczyłam i bardzo chciałabym jako młoda, ambitna osoba 
poświecić swój czas dla dzieci i młodzieży. Chcę organizować ich wolny czas 
poprzez promowanie i rozwijanie zainteresowania wykorzystując istniejące już 
zaplecze.

Aneta Luiza Niewiadomska 2
32 lata, od ponad 12 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. W prowadzeniu 
biznesu pomaga mi wyższe wykształcenie, a w dążeniu do celu wspomaga mnie bardzo 
moja rodzina: mąż i synowie. Jedną z rzeczy jaką chciałabym się zająć jest poprawa 
bezpieczeństwa na drogach oraz w szkołach.

Kamila Oleksiak3
28 lat, moja rodzina od pokoleń jest związana z Ząbkami, dzięki temu doskonale 
znam problemy tego miasta. Jestem absolwentką UW i posiadam wykształcenie 
wyższe prawnicze. Obecnie przygotowuje się do egzaminu zawodowego. Od 4 lat 
wykonuje zawód prawnika. Amatorsko uprawiam kolarstwo górskie oraz narciar-
stwo. 

Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 

Monika Gołębiewska14
Wykształcenie wyższe medyczne.
Lekarz pediatra - pracuję w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach przy ulicy 
Orlej.

Anna Cecylia Uścińska7
65 l, czworo dzieci, ośmioro wnucząt, uśmiechnięta, zdecydowana i zaradna. Ukończy-
ła Pomaturalne Studium Życia Rodzinnego, pracowała w poradni rodzinnej, rencistka, 
ławnik sądowy.
Solistka i prezes chóru Złota Jesień. Jako radna będzie dbać o rodziny wielodzietne, ludzi 
starszych i pokrzywdzonych przez los.

 Alicja Forysiak15
Lat 54, ekonomistka, mieszkanka Ząbek. Przewodnicząca Związków Zawodo-
wych sieci handlowych Carrefour na Polskę. Delegatka mazowieckiej Sekcji Ligi 
Kobiet. Pogodna pełna życiowej energii lubiąca pomagać innym. Przedstawiciel-
ka Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność".

Agnieszka Antonina Gmitrzuk8
lat 52 Bezpartyjna. Wykształcenie wyższe. Właściciel fi rmy prod.-hand.-usług. Jej cel 
to poprawa warunków życia w Naszym Mieście i zadbanie przede wszystkim o dobro 
jednostki.

Magdalena Onaciewicz16
Studentka 4 r. o kierunku Stosunki Międzynarodowe i spec. Dyplomacja. Od uro-
dzenia mieszkanka Ząbek. Uczestnik stypendiów zagranicznych w Fachhoch-
schule w Austrii. Staż biznesowy  IP 2008 w Suchej Strudze i IP 2009 w Lizbonie. 
Jako Radna pragnie zadbać o bezpieczeństwo i rozwój miasta oraz o oświatę.

Robert Woźniak9
41 lat, szczęśliwy ojciec i mąż. Ząbki to moje rodzinne miasto, chcę je zmieniać na lepsze 
dla moich dzieci.

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  
Robert Perkowski1

Cztery lata temu, ubiegając się o urząd burmistrza Miasta Ząbki przedstawiliśmy, 
bardzo ambitny program wyborczy. Wiele osób, które wówczas z niedowierza-
niem oceniało jego rozmach, teraz jest świadkami realizacji tych obietnic.
W kolejnej kadencji dokończę rozpoczęte inwestycje i dobrze wykorzystam 
przyznane nam środki unijne. Ząbki potrzebują ambitnych inwestycji i komplek-
sowych zmian, począwszy od tych dużych infrastrukturalnych a na drobnych i 
tych estetycznych skończywszy.

Jan Kurowicki2
Lat 52, żonaty, dwóch synów. Mieszkaniec Ząbek od ponad 40 lat. Obecny 
radny o prawicowo-chrześcijańskich poglądach. Dzięki Jego zaangażowaniu 
mieszkańcy ulic: Mickiewicza i Torfowa nie chodzą po błocie, a na osiedlu Klin 
wybudowano wodociąg.
W przyszłej kadencji zamierza zająć się budową nowego przedszkola, ulic: Zako-
piańskiej, Żwirki i bocznych Jana Pawła II.
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Michał Wawrzyńczak4
21 lat, ukończyłem Technikum Geodezyjno-Drogowe w Warszawie, aktualnie 
studiuję na Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Naro-
dowego kierunek Europeistyka. Ze względu na obszar wykształcenia chciałbym 
poprawić stan ząbkowskich dróg oraz pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach 
PO Kapitał Ludzki.

Damian Stanisław Żochowski  5
44 lata, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Mam żonę i syna. Ukończyłem Po-
litechnikę Warszawską na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Aktualnie jestem 
dyrektorem w banku. Od 17 lat pracuję w Poradni Rodzinnej przy Parafi i Św. Trój-
cy, chciałbym się zająć sprawami związanymi z rodziną i wychowaniem dzieci.

Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI 

Iwona Tekla Krajewska 8
56 lat. Jest chemikiem, od 30 lat mieszka w Ząbkach. Społecznie działa w ra-
mach Rady Nadzorczej Spółdzielni „Wspólny Trud". Za największe wyzwanie 
uważa stworzenie z Ząbek miasta przyjaznego mieszkańcom. Nie zgadza się 
na budowę 10-piętrowego wieżowca w centrum i będzie zabiegać o jego wy-
kreślenie z planów”. 

Paweł Czarneta 2
27 lat. Mieszkam w Ząbkach od urodzenia. Jestem mężem i ojcem. Studiowałem 
nauki polityczne. Szkoliłem się z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Uwa-
żam, że młodzi ludzie, do których się zaliczam, są przyszłością naszego kraju. 
Dziś chcę pracować dla Państwa, być głosem reprezentującym nasz interes 
lokalny. (

Ewa Alicja Rowicka 7
40 lat, szczęśliwa mężatka (od 19 lat), ma troje wspaniałych dzieci Od urodzenia 
mieszka w Ząbkach - podobnie jak jej rodzice, a wcześniej dziadkowie. Pracuje 
również w Ząbkach jako administratorka. Martwi ją, że okolica, w której mieszka 
(tzw. rejon Klin), jest brudna i zaniedbana. Chciałaby to zmienić. 

 Wojciech Polkowski 1
40 lat. Rodowity ząbkowianin. Zaangażowany w działalność kulturalną miasta. 
Członek Miejsko-Parafi alnego Chóru. Współorganizator przeglądów muzyki sa-
kralnej. Pasjonuje go historia Polski i dobre kino. Lubiany za wyjątkowe poczucie 
humoru oraz umiejętność radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach. 

Ryszard Henryk Czubak9
64 lata. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe. Wieloletnie doświadczenie zdobyte 
podczas pracy na rzecz Ząbek, a także powiatu wołomińskiego. Od ponad pół 
wieku związany z Ząbkami. „Wyborco postaw na ludzi sprawdzonych w działaniu, 
a nie na partie polityczne. Nie partia a człowiek".  

Stanisława Stelmach 3
70 lat, mężatka, dwoje dorosłych dzieci. W Ząbkach mieszka już 53 lata. Od 2009 r. 
jest przewodniczącą RN Spółdzielni „Wspólny Trud”. Cieszy się z osiągnięć, ale jeszcze 
bardziej absorbuje ją myślenie i troska o to, co należy zrobić i jak zdobyć na to środki. Jej  
motto: „Nie pytam, co ja z tego będę miała. Ważne jest to, co mogę zrobić dla innych”. 

Magdalena Łukaszewicz   10
46 lat. Kandyduje do RM Ząbki ze względu na przekonanie, które żywi: ZĄBKI TO 
MIASTO KAŻDEGO Z NAS. Pochodzi z gór, a góry uczą rozwagi oraz pokory. 
Góralski honor nakazuje dotrzymać raz danego słowa. "Ja nie składam obietnic 
bez pokrycia".  

Agnieszka Kopczyńska 4
Lat 39, z wykształcenia pracownik socjalny (licencjat), mama piątki dzieci. Z ad-
opcji serca ma też 10-letnią córeczkę w Kamerunie. O sobie mówi, że „chociaż 
nie jest rodowitą ząbkowianką, to bardzo ukochała to miasto”. Jest osobą, która 
nie znosi bezczynności, bardzo lubi pomagać innym, jest mocno zaangażowana 
w życie szkół i parafi i. 

Małgorzata Danuta Orzechowska11
Z domu Falba, 49 lat, zamężna, matka dwóch dorosłych córek. Ekonomistka. 
Od 25 lat wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą. Ma kwiaciarnię przy 
ulicy Batorego. W minionych latach była zaangażowana w pracę społeczną na 
rzecz ząbkowskiego szkolnictwa. Będzie zabiegać o to, by mieszkańcy mieli 
wpływ na inwestycje miejskie. 

Ryszard Sakowski 5
57 lat. Od 1983 roku prowadzi własną fi rmę. W 2000 roku wybrany do Zarządu WM 
Drewnicka 4 − funkcję tę pełni do chwili obecnej. Oskarżyciel posiłkowy w procesie 
karnym przeciwko burmistrzowi Ząbek i fi rmie J.W. Construction za rażące naruszenia 
prawa przy budowie bloków przy ulicy Drewnickiej.  Bezpartyjny, żonaty, ma dorosłego 
syna. 

Jolanta Anna Sobota 12
42 lata, była uczennica SP2 w Ząbkach. Tytuł technika zdobyła  w Studium 
Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. W latach 1990-1995 pracowała w 
handlu zagranicznym - pośredniczyła w imporcie sprzętu biurowego z Japonii. 
Bardzo lubi koty. Jako radna będę zabiegać o poprawę bezpieczeństwa i rozwój 
służby zdrowia. 

Andrzej Fĳ ołek 6
41 lat, żonaty, dwoje dzieci. Z Ząbkami związany niemal od urodzenia. „Karierę zawodo-
wą zaczynałem od pracy w FSO, następnie byłem kierownikiem robót wykończeniowych. 
Obecnie jestem właścicielem OSK  ARTEK w Ząbkach. „Jestem za jawnością wydatków, 
poprawą bezpieczeństwa i jakości dróg oraz obniżeniem opłat za wodę i kanalizację”. (

Wojciech Gut5
Lat 43, doktorant nauk o zarządzaniu w Akademii im. Leona Koźmińskiego, praw-
nik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii w Ząbkach. Dwoje dzieci, żona na-
uczycielka, bezpartyjny, katolik. Chce miasta nowoczesnego, z równymi drogami, 
licznymi szkołami i przedszkolami, z łatwym dostępem do służby zdrowia.

Patrycja Bugaj 1
Lat 25, bezpartyjna, mężatka, magister fi lologii polskiej, pracuje w Urzędzie 
Marszałkowskim. Kreatywna, odpowiedzialna, uczciwa, wrażliwa na krzywdę, 
nieustępliwa w walce o słuszną sprawę. Chce być głosem młodego pokolenia, 
optymizmu, rozwoju i źródłem nowoczesnych rozwiązań www.patrycjabugaj.pl

Eliza Girguś3
Lat 32, w Ząbkach mieszka od urodzenia. Pochodzi z rodziny związanej z Ząb-
kami od pokoleń. Chce mieć udział w tworzeniu miejsca przyjaznego mieszkań-
com, z terenami zielonymi, zachęcającego do aktywnego wypoczynku, z placami 
zabaw dla dzieci i miejscami rozrywki dla młodzieży. Chce Ząbek nowoczesnych 
i czerpiących z tradycji.

Adam Fĳ ołek2
Lat 48, żonaty, synowie: 20 i 19 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne: studia SGPiS, 
kierunek transport kolejowy; członek Prawicy Rzeczypospolitej. Menager w International 
Personal Finance, w Ząbkach mieszka od 25 lat.

Hanna Grzelak4
Lat 47, mieszkanka Ząbek od 43 lat, mężatka, dwoje dzieci, magister prawa admi-
nistracyjnego i podyplomowo prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zatrud-
niona jako główny specjalista ds. kadr i płac.

Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
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 Zenon Kołodziejczyk8
Lat 50, żonaty, troje dzieci, radny w latach 2004-2008 r., od 1990 r. prowadzi działalność 
gospodarczą; angażuje się w życie miasta oraz organizacji społecznych – m.in. Fundacji 
św. Józefa, członek Rady Parafi alnej Parafi i Miłosierdzia Bożego.

Marian Ścigocki13
Lat 70, w Ząbkach mieszka od ponad 50 lat. Wykształcenie średnie techniczne. 
Pracował na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej, a ponad 
25 lat jako prywatny przedsiębiorca. Był inicjatorem wielu prac społecznych w 
mieście, jak: budowa gazociągu, wodociągu, kanalizacji, utwardzania ulic. Od 30 
lat działacz ruchu Totus Tuus. Obecnie emeryt mający czas i energię do poświę-
cenia się sprawom społecznym, dla dobra mieszkańców.

 Zbigniew Okulus9
Lat 50, z Ząbkami związany od urodzenia, z żoną Krystyną wychowuje pięcioro dzieci, 
wykształcenie średnie, prowadzi własną działalność gospodarczą, radny Rady Miasta 
mijającej kadencji, przewodniczący Rady Parafi alnej Parafi i Miłosierdzia Bożego.

Mieczysław Zabłudowski14
Lat 65, żonaty, dwóch dorosłych synów, wykształcenie średnie, emeryt, pierwszy 
burmistrz miasta Ząbki w latach 1990-1994 i radny miejski w latach 1990-1998, 
radny powiatowy w latach 1998-2002 i członek Zarządu Miejskiego w Ząbkach. 
– Swoim wieloletnim doświadczeniem samorządowym chciałbym służyć Radzie 
Miasta i mieszkańcom Ząbek.

Marek Połomski10
Lat 51, w Ząbkach od 1968 r., żona Elżbieta, córka Joanna, absolwent Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, długoletni redaktor ząbkowskiej gazety „Co Słychać?”, 
radny miejski od 1990 r., inicjator pierwszego w Polsce „becikowego”, w latach 1990-
1994 członek Zarządu Miejskiego, w kadencji 1998-2002 przewodniczący Rady Miasta 
w Ząbkach, w mijającej kadencji wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Henryk Zawadzki15
54 lata,  żonaty, dwoje dzieci w wieku 10 i 14 lat, absolwent SGGW-AR i Wyższej Szkoły 
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Pracował jako dyrektor w szkole 
podstawowej, kierownik w rolniczej spółdzielni w Cegielni k. Radzymina, w latach 1990-
1994 r. wójt gminy Wierzbno, 1994-1999 r. doradca ministra Szefa URM, sekretarz 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, członek Rady Fundacji Agencji 
Rozwoju Komunalnego. Od 1999 r. pracował w Ośrodku Administracji TVP S.A. – po-
czątkowo jako kierownik  sekcji, później zakładu. Mieszkaniec Ząbek od 1987 r.

Michał Gadomski2
Mam 31 lat. Jestem ząbkowianinem od urodzenia. Studiuję inżynierię komunal-
ną na PW. Zajmuję się doradztwem techniczno-handlowym. Jestem członkiem 
Zarządu Koła PO RP w Ząbkach. Należę do ZHP (jestem instruktorem). Jeśli 
zostanę radnym, będę zabiegał o uporządkowanie infrastruktury technicznej i 
komunikacji.  

Marta Nienałtowska5
Urodziłam się w 1971 r. Ukończyłam studia ekonomiczno-prawne (wycena i 
zarządzanie nieruchomościami) oraz studia podyplomowe (Audyt i Kontrola We-
wnętrzna). Pracuję w Urzędzie Marszałkowskim. Chciałabym podjąć działania 
w celu  utworzenia żłobków oraz efektywniejszego wykorzystywania funduszy 
unijnych w Ząbkach. 

Agnieszka Mastalerska1
Urodziłam się w 1969 r., ukończyłam Wydział Ekonomiczno-Społeczny SGH oraz 
Podyplomowe Studium Zarządzania Personelem. Obecnie pracuję jako Project 
Manager. Doświadczenie zawodowe (m.in. w zakresie nadzoru nad projektami 
inwestycyjnymi) wykorzystuję pełniąc funkcję radnej. Działam w Komisji Gospo-
darczej Rady Miasta Ząbki. 

Tomasz Adam Sawicki4
Mam 39 lat i mieszkam w Ząbkach od urodzenia. Jestem żonaty i mam 2 dzieci. 
Mam wykształcenie średnie. Prowadzę fi rmę transportową. Potrafi ę dobrze or-
ganizować pracę własną i zespołu.  Jako radny chciałbym wpłynąć na poprawę 
infrastruktury i rozwój kultury oraz promować i poprawiać wizerunek naszego 
miasta. 

OKRĘG nr 2 - 6 radnych
(Bartosza, Błękitna, Bociania, Broniewskiego, Brukowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Czołgistów, Dębowa, Dolna, Fiedlera, Gdyńska, gen. Rómmla, Harcerska, Jesienna, Jeziorna, Jodłowa, Ka-
mienna, Klonowa, Kołłątaja, Kossaka, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Langiewicza, Legionów, Lipowa, Lotnicza, Łabędzia, Łagodna, Łodygowa, 3-go Maja, Mała, Matejki, Morcinka, Obrońców, 
Okrężna, Okrzei, Olszewskiego, Orla, Piłsudskiego, Poniatowskiego, Reja, Rembertowska, Rybna, Saperów, Sikorskiego, Sióstr Biendarzewskich, ks. Skorupki, Skowronka, Skrajna, Słoneczna, 
Słowackiego, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Spacerowa, Staszica, Stefczyka, Szczęśliwa, Szkolna, Targowa, Topolowa, Traugutta, Warszawska, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, 17-go Września, 
Wrzosowa, Wspólna, Wyzwolenia, Zaciszna, Zielona, Zimna, Ks. Zycha, Żabia, Żurawia)

Monika Rypczyńska3
Mam 39 lat, jestem mężatką i mam jedno dziecko. W Ząbkach mieszkam od urodzenia. 
Ukończyłam WSPiZ oraz Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości (rachunkowość). 
Pracuję w kwesturze jednej ze szkół wyższych. Jestem wolontariuszką Caritas. Jako 
radna chciałabym działać  na rzecz osób z trudną sytuacją bytową. 

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 

 Elżbieta Sosnowska12
55 lat, mieszkanka Ząbek od 1976 roku, dwoje dorosłych dzieci, dwie wnuczki, 
24 lata przepracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach – w tym przez 17 
lat pełniąc funkcję wicedyrektora placówki.

Jacek Kępka7
Lat 47, w Ząbkach mieszka  od urodzenia, współwłaściciel Galerii Antyków. Mu-
zyk w zespole KLAN Marka Ałaszewskiego. W latach 1998-2002 radny Rady 
Miejskiej w Ząbkach: był zastępcą przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury 
i Bezpieczeństwa oraz członkiem Komisji Inwestycji i Rozwoju, żonaty, dwoje 
dzieci.

Dariusz Sobański11
Lat 45. – Mam żonę oraz trójkę wspaniałych dzieci. Jestem miłośnikiem przyrody. Zawo-
dowo zajmuję się wykończeniami wnętrz. Od urodzenia mieszkam w Ząbkach, dlatego 
jestem emocjonalnie związany tym miastem i wiem, co należałoby zmienić, aby Nam 
wszystkim mieszkało się jeszcze lepiej. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na popra-
wę jakości dróg, komunikacji miejskiej oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Ignacy Jarzyło6
Lat 53, żona Elżbieta, syn Paweł, mieszkaniec Ząbek od 46 lat, absolwent Akademii 
Medycznej w Warszawie, doktor nauk medycznych, ordynator oddziału. Ukończył 
studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rad-
ny trzech kadencji Rady Miasta Ząbki, w latach 2002-2005 jej przewodniczący. W 
latach 1990-1994 delegat gminy Ząbki do Sejmiku Samorządowego Województwa 
Warszawskiego. W ostatniej kadencji radny Powiatu Wołomińskiego. Główne zain-
teresowania: infrastruktura, ochrona środowiska, promocja zdrowego stylu życia. 
Hobby: sport (narciarstwo biegowe, pływanie), turystyka.



CO SŁYCHAĆ

7

www.zabki.pl WYBORY SAMORZADOWE 2010 -Rada Miejska

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 Maria Grażyna Żabicka7

Do niedawna prezes ząbkowskiego Klubu Seniora, obecnie kieruje nowo po-
wstałym Klubem Seniora przy Parafi i Św. Trojcy. O sobie mowi, że bliskie jej są 
problemy ludzi starszych, ale ma też świetny kontakt z młodymi, co potwierdza 
każde z czworki jej dzieci. Jest przekonana, że warto powrocić do idei Domu 
Dziennego Pobytu dla Osob Starszych oraz młodzieżowego wolontariatu na 
rzecz pogodnej jesieni.

Zofi a Dąbrowska1
Obecnie przewodnicząca Komisji Gospodarczej. Zależy mi, aby rozbudować in-
frastrukturę drogową i poprawić układ komunikacyjny z Warszawą. Jestem człon-
kiem Komisji Mieszkaniowej i Społ. Kom. przy Ośrodku Zdrowia. W życiu kieruję 
się zasadami chrześcijańskimi, jestem osobą pozytywnie nastawioną do ludzi.

Paweł Kosieradzki6
Mam 33 lata, jestem żonaty i mam 2 synów. Ukończyłem ekonomię w WSHiP 
i Course of Business and Administration na Uniwersytecie w Brisbane. Jestem 
lektorem języka angielskiego i współtwórcą fi rmy internetowej. Jeśli zostanę 
radnym, chciałbym realizować projekt darmowego internetu oraz wpłynąć na 
poprawę komunikacji z Warszawą. 

Mateusz Karol Gozdera8
Mam 21 lat, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Studiuję w Wyższej Szkole 
Menedżerskiej w Warszawie (zarządzanie). Prowadzę jednocześnie działalność 
gospodarczą w zakresie klimatyzacji i chłodnictwa. Jeśli obdarzą mnie Państwo 
zaufaniem i zostanę radnym, chciałbym działać na rzecz młodzieży w naszym 
mieście. 

Mariusz Eugeniusz Jastrzębski7
Urodziłem się w 1978 r. Jestem żonaty. Ukończyłem turystykę i rekreację w WSE. 
Pracuję w fi rmie Meble 3Kolory, a wcześniej w międzynarodowej korporacji. 
Chciałbym, aby żłobki i przedszkola były dostępne dla wszystkich dzieci z Ząbek. 
Jestem zwolennikiem rozbudowy i poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Grzegorz Jarczyński9
Mam 25 lat i mieszkam  w Ząbkach od ponad roku. Studia na informatyce w WSISiZ 
łączę z pracą w laboratorium Multi-Lab (konserwuję sprzęt komputerowy). Należę do 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Chciałbym, żeby moja młodość i energia 
zostały wykorzystane do działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Jacek Walczak8
lat 36. Katolik, żonaty, troje dzieci. Urodziłem się i wychowałem w Ząbkach. Moja 
rodzina związana jest z nimi od pokoleń. Prowadzę działalność gospodarcza w 
Ząbkach. 

Barbara Niewiadomska2
Mam 39 lat.  Jestem radną obecnej kadencji. Ukończyłam Wyższą Szkołę Dzia-
łalności Gospodarczej na kierunku ekonomii - rachunkowość i fi nanse.Jestem 
osobą otwartą, dążącą  do wyznaczonego celu. Jako radna chciałabym kontynu-
ować prace nad polepszeniem warunków życia mieszkańców naszego miasta.

 Dominik Smorczewski 10
 lat 29, absolwent UW wydział pedagogiczny. Od urodzenia mieszka w Ząbkach. 
Interesuje się sprawami miasta, a w szczególności sportu, kultury i oświaty. Bę-
dąc w Radzie Miasta chciałbym pracować na rzecz Ząbek, wzbogacać je swoim 
świeżym spojrzeniem na rzeczywistość. 

Edward Dzikowski4
lat 63, 17 lat pracy na odpowiedzialnych stanowiskach urzędnika państwowego, 
ekspert jakości w branży metalowej w Miniserstwie PKNiM, dwa patenty wdrożo-
ne w Austrii. 14 lat własna fi rma pracująca dla potrzeb budownictwa. 
Odważny, nie konfl iktowy, szybko podejmuje trafne decyzje. 

Maria Guzowska9
Jestem mieszkanka Ząbek od urodzenia. Moja Mama będąc dentystka z po-
wołania , pracowała dla społeczności ząbkowskiej przez ponad 30 lat. Jestem 
lekarzem pierwszego kontaktu w Miejskiej Przychodni Zdrowia . Chciałabym, aby 
żyło sie w Ząbkach zdrowiej i bezpieczniej.

Robert Świątkiewicz3
 lat 36, żonaty, dwóch synów. Legislator i radca prawny. Dyrektor Wodociągów i Kana-
lizacji w Ząbkach. Niezwykle doświadczony samorządowiec o ogromnej pracowitości i 
wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz gospo-
darki komunalnej.

Suchodolski Tomasz11
lat 27, żonaty, bezpartyjny, mieszkaniec Ząbek od urodzenia. Absolutorium na 
Jednoczesnych Studiach Ekononiczno-Menedżerskich Wydziału Nauk Eko-
nomicznych UW. Podczas studiów członek Koła Naukowego Strategii Gospo-
darczej. Wraz z żoną od pięciu lat prowadzi własną działalność współpracując 
z fi rmami z USA

Ewa Borkowska5
Absolwentka WSPiZ im. L Koźmińskiego w zakresie fi nansów i rachunkowości. Księgo-
wa w Tramwajach Warszawskich Jako mieszkanka Ząbek włącza się w życie miasta i 
zauważa lokalne problemy, nie szczędzi sił na rozwiązywanie ich, m.in. zabiega o zmianę 
wizerunku ząbkowskich ulic i chodników.

 Paweł Dominik Uściński12
lat 21. Student 3 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie War-
szawskim, członek Rady Wydziału i Samorządu studenckiego. Ceremoniarz, 
prezes lektorów i ministrantów, członek Młodzieżowej Rady Parafi alnej w Parafi i 
Świętej Trójcy. Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego 
WOPR. 

Zofi a Dudzik6
lat 40, wykształcenie wyższe pedagogiczne; absolwentka studiów mgr WSPS im. Od 20 
lat nauczyciel w SP1 w Ząbkach. Jako radna chciałaby skupić się m. in. na wyrównywa-
niu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizacji akcji charytatywnych i społecz-
nych. Prywatnie mężatka, 3 córki.

Grażyna Stanisława Fabisiak 2
53 lata, posiadam wykształcenie średnie o kierunku psychologia dziecięca między 
1 a 7 rokiem życia. Jestem mężatka i matką dwóch synów. Po wyjściu za mąż roz-
poczęłam prowadzenie własnej działalności, którą prowadzę do teraz. Chciałabym 
się zająć problemami osób, które prowadzą własną działalność na terenie miasta 
Ząbki. 

Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 

Maria Grażyna Staśkiewicz3
46 lat, jestem mężatka i matką dwójki dzieci. W Ząbkach mieszkam od 17 lat, mój 
mąż jest rodowitym Ząbkowiakiem. Obecnie pracuję w gastronomii. Zdecydowa-
łam się kandydować, gdyż lubię wyzwania. Jako radny chcę swój czas i energię 
poświęcić na rozwój miasta, chcę wspólnie z innymi zbudować lepszą gminę.

Anna Maria Białoskórska1
62 lata, absolwentka SGPiS-u (obecnie SGH) - Handel Zagraniczny, Prawo 
Międzynarodowe, długoletni pracownik The New York Times'a, a także Warsaw 
Business Journal. Działacz organizacji "SOS dla Zwierząt". Jako radna chcę po-
prawić warunki spędzania wolnego czasu przez samotne starsze osoby, oraz 
poprawić los zwierząt.
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Piotr Karol Lasecki Agnieszka Irena Zadrożna 8
27 lat, pracuję w prywatnej fi rmie, mam wykształcenie średnie techniczne. Kan-
dydując na radnego chcę pomóc mieszkańcom Ząbek w poprawieniu naszej 
rzeczywistości. Dobrze znam problemy tego miasta, ponieważ mieszka tu od 
urodzenia. Mam nadzieje że razem uda nam się zrealizować cel, jakim jest pod-
niesienie jakości życia w Ząbkach. 

5
33 lata, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Zamężna, mama dwójki dzieci. 
Ukończyłam zarządzanie i marketing na SGGW, oraz Podyplomowe Studia w In-
stytucie Nauk Politycznych na UW. Jestem nauczycielem oraz skarbnikiem Rady 
Rodziców w Publicznym Przedszkolu nr 3. Kandyduję na Radną, bo Ząbki nie są 
mi obojętne, a ich Mieszkańcy tym bardziej.

Łukasz Lasecki7
24 lata, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Pracuje jako Menager w ekskluzyw-
nej restauracji. Studiuje w Wyższej Szkole Ekonomicznej Almamer na kierunku 
Turystyka i Rekreacja. Mój atut to konsekwencja w dążeniu do celu. Doskonale 
rozumiem potrzeby młodych rodziców, od 2 lat jestem żonaty i mam malutką 
córeczkę.

Alina Elżbieta Stolarska4
51 lat,mój mąż Mirosław od urodzenia jest związany z Ząbkami, mam dwójkę dorosłych 
już dzieci oraz dwoje wnucząt. Od 2005 roku zajmuje się wspieraniem działań na rzecz 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin jako członek Koła Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach.

Janusz Wojciech Zawadzki9
41 lat, jestem rodowitym mieszkańcem Ząbek. Prowadzę własną działalność go-
spodarczą. Mam żonę i dwójkę dzieci. Interesuje mnie polityka i sprawy związane 
z UE. Jako radny stawiam na rozwój infrastruktury oraz oświaty (cel to budowa 
nowych placówek wychowawczych takich jak żłobki, przedszkola oraz szkoła 
średnia).

 Krzysztof Andrzej Ciesielski6
40 lat, z wykształcenia technik. Pracuję w fi rmie farmaceutycznej. W Ząbkach mieszkam 
od 16 lat. Moja żona pochodzi z Ząbek, mamy dwójkę dzieci. Lubię siatkówkę, koszy-
kówkę i jazdę na rowerze. Jako radny chcę doprowadzić by ząbkowskie lasy były czyste,  
jezdnie były bez dziur, a Mieszkańcy mieli co robić w czasie wolnym.

Kazimierz Zwidryn2
48 lat, szczęśliwy mąż i tata 4-letniej córki, magister ekonomii, absolwent Wydzia-
łu Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Aktualnie zajmuje się promocją 
programu unijnego „Technologia Internetu Przyszłości” na PW. Od dwóch czło-
nek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Orla 13.  Interesują mnie sprawy lokalne, 
w szczególności kultura i edukacja. (SIS)

Anna Ratyńska  5
27 lat, mężatka, matka dwóch chłopców . Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżer-
ską na wydziale Prawo, Administracja i Integracja Europejska. Od 7 lat związana 
zawodowo z handlem - na stanowisku Specjalista ds. Kluczowych Klientów. „W 
Radzie Miasta przede wszystkim będę wspierać działania w kierunku rozwoju Zą-
bek w sferach kultury i rozrywki oraz zmiany podnoszące standardy życia”. (SIS)

Artur Ireneusz Zawadka 3
38 lat, żona Agnieszka, dwoje dzieci.  Inżynier ochrony środowiska. W Ząbkach 
od 12 lat. Prowadzi działalność gosp. w zakresie usług DDDiD, sanitarnych i 
porządkowych. Interesuje się ekologią, ogrodnictwem, odnawialnymi źródłami 
energii. Chętnie angażuje się w lokalne sprawy – najpierw jako członek Zarządu 
WM przy ulicy Powstańców, później Warszawskiej. (SIS)

Jan Stanisław Dąbrowski 6
54 lata. Szczęśliwy mąż i ojciec. W Ząbkach od urodzenia. 34 lata w branży 
budowlanej, 15 lat na stanowisku kierowniczym. Społecznie związany z klubem 
Dolcan Ząbki oraz Kołem Wędkarskim nr 130. Mając ogromne doświadczenie 
w swojej branży, chciałby zwrócić szczególną uwagę na drogi, chodniki, ścieżki 
rowerowe, parkingi, place zabaw, tereny rekreacyjne. (SIS)

Dariusz Żurek1
45 lat, bezpartyjny, żona Monika nauczycielka w SP nr 3 w Ząbkach, troje dzieci. 
Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Architekt”. Wcześniej zawodowy 
ofi cer Wojska  Polskiego w Departamencie Infrastruktury MON. Z wykształcenia 
mgr inż. elektroenergetyk (absolwent WAT), Upraw. Bud. Elektryczne, Licencjo-
nowany Zarządca Nieruchomości. (SIS)

Łukasz Sadowski 4
28 lat, w stałym związku, tata 10-miesięcznego Mikołaja. Z wykształcenia in-
formatyk, z zawodu handlowiec z pasją. Ma wyjątkową łatwość nawiązywania 
kontaktów z ludźmi. Obecnie członek Zarządu osiedla Garden Plaza. Uwielbia 
wyzwania, a sprawy, „nie do załatwienia" rozwiązuje z uśmiechem na ustach. 
Segreguje śmieci, nie  parkuje na miejscach dla niepełnosprawnych. (SIS)

Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI 

Jacek Gaworek3
Lat 32. Absolwent politologii oraz Studium Generale Europa na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaktor naczelny wydawnictwa „Duc In 
Altum”, wykładowca–edukator, dziennikarz mediów katolickich oraz działacz spo-
łeczny; współpracownik stowarzyszeń i fundacji o profi lu społeczno–religijnym. 
– Jako radny chciałbym się skoncentrować na działaniach na polu społeczno-
kulturalnym, na kwestii bezpieczeństwa oraz wspierania inicjatyw aktywizujących 
ząbkowską młodzież.

Łukasz Bryk1
Lat 23, mieszkaniec Ząbek od urodzenia, licencjat z turystyki, studiuje w WSE-
ZiNS w Łodzi specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami 
pracy socjalnej, ukończył kurs wychowawcy kolonijnego oraz kierownika wyciecz-
ki szkolnej. W wyborach na prezydenta RP w 2010 r. przewodniczący obwodowej 
komisji wyborczej w Ząbkach. Pasjonuje się informatyką, programowaniem oraz 
turystyką i sportem. Jako radny chciałby angażować się w rozwój edukacji oraz 
infrastruktury drogowej.

Zenon Dowalla2
Lat 60, żonaty, dwie dorosłe córki, technik budowlany, radny drugiej i trzeciej ka-
dencji Rady Miasta, członek Zarządu Miejskiego w latach 1994-1998, przewod-
niczący Komisji ds. Komunalnych w latach 1998-2002.  – Moje zamierzenia to: 
remonty i rozbudowa chodników, rozbudowa wodociągu, remonty i utwardzanie 
ulic, rozbudowa infrastruktury szkolno-oświatowej oraz poprawa bezpieczeń-
stwa.

Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
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Marek Krystowski6
Lat 51, wykształcenie średnie techniczne, żona Bożena, 12-letnia córka Anna 
Maria, w Ząbkach mieszka od 50 lat. Kocha to miasto i nie zamieniłby je na inne. 
Chce pracować nad jego dalszym rozwojem i poprawą życia mieszkańców, zająć 
się sprawami remontów dróg, chodników i poprawą czystości miasta.

 Regina Walczak9
61 lat, emerytka, bezpartyjna, wykształcenie średnie, 38 lat w Ząbkach, były pra-
cownik administracji samorządowej, czynnie działająca w parafi alnym zespole 
Caritas – pomagając potrzebującym, radna ostatniej kadencji.

Radosław Stworzyjan8
Lat 32, mieszkaniec Ząbek od urodzenia. Żonaty, wychowuje troje dzieci, pasjo-
nat sportu. Zajmuje się szeroko rozumianym e-commerce. – W Radzie Miasta 
chciałbym się zająć remontem oraz rozwojem infrastruktury miejskiej i położyć 
nacisk na dofi nansowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Stanisław Kralczyński5
Lat 67, żonaty, dwie córki, od 1995 r. w Ząbkach, wykształcenie wyższe w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, studia podyplomowe: Marketing i Zarządzanie 
Oświatą i Sportem, dyplomowany nauczyciel, 25 lat na stanowiskach kierowniczych 
w oświacie warszawskiej, trener I klasy piłki nożnej: pracował w klubach Warszawy i 
Mazowsza, działacz związkowy ZNP, działacz sportowy. Jeśli zostanie radnym, chciałby 
uaktywnić sferę oświaty, sportu a głównie infrastruktury w Ząbkach.

Agnieszka Ignaczak4
Lat 47, ząbkowianka od pokoleń, absolwentka policealnej Szkoły Pracowników 
Służb Społecznych. – Od 10 lat pracuję jako pracownik w OPS a od 7 lat jako 
pracownik socjalny. Zajmuję się problemami społecznymi na terenie Ząbek. W 
pracy i życiu jestem otwarta na każdego człowieka bez względu na jego status i 
pochodzenie społeczne. Kieruję się zasadą dobra osób i rodzin, którym służę.

Hanna Rostkowska7
Lat 48, w Ząbkach od urodzenia, dwoje dzieci, magister prawa administracyjnego w 
zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, radna miasta Ząbki w kadencji 
1998-2002, obecnie zatrudniona w Banku Pekao S.A.

OKRĘG nr 3 - 7 radnych
(Akacjowa, Andersa, Andersena, Baczyńskiego, Baśniowa, Bratnia, Chełmońskiego, Dzika, Gajowa, Herberta, Ignacego Krasickiego, Jagiellońska, Jasna, Jaśminowa, Kaszubska, Kopernika, Ko-
synierów, Kościelna, Kościuszki, Krucza, gen. Maczka, Malczewskiego, Mazowiecka, Miła, Podleśna, Powstańców, Pułaskiego, Reymonta, Różana, Sasanki, Szwoleżerów, Świerkowa, Tęczowa, 
Tulipanowa, Ułańska, Wronia, Wybickiego, Zieleniecka, Złota, Żołnierska)

Zyta Kurowska3
Urodziłam się w 1956 r. w Wilnie. Jestem mężatką, mam dwóch dorosłych sy-
nów. Ukończyłam studia magisterskie – fi lologia rosyjska na Uniwersytecie w 
Wilnie oraz studia podyplomowe na Wydziale Informatyki w Płocku. Od 1981 
r. mieszkam w Ząbkach. Pracuję w Gimnazjum nr 1 jako nauczyciel języka ro-
syjskiego. W Radzie Miasta zajmę się oświatą, problemami młodzieży, ochroną 
środowiska.

Jan Sławomir Misiak 8
Mam 71 lat. Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Ukończyłem Politechnikę War-
szawską z tytułem inżynier elektryk. Przez wiele lat pracowałem na stanowiskach 
kierowniczych, a obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie 
usług elektroinstalacyjnych. Jako Radny skoncentruję się na rozwoju przedsię-
biorczości w Ząbkach.

Marek Kamil Kołodziejski7
Mam 26 lat, jestem mieszkańcem Ząbek od urodzenia. Jednocześnie pracuję i 
kończę studia na Politechnice Warszawskiej. Jestem doświadczonym geodetą. 
Specjalizuję się w ewidencji gruntów i budynków oraz w pracach polowych. Od 
kilku lat pracuję w przedsiębiorstwach geodezyjnych w Warszawie, jak również 
w Ząbkach.

Andrzej Kiryluk2
Jestem mężem, a także ojcem dwójki dzieci. Posiadam dyplom UW, Wydziału Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych. Ukończyłem także studia podyplomowe – Administracja 
Samorządowa oraz Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska na Politechnice 
Warszawskiej. Pracuję jako naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska na Białołęce w 
Warszawie.

Tomasz Kalata1
40 lat.  Rodowity ząbkowianin, mieszkaniec ul. Andersena. Z żoną Edytą mają 
trzech synów. Od dawna czynnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Jest 
jednym z najbardziej aktywnych radnych w Ząbkach w mijającej kadencji. Ab-
solwent UW, magister politologii. Pracuje jako inspektor w urzędzie miasta st. 
Warszawy. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców w SP 1 w Ząbkach. Chce, by w 
każdej szkole powstał gabinet lekarski.

Jacek Józef Kurcewicz 6
Urodziłem się w 1970 r., w Ząbkach mieszkam od 2007 r. Jestem absolwentem 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Od 
wielu lat pracuję w administracji publicznej, obecnie jako pracownik urzędu m. st. 
Warszawy. Wolne chwile staram się poświęcić rodzinie, a nade wszystko swojej 
2-letniej córce.

Katarzyna Magdalena Pentowska 9
Mam 35 lat. Jestem mężatką i mam troje dzieci: 14-letnią córkę oraz dwóch sy-
nów w wieku 7 lat oraz 2,5. Od pięciu lat, wraz z rodziną, mieszkam w Ząbkach. 
W r. 2006 przeszłam na rentę, gdyż zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsia-
ne. Moim największym hobby jest dom i rodzina. Pomimo choroby, jestem osobą 
otwartą na nowe wyzwania.

Monika Kamińska4
Mam 32 lata, jestem mężatką i mamą półtorarocznego dziecka. W Ząbkach mieszkam 
od 3 lat. Z wykształcenia jestem politologiem, zawodowo pracuję w agencji doradztwa 
personalnego. Bliskie mi są problemy młodych mieszkańców południowej części Ząbek. 
W Radzie Miasta zajmę się poprawą jakości życia na terenie Miasta. 

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

Magdalena Bochenek5
Mam 32 lata. Z wykształcenia jestem prawnikiem. W Ząbkach mieszkam 12 lat. Jestem 
mamą 6-letniego Maćka. Zawodowo, od 10 lat, zajmuję się nieruchomościami. Obecnie 
pracuję jako dyrektor w jednym z warszawskich biur nieruchomości.
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Bartosz Skorliński5
Wiek 28lat. Mieszkający w Ząbkach południowych od 10 lat.
Wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi.
Aktualnie pracujący jako Regionalny Kierownik Sprzedaży w jednej z hurtowni 
spożywczych działających na Mazowszu.

Artur Wałachowski12
Lat 36, absolwent Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW w Warsza-
wie, doktorant w katedrze Budownictwa Ziemnego, podinspektor w Referacie 
Inwestycji w podwarszawskiej gminie, specjalista ds. sprzedaży i realizacji projek-
tów w fi rmach z grupy Tanake w Warszawie. Od 2009r. specjalista ds. inwestycji 
w PGK w Ząbkach.

Krzysztof Jerzy  Bławdziewicz1
32 lata, żonaty, dwóch synów. Aktualnie Przewodniczący Rady Miasta. Manager 
w koncernie spożywczym. Społecznik, działa w samorządzie od 1998. Pasjonuje 
się żeglarstwem. Jako radny niezmiennie angażuje się w sprawy budowy dróg 
lokalnych, rozbudowy szkoły podstawowej nr 3 oraz usprawnienia komunikacji 
miejskiej.

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Tomasz Marek Mitura8

Lat 34, żonaty, dziecko. Wykształcenie wyższe, Wydział Inżynierii Produkcji oraz 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na SGGW. Od 12-tu lat pracuje jako Doradca 
Techniczno –Handlowy, prowadzę własną działalność Gospodarczą. Interesuje 
mnie rozwój Ząbek więc startuje w wyborach.

Paweł Poboży2
Mieszkam na ul Powstańców od 2000 r. Od sierpnia na emeryturze.
Od początku zaangażowany w prace w zarządzie największej wspólnoty KO-
PERNIK ikontakty z Gmina w sprawach ul Powstańców.
Obecnie mogę dać z siebie więcej dla mieszkańców mojego miasta gdyż zostanę 
TUprezentując odpowiedzialność i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów 
Ząbek

 Mariusz Ostasz9
41 lat, żonaty, dwójka dzieci. Z wykształcenia elektronik. Prowadzi własną dział. 
gosp. Od 10 lat w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz zajmuje się księ-
gowością. Chce przyczynić się do poprawienia wizerunku naszego miasta, oraz 
pomóc w zdobyciu funduszy na budowę nowych dróg.

Stanisław Boruc3
57lat, od 53 lat mieszka w Ząbkach. Prowadzi własną dział. gosp. Od maja 
2010 radny. Chciałbym m.in. przyczynić się do poprawy stanu dróg i chodników, 
polepszenia komunikacji z Warszawą i zwiększenia bezpieczeństwa w naszym 
mieście .

Agnieszka Iwanowska10
Bezpartyjna, nauczyciel, absolwentka Polonistyki i Historii na UW. Posiada do-
świadczenie w pracy z młodzieżą, jest osobą  aktywną i pełną nowych pomysłów. 
Pragnie angażować się w działania związane z oświatą. Wierzy, że w Ząbkach 
może być wygodnie, ciekawie i bezpiecznie.  

 Krzysztof Gutowski4
55 lat. Wykształcenie wyższe, magisterskie Politechnika Warszawska, studia 
podyplomowe - Menadżer Gospodarki Komunalnej – SGH, oraz Prawo Spółek 
Handlowych – Uniwersytet Warszawski. Chce zajmować się budownictwem so-
cjalnym, małą architekturą miejską.

Stanisław Ołowski11
Lat 55. Mieszkaniec Ząbek od urodzenia. Członek zarządu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Ząbkach.

Bożena Czermińska6
Rodowita mieszkanka Ząbek. Matka dwóch córek w wieku licealnym. Wykształ-
cenie ekonomiczne.

Bożenna Moskwa13
lat 54. Urzędnik administracji państwowej. Dwoje dorosłych dzieci. Mieszkanka 
Ząbek od 48 lat. Członek Prawa i Sprawiedliwości od 3 lat. Za główny cel rozwoju 
Ząbek uważam polepszenie komunikacji miejskiej oraz dalszy rozwój infrastruk-
tury drogowej w naszym mieście.

Krystyna Grodzka7
79 lat. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Działa aktywnie w ramach 
lokalnego komitetu Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Chce, by w południowej części Ząbek powstał oddział udzielający podobnej po-
mocy.

Violetta Lauri14
W Ząbkach mieszkam od 1999 r. Pracuje w aptece zakładowej w Wojskowym In-
stytucie Medycznym w Warszawie i aptece "Południe" w Ząbkach. Postanowiłam 
kandydować w wyborach do Rady Miasta kierując się chęcią uczestniczenia w 
życiu publicznym i mieć wpływ na dokonania, które dotyczą naszego rejonu.

 Monika Korzewicz1
25 lat, pochodzę z  Dolnego  Śląska. Ukończyłam Dziennikarstwo i Komunikację 
Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowałam w Urzędzie Marszał-
kowskim. Obecnie jestem asystentką Wicemarszałek Sejmu RP.  Od kilku lat 
mieszkam w Ząbkach. Jako Radna wykorzystam swoją wiedzę oraz społeczną 
pasję aby ułatwić mieszkańcom życie. 

Małgorzata Paulina Kuczyńska2
37 lat, urodziłam się w Lęborku. Mieszkam w Ząbkach od ponad 15 lat. Mój mąż 
związany jest z tym miastem od urodzenia. Mam dwoje kochających dzieci. 
Obecnie prowadzę działalność gospodarczą. Jako radna chciałabym się zająć 
problemem odpadów śmieci i ekologią, oraz poprawą jakości ząbkowskich dróg. 

Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 

Sebastian Wojciech Ślusarczyk11
Mam 35 lat, jestem żonaty, mam jedno dziecko. Ukończyłem Wyższą Szkołę 
Ochrony Środowiska w Radomiu. Od 12 lat zajmuję się zawodowo ochroną śro-
dowiska w Warszawie, obecnie pracuję w Biurze Ochrony Środowiska urzędu 
m. st. Warszawy.  W Radzie Miasta zajmę się czystością i ochroną środowiska 
zaniedbanych Ząbek.

Julia Anna Kopczyńska10
Urodziłam się w 1982 r. Jestem córką Jana Osuchowskiego – podpułkownika 
MON i Elżbiety Osuchowskiej – pielęgniarki.  Wychowuję 7-letniego Eryka. Swo-
bodnie porozumiewam się w dwóch językach: włoskim i angielskim. Z zamiłowa-
nia podróżniczka, z wykształcenia ekonomistka. 
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Maria Stolarska4

Paweł Marcin Działecki5
19 lat, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Obecnie kończę szkołę średnią. Mini-
strant (Lektor) w parafi i pod wezwaniem "Zesłania Ducha Świętego" w Ząbkach. 
Aktywny działacz w życiu społecznym miasta. Jako radny chciałbym organizo-
wać zajęcia dla młodzieży oraz osób starszych. 

Agnieszka Kuryłek3
39 lat, mężatka, 2 dzieci. Pracuję w Instytucie Kardiologii jako pielęgniarka. W 
Ząbkach mieszkam od 16 lat. Cechuje mnie kierowanie się zasadami etyki, uczci-
wość oraz doświadczenie życiowe. Chciałabym się zająć problemami społeczny-
mi oraz wspólnie zbudować lepszą gminę, przyjazną, bezpieczną i przyciągającą 
nowych mieszkańców.

Ryszard Zdzisław Grodzicki6
53 lata, jestem szczęśliwą matką dwójki dzieci, oraz kochającą babcią. Ukoń-
czyłam Technikum Budowlane. Przez kilkanaście lat pracowałam w branży 
budowlanej, a obecnie wspomagam swojego męża w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Jako radna chciała bym się zająć edukacją poprzez podniesienie 
poziomu nauczania.

40 lat, z wykształcenia - technik mechanik. Od kilkunastu lat prowadzę dzia-
łalność gospodarcza w Ząbkach. Od niedawna jestem mieszkańcem Ząbek. 
Interesuje się gospodarką, polityką oraz sportem. Chciałbym zająć się najbar-
dziej potrzebującymi jak osoby korzystające z pomocy społecznej, bezrobotni, 
niepełnosprawni itd. 

Marcin Krawczyk 8
36 lat. Mgr administracji i pedagog. Moje priorytety to: bezpieczne, wyremonto-
wane ulice dla pieszych i kierowców, bezpieczne tereny w obrębie szkół i przed-
szkoli, tworzenie na terenach, które pozostały miejsc rekreacyjnych, parków, 
placów zabaw. Warto się w to angażować i o to walczyć”. (SIS)

 Waldemar Stachera 1
Lat 42, mgr inż. elektronik na PW, podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego 
na UW. Prezes fi rmy PRO-SYSTEM RP – administratora nieruchomościami. Rad-
ny kilku kadencji. W l. 1999-2002 wydawca gazety „Czego nie słychać?”. W 2006 
r. kandydował na burmistrza Ząbek. Obiecuje, że jeżeli SiS wybory wygra, każdy 
wydatek Urzędu Miasta będzie opublikowany w Internecie. 

Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI 

Marek Laskowski 7
34 lata, żonaty, od urodzenia jest mieszkańcem Ząbek. Studiuje na Wydziale 
Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej. O sobie mówi przede wszystkim, 
że jest realistą. Jako przyszły radny chciałby realizować bieżące potrzeby swoich 
wyborców, szczególnie ludzi niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy. 
(SIS)

Piotr Marian Gumienny 14
31 lat, żonaty, dwoje dzieci, magister nauk prawnych, dyrektor fi nansowy w fl a-
gowym markecie sieci Leroy Merlin Polska, od trzech lat pełni funkcję członka 
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Topoli w Ząbkach. Miłośnik zwierząt. 
Zainteresowania: fi nanse, wędkarstwo, motocykle, majsterkowanie. (SIS)

Tomasz Jacek Jakubiak 6
Ma 38 lat. Od urodzenia mieszka w Ząbkach. Ma żonę i troje dzieci. Od 13 lat 
zajmuje się szkoleniem kandydatów na kierowców w szkole jazdy „ARTEK”. 
„Będę kandydował z ramienia SiS, ponieważ miastem powinni rządzić ludzie, 
którzy chcą realizować przede wszystkim dobro mieszkańców, a nie dobro par-
tyjne”. (SIS)

Adam Krzysztof Niewiadomski13
23 lata. Pracuje w bankowości. „W Ząbkach mieszkam od urodzenia, a moja 
rodzina od 46 lat. Znam to miasto od podszewki. Chciałbym żeby wszystkim  żyło 
się w nim dobrze. W życiu kieruję się zasadą, że każdy problem ma rozwiązanie, 
a jeśli nie, to nie ma problemu”. (SIS)

Krzysztof Dariusz Konopka4
Lat 42. Właściciel Kancelarii Prawnej, Sekretarz Rady Rodziców w SP 3 przy 
ul. Kościelnej. W Ząbkach mieszka 11 lat. Studia: SGGW, SN, SGH i WSM. 
„Kandyduję aby zadbać o oświatę, bezpieczeństwo przy szkołach; utworzyć 
park leśny; usprawnić komunikację z Warszawą (parkingi przy stacjach). 
(SIS)

Joanna Dąbrowska 11
39 lat. Nauczycielka, prezes Fundacji ,,AND I AM UP” dla dzieci z zespołem Do-
wna. „Stawiam na właściwą komunikację i praktyczne działania. Chcę rozmawiać 
ze wszystkimi mieszańcami, zbierać pomysły i faktycznie realizować te właściwe, 
współtworząc miasto przyjazne nam wszystkim”. (SIS)

Wojciech Miłuński 3
Lat 39 - kierownik kontraktów w dużej spółce. Zarządza inwestycjami – od 
chwili negocjacji, zamówienia, wykonawstwo do zakończenia inwestycji. Ak-
tualnie kierownik kontraktu odpowiedzialny za prace z zakresu wysokich i 
niskich prądów na stadionie Klubu Legii w Warszawie. (SIS)

Jarosław Mocek 10
34 lata, katolik, dwoje dzieci. Ukończony Wydział Elektryczny PW. Informatyk. 
W l.1998-2006 administrator sieci w jednym z dużych polskich banków. Od 2003 
r. prezes Zarządu ASK Zabki.net.pl. Od 2005 własna działalność gosp. – fi rma 
ETHNet. Pasje: informatyka, motocykle, specjalista systemów  Linux. (SIS)

Adam Karłowicz 2
Lat 39. Mieszka na największym ząbkowskim osiedlu 
- Osiedlu Kopernika. Z Ząbkami związany od 9 lat, z czego przez niemal 
4,5 roku (do 2007) aktywnie uczestniczył w życiu samorządowym miasta, 
jako redaktor naczelny gazety samorządowej "Co słychać?", zapewniając jej 
bezstronność. (SIS)

Paweł Zbigniew Marecki 9
Lat 43, żonaty, elektronik, pracownik TVP SA. Członek zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej Reymonta 29C. „Jeżeli uważasz, że nasze miasto jest takie, ja-
kiego oczekujesz, w Ząbkach zmiany są niepotrzebne, program przedstawiony 
przez SIS jest zbędny - NIE GŁOSUJ NA MNIE. (SIS)

Adam Jakub Truszkowski 5
22 lata, kawaler. Od 12 lat mieszka w Ząbkach przy ul. Powstańców 15A, a od roku 
jest członkiem Zarządu tej Wspólnoty. Student III roku prawa w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Prawa. Dobrze zna problemy i potrzeby mieszkańców południowych 
Ząbek, gdyż obserwuje rozwój tej części miasta od najmłodszych lat. (SIS)

 Ewa Gałązka 12
58 lat. Pracowała w przedszkolu, PAP i CIE Impexmetal jako księgowa. Od 4 lat 
działa w Zarządzie WM Powstańców 15. Uważa, że w działalności publicznej 
najważniejsza jest przejrzystość fi nansowa i zarządzanie miastem przez specja-
listów, a nie działaczy partyjnych. (SIS)
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Emilia Marta Sadowska2
Urodziłam się w 1984 r. Ukończyłam wyższe studia ekonomiczne. Obecnie 
studiuję podyplomowo w  SGGW (Wydział Rolnictwa i Biologii) i pracuję w fi r-
mie „RUCH” SA jako specjalista. Do Ząbek trafi łam w 2006 r. Od tego czasu 
angażuję się w różne inicjatywy społeczne. Chciałabym mieć jak największy 
udział w ważnych działaniach na terenie miasta. Dlatego też zdecydowałam 
się kandydować w wyborach do powiatu. Energia w inicjowaniu pomysłów 
oraz uparte dążenie do ich realizacji są moimi mocnymi atutami. 

 Janusz Chibowski1
Mam 58 lat, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. Pracuję w Urzędzie Marszałkow-
skim. W 2006 r. zostałem radnym Powiatu Wołomińskiego. Starałem się ten czas 
jak najpożyteczniej wykorzystać dla dobra Ząbek. Doprowadziłem do przebudowy 
ul. Batorego i zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu na modernizację ul. 
Szpitalnej. Z mojej inicjatywy podjęto decyzję o przebudowie ul. Wojska Polskiego. 
Jeżeli ponownie Państwo mi zaufają, będę kontynuował działania, aby pozyskać 
jak najwięcej środków na inwestycje drogowe w Ząbkach. 

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Krzysztof Sikorski6
Lat 63, mieszkaniec Ząbek od 41 lat, żonaty, dwóch synów, ekonomista, 
radny trzech kadencji, przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkach w latach 
1991-1994, wiceburmistrz Ząbek w latach 1994-2006.

Mariusz Kuczyński 1
Lat 21, mieszkaniec Ząbek od urodzenia. Z wykształcenia średniego jest 
geodetą. Studiuje ekonomię na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodow-
skiej-Curie. Przez rok pracował jako doradca fi nansowy. Hobby: żeglarstwo, 
motoryzacja, pływanie, snowboard.

Tadeusz Stworzyjan7
Nauczyciel, muzyk–organista, obecnie prywatny przedsiębiorca, posiada wielo-
letnie doświadczenie w działalności samorządowej i społecznej (Rada Miejska, 
Klub Sportowy, samorządowe organizacje gospodarcze), duży wkład w dotych-
czasowy rozwój Ząbek (gazyfi kacja, kanalizacja, drogi – południowa część mia-
sta). – Chciałbym kontynuować swoje dotychczasowe poczynania, szczególnie 
w sferze infrastruktury technicznej (efektywnie przyspieszyć utwardzanie dróg) 
oraz na polu kultury i sportu.

Mieczysław Kwiek2
Lat 69, żonaty, troje dzieci, od 1959 r. mieszka w Ząbkach, z zawodu ślu-
sarz-mechanik, prowadzi działalność gospodarczą; radny miejski i członek 
Zarządu Miejskiego w latach 1994-1998.

Maria Uszyńska-Baranowska9
Lat 54, mieszkanka Ząbek od 44 lat, wykształcenie wyższe na Uniwersytecie 
Warszawskim – wydział chemii oraz Politechnice Radomskiej – podyplomowe 
studia matematyczne, pierwsza dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, od 32 lat 
pracuje jako nauczyciel; radna w kadencji 1994-1998 i przewodnicząca Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu. Za bardzo ważne zadanie uważa utworzenie w Ząb-
kach klas licealnych.

Małgorzata Weronika Olszewska4
Lat 24, panna, w Ząbkach mieszka od urodzenia; studentka Zootechniki w 
Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego, pracuje w fi tness klubie „Body 
Fan” w Ząbkach. – Jestem osoba kreatywną, ambitną i dynamiczną. Bardzo 
mi zależy na rozwoju naszego Miasta zwłaszcza pod względem rekreacyj-
nym.

Krystyna Ścigocka 8
Lat 65; w Ząbkach mieszka od ponad 45 lat. Wykształcenie średnie techniczne. 
Pracowała na stanowiskach kierowniczych przez 40 lat – w tym 28 lat w Ząbkach. 
Obecnie emerytka. Wolny czas chce poświęcać pracy dla dobra naszego miasta 
i jego mieszkańców.

Tomasz Miller3
27 lat, żonaty, dwóch synów, członek Prawicy Rzeczypospolitej, były działacz 
NZS oraz były szef punktu przygotowań na Europejskie Spotkania Młodych 
wspólnoty z Taize. Pracownik biurowy w fi rmie prywatnej. – Jako radny 
chciałbym zadbać o to, by ząbkowskie dzieci nie miały problemu z dostępem 
do samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół. Chciałbym też zająć się 
sprawami dotyczącymi kultury i sportu.

Kazimierz Marek Przeszowski5
Lat 26, żona Agnieszka, z wykształcenia historyk – absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ponad rok pracował w administracji publicznej, od dwóch lat 
pracuje w jednej z nowoczesnych instytucji kultury zaangażowanej w eduka-
cję młodzieży i promocje polskiej historii. Od wielu lat działa w harcerstwie. 
Hobby: jazda na rowerze, wędrówki po górach, pływanie.

Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA  

Wybory 
do Rady Powiatu Wołomińskiego
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Katarzyna Elwert-Barwik4
Jestem 35-letnią mieszkanką Ząbek. Ukończyłam Politechnikę Koszalińską 
(ekonomia, specjalizacja: turystyka) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika (prawo 
bankowe i bankowość), posiadam także przygotowanie pedagogiczne. Praco-
wałam w dziale księgowo-kadrowym oraz jako nauczyciel z dziedziny turystyki. 
Jestem mamą 9-letniego syna i znam problemy związane z wychowaniem dziec-
ka. Chciałabym, aby Miasto Ząbki dawało możliwości rozwoju naszym dzieciom i 
było na tyle atrakcyjnie, że będę tu mieszkały, uczyły się i pracowały. 

 Dariusz Tadeusz Peska6
Mam 59 lat, jestem żonaty, mam syna i córkę. Mieszkam w Ząbkach od 50 lat. 
Ukończyłem PW − Wydział Inżynierii Lądowej. Posiadam uprawnienia budowlane 
w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowli hydrotech-
nicznych. Zawodowo zajmuję się infrastrukturą techniczną (budowa wodociągów, 
kanalizacji oraz budowle hydrotechniczne). Byłem radnym w latach 1990–1994 i 
przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej w Radzie Miasta Ząbki. Jako 
radny powiatowy chciałbym się zająć ochroną środowiska. 

Eugeniusz Kukiełka3
Mam 60 lat, jestem żonaty i mieszkam w Ząbkach. Pracuję jako pracownik 
cywilny w Służbie Wojskowej. Cechuje mnie otwartość na ludzi i ich pro-
blemy, chętnie angażuję się w pomoc charytatywną i doraźną. Od wielu lat 
jestem związany z Platformą Obywatelską. Byłem członkiem Rady Miasta 
Ząbki w I kadencji. Jako radny powiatowy chciałbym zająć się rozwiązywa-
niem spraw w zakresie problemów komunikacyjnych oraz bezpieczeństwem 
w naszym mieście.

Rafał Michał Gozdera5
Urodziłem się w 1984 r. w Warszawie, od urodzenia mieszkam w Ząbkach. 
Stan cywilny: kawaler. Jestem studentem Uczelni Warszawskiej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, na kierunku Turystyka i Rekreacja o specjalności Zarzą-
dzanie Biznesem Turystycznym. Od 6 lat pracuję w branży tekstylnej. Uwa-
żam, że podstawowym problemem Ząbek są nasze drogi. Na tle okolicznych 
miejscowości są one w złym stanie, dlatego będę się starał zmienić ten stan 
rzeczy, jeśli dzięki Państwa poparciu zostanę radnym powiatu. 

Wioletta Elżbieta Filipiuk 5
Mam 35 lat. Od 15 lat jestem zamężna, mamy dwoje dzieci. Wraz z rodziną 
mieszkamy w Ząbkach. Mam średnie wykształcenie o profi lu społeczno-praw-
nym. Aktualnie studiuję pedagogikę socjalną z resocjalizacją. Zawodowo pracuję 
w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie. 
Interesuję się tematyką społeczną, szczególnie na gruncie lokalnym. Od dziewięciu 
lat biorę aktywny udział w życiu placówek oświatowych, z którymi związane są moje 
dzieci: przedszkola Zielony Zakątek oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Zbigniew Piotr Karczmarczyk 2
Mam 55 lat, jestem żonaty, mam córkę Katarzynę. Jestem mieszkańcem Ząbek.
Po ukończeniu SGPiS-u (obecnie Szkoła Główna Handlowa) pracowałem jako 
nauczyciel w szkołach w Kobyłce i Markach. Obecnie prowadzę własną fi rmę.
Moje zainteresowania to wycieczki krajoznawcze, geografi a, nowinki techniczne 
w zakresie ekologicznego i taniego pozyskiwania energii.

Ewa CichowskaRyszard Zenon Walczak 5
Lat 49, rodowita ząbkowianka. Wykształcenie wyższe (Rachunkowość i fi nanse), 
podyplomowe(Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej - SGH), gł. księgowa w 
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

2
Lat 52, rodowity Ząbkowianin, doradca i konsultant ds. organizacyjnych i współpracy z samorządami, 
od 25 lat członek służby czuwającej przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki, Prezes Stowarzyszenia Ru-
chu Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej im. Gen. Józefa Hallera, Polskiego Komitetu Budowy Pomni-
ka Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
- działającego od 14 lat - oraz członek zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętnia-
jącego Ofi ary Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2010r., organizator budowy pomników: Ks. Jerzego 
Popiełuszki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Ignacego Skorupki, Romana Dmowskiego, Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz wielu tablic, obelisków i medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”, autor wystawy 
„Ks. Jerzy Popiełuszko w naszej pamięci” pielgrzymującej po parafi ach w różnych miejscach Polski.

Marta Aleksandra Michnowska 6
Urodziłam się w 1968 w Warszawie w tradycyjnej rodzinie, od dziecka mieszkam w Ząbkach. 
W 1994 roku ukończyłam renomowany wydział Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Z 
mężem Cezarym mamy dwoje wspaniałych dzieci, Od roku 1996 prowadzę własną szkołę 
językową z siedzibą w Ząbkach, w której kształci się rocznie ponad 400 osób z różnych miast 
powiatu wołomińskiego Jestem przedstawicielem międzynarodowej sieci szkół brytyjskiej 
lingwistki Helen Doron oraz Brytyjskiej sieci szkół Avalon Direct English, akredytowanej przez 
British Council. Od pewnego czasu staram się działać charytatywnie

Agnieszka Gertruda Wudarczyk – Nizioł 3
Od urodzenia zamieszkuję w Ząbkach, to moje miejsce kończyłam tu szkołę, wychowuję dzie-
ci, obserwowałam zmiany i przekształcenia jakim ulegało nasze miasto, jestem świadoma tego 
co jeszcze warto by było poprawić w okolicy, która dla nas Wszystkich jest przecież domem.
Ukończyłam Warszawską Akademię Medyczną, w początkowym okresie pracowałam w 
warszawskich szpitalach, a po urodzeniu pierwszego syna rozpoczęłam pracę w przychodni 
rejonowej w Wołominie, następnie w Multi-Medica w Zielonce. Obecnie prowadzę własną dzia-
łalność gospodarczą Od 7 lat współpracuję także z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej 
w Zielonce, gdzie opiekuję się Seniorami.  Lat 40,  mężatka, dwóch synów 12 i 6 lat.

Patrycja Olton 6
Absolwentka Wydziału Wokalnego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie oraz Policealnego Studium Jazzowego przy ul. Bednarskiej w War-
szawie. Znana piosenkarka jazzowa. Jako radna chciałaby promować i rozwijać kulturę oraz 
sztukę na terenie Miasta Ząbki.

Małgorzata Zyśk3
45 lat, bezpartyjna, żona i matka, od urodzenia mieszkanka Ząbek. Nauczycielka, od 2002 r. 
dyrektor Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego w Ząbkach. Wielokrotnie pozyskiwała środki fi nan-
sowe z MEN i UE (dwie pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Biblioteczne, zajęcia 
dla młodzieży i basen, 90 000 zł. na doposażone szkoły). Obecnie gimnazjum realizuje dwa 
projekty unijne z programu „Zagrajmy o sukces”.
Jako radna powiatu będę zabiegała o środki fi nansowe na rozwój Naszego Miasta. Chcę sta-
rać się o fundusze unijne, wspierać działania przedsiębiorców i pomagać bezrobotnym. Liczę 
na Państwa poparcie www.malgorzata zysk.pl

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDEN POWIAT 
Dorota Agnieszka Gut 4

Jestem lekarzem stomatologiem. Od wielu lat związana z Ząbkami. Tu prowadzę 
prywatną praktykę. Znam to miasto i jego mieszkańców. Pragnę uczestniczyć 
we współtworzeniu pozytywnych zmian w moim otoczeniu. Szczególnie bliskie 
są mi sprawy społeczne i szczególnie w tym zakresie pozostaję do Państwa 
dyspozycji.

 Artur Adam Żero 1
44 lata, żonaty, dwoje dzieci Wykształcenie wyższe (m.in. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarzą-
dzania i Administracji w Warszawie, Wyższe Studia Zawodowe na kierunku administracja w 
zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego Wyższa Szkołą Policji w Szczytnie. Uzyska-
nie stopnia ofi cerskiego) Obecnie emerytowany policjant, prowadzi działalność gospodarczą. 
Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel wychowania fi zycznego w Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Ząbkach. Od 1990 r rozpoczął pracę w komisariacie w Ząbkach. Pracował w KSP, 
Komendzie Głównej, był też komendantem komisariatu w Halinowie

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Jolanta Salak 4

Lat 45, mąż Jan, dwoje dorosłych dzieci. Wieloletnia mieszkanka Ząbek. Od zawsze bezpartyjna. 
Wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika), studia podyplomowe (reedukacja i gimnastyka 
korekcyjno – kompensacyjna), kurs kwalifi kacyjny (zarządzanie oświatą), licencjonowany  pilot wy-
cieczek. Nauczyciel dyplomowany z 26 letnim stażem. Od 16 lat związana zawodowo z Publicznym 
Przedszkolem nr 3 „Skrzat” w Ząbkach, po wygraniu konkursu 3 lata temu została dyrektorem tej 
placówki. Zarządzała przedszkolem w okresie wielkich zmian ( likwidacja starego budynku, praca w 
obiektach zastępczych i  jednocześnie przy wyposażeniu i urządzaniu nowego budynku przedszko-
la).Prowadzi nowoczesną 14-oddziałową placówkę liczącą 350 dzieci i 57 pracowników. 

Piotr Michał Uściński 1
Lat 33, żona nauczycielka w ciąży, córka 7 lat. Świetnie wykształcony inżynier i menadżer, 
absolwent Politechniki, SGH oraz ALK w W-wie, doświadczony zawodowo na kierowniczych 
stanowiskach. Prezes PGK w Ząbkach, wcześniej Wicestarosta Wołomiński, kilka lat praco-
wał także jako kierownik projektów IT oraz prowadził własną fi rmę konsultingową.
Jako radny zabiega o prawe i gospodarne zarządzanie powiatem, jego fachowość ceniona 
jest przez współpracowników, radnych, a także urzędników UM i Starostwa. 
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Bożena Sikorska3Jerzy Boksznajder1
Emerytowana ekonomistka, 40 lat pracy w jednej instytucji na stanowiskach kie-
rowniczych średniego szczebla. 41 lat mieszka w Ząbkach, 51 lat w powiecie 
wołomińskim. Mężatka, dorośli synowie, wnuki. Pełna energii i chęci do działal-
ności społecznej chce przyczynić się do rozwiązywania problemów emerytów 
i rencistów, działać na rzecz mieszkańców potrzebujących wsparcia szczególnie 
w kontaktach: służba zdrowia – pacjent.

Lat 60, w Ząbkach od urodzenia, żonaty, dwoje dzieci, magister inżynier elektryk 
– absolwent Politechniki Warszawskiej, burmistrz Ząbek w latach 1994-2006, 
zastępca burmistrza w latach 1990-1994, były dziekan Konwentu Prezydentów 
Wójtów i Burmistrzów Gmin Województwa Warszawskiego, w latach 1994-1998 
członek warszawskiego zespołu Koordynacyjnego AW „Solidarność”, laureat 
prestiżowej nagrody im. Grzegorza Palki – za działania na rzecz rozwoju miesz-
kalnictwa i sprawnej administracji, zawsze bezpartyjny.

Roman Konera2
Lat 57 lat, wykształcenie wyższe politechniczne, od 1984 r. mieszka w Ząbkach, 
ojciec trójki studiujących dzieci; opanował kilka zawodów: elektronik, informatyk, 
elektryk, trener sportu, były radny miasta Ząbki. Jest pasjonatem zdrowego stylu 
życia. Uprawia sport na poziomie weterańskim. Mieszkańcom powiatu chce słu-
żyć w sprawach ich zdrowia i bezpiecznych dojazdów do pracy.

Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Iwona Małgorzata Krucka 1
Mam 31 lat. Z zawodu jestem magistrem ekonomii, absolwentką warszawskiej 
Szkoły Głównej Handlowej. Ponad 6-letnie doświadczenia zawodowe nauczyły 
mnie sprawnego zarządzania, negocjacji i wytrwałości w dążeniu do celu. Od 
wielu lat jestem też mieszkanką Ząbek i dobrze znam lokalne problemy miesz-
kańców.  W mojej ocenie największymi  potrzebami  naszego miasta są : niedo-
stateczna infrastruktura wspierająca rodzinę (brak żłobków, przedszkoli), nadal 
utrudniony  dojazd do Warszawy, a także  niedobór miejsc rekreacyjnych. 

Arkadiusz Romard Robaczewski 3
Lat 41. Wieloletni nauczyciel akademicki, uczeń jednego z najwybitniejszych pol-
skich fi lozofów współczesnych, o. Mieczysława. A. Krąpca OP. Inicjator, założyciel 
i wieloletni szef Instytutu Edukacji Narodowej, znanego w Polsce z organizowania 
ośrodków Studium Edukacji Narodowej, Akademii Umiejętności Społecznych oraz 
Akademii Pedagogicznych; inicjator, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Cywi-
lizacja; autor książek i publikacji poświęconych wychowaniu opartemu o tradycję, a 
także programów szkoleniowych dla nauczycieli. Publikował m.in. w: Naszym Dzien-
niku, Naszej Polsce, Myśli Polskiej, Frondzie i Christianitas.

Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY PRAWICY 

Małgorzata Stanisława Szokalska 

Anna Barbara  Zawadzka 4

Sławomir Mirosław Winiarek 5

2
Jestem absolwentką wyższych studiów pedagogicznych, na co dzień zajmuję się dzieć-
mi, toteż uwrażliwia mnie to na problemy młodszego pokolenia, które to jeszcze nigdy 
dotąd nie stało w obliczu tak szybko postępujących zmian związanych z informatyzacją i 
globalizacją społeczeństwa. Żyjemy w społeczeństwie o wielkich możliwościach informa-
cyjno-komunikacyjno-transportowych, toteż należy to w końcu wykorzystać do poprawy 
jakości życia mieszkańców. Budowa oraz remonty dróg są koniecznym następstwem 
osiedlania się w Ząbkach coraz większej ilości osób zmotoryzowanych, którym z pewno-
ścią zależy na szybkim i sprawnym pokonywaniu odległości do stolicy.

Patryk Paweł Stolarski 2 Roman Korzewicz 5
53 lata, od kilku lat z żoną i córkami mieszkam w Ząbkach.
Pracuję w Kolejach Mazowieckich na stanowisku naczelnika wydziału kontroli. 
Jestem doświadczonym samorządowcem i działaczem społecznym – obecnie 
jestem członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala „Drewnica” w Ząb-
kach. Jako radny powiatu chciałbym zająć się infrastrukturą drogową i transpor-
tową na terenie powiatu wołomińskiego. Dla mnie liczy się szybkość dotarcia do 
pracy i to będzie moim priorytetem. 

32 lata, od zawsze związany z Ząbkami. Moja rodzina mieszka tu już od kliku 
pokoleń. Mam kochającą żonę i 5 letniego synka. Ekonomista i informatyk z wy-
kształcenia. Mam spore doświadczenie zawodowe. Od 3 lat pracuję w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Od roku jestem asystentem 
Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemara Roszkiewicza. Dzia-
łam społecznie w kilku stowarzyszeniach. Jako radny zajmę się zagadnieniami z 
zakresu: infrastruktury drogowej, zdrowia, niepełnosprawności oraz edukacji.

Krzysztof Sławomir Słomka 6Krzysztof Piotr Domański 3
Bezpartyjny, żonaty, syn stomatolog, córka studentka prawa. Doktor nauk me-
dycznych, absolwent AM  oraz SGH (Kolegium Zarządzania i Finansów),  114 
prac naukowych. Historycznie:  adiunkt Kliniki Kardiologii AM (1984-2000), współ-
właściciel  ZOZ-ów, prezes fundacji,  dyrektor szpitala w Sierpcu (2002-2003), 
radny powiatowy (kadencja 1998-2002) i miejski (kadencja 2002-2006), od 8 lat 
sekretarz Zielonki. www.słomka.pl (SIS)

41 lat, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe ekonomiczne (zarządzanie i marke-
ting), podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami, współwłaściciel fi rmy 
administrującej nieruchomościami PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI. Sprawny 
w działaniu. Ma duszę społecznika – chętnie włącza się w tematy, które mogą 
przynieść korzyść mieszkańcom. Zaangażowany w budowę ul. Pułaskiego. Od 
wielu lat zabiega o utworzenie parku rekreacyjno-edukacyjnego przy ul. Gajowej. 
(SIS)

Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA
Benita Anna Mirkowicz 4

26 lat, absolwentka (z wynikami bardzo dobrymi) Wyższej Szkoły Ubezpieczeń 
i Bankowości oraz Akademii Finansów; znajomość języka angielskiego (certy-
fi katy FCE i Business English Certifi cate II); francuskiego, włoskiego i łaciny; 
specjalista od ubezpieczeń w DB Progres S.A.; Prezes Konkatedralnego Chóru 
Kamionek w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie; kandyduje do 
Rady Powiatu, aby reprezentować młode pokolenie. (SIS)

Małgorzata Ewa Stachera 1
40 lat, mąż Waldemar, 2 córeczki, wykształcenie wyższe, pracowała w Instytucji Centralnej MON 
i Ośrodku Studiów Wschodnich, obecnie − w fi rmie rodzinnej.  Od 8 lat radna Rady Miasta Ząb-
ki, w której pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Społecznej i wiceprzewodniczącej Rady. Z 
ramienia Wojewody Mazowieckiego jest członkiem Rady Społecznej przy Miejskiej Przychod-
ni Zdrowia w Ząbkach. W swojej działalności samorządowej zawsze zabiegała o uczciwość i 
rzetelność ząbkowskich władz względem mieszkańców. W jej przekonaniu władza ma służyć 
społeczeństwu, a nie odwrotnie. (SIS)
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Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

OKRĘG nr 7 - 10 radnych
(Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni, wołomiński – do którego należą Ząbki)

Jacek Sasin1
Ma 41 lat. Pochodzi z Ząbek i tam mieszka od urodzenia. Z wykształcenia jest historykiem po studiach na 
Uniwersytecie Warszawskim. Był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie i wiceburmistrzem 
dzielnicy Warszawy Śródmieście. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości piastował urząd I wicewojewody 
Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. Następnie doradzał Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskie-
mu w sprawach związanych z kombatantami i weteranami walk o niepodległość Polski, by stać się później 
drugim urzędnikiem w Pałacu Prezydenckim, jako Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. Po katastrofi e 
smoleńskiej kierował całą Kancelarią Prezydenta RP do chwili, gdy złożył rezygnację po tym, jak wybory w 
lipcu br. wygrał Bronisław Komorowski.
Jest żonaty od 10 lat. Wraz z żona wychowuje syna Radka. Interesuje się sztuką, zwłaszcza architektura 
sakralną i jest zapalonym bibliofi lem, kolekcjonuje książki rzadkie, oryginalne i najczęściej bardzo stare.

Ryszard Kwitowski9
Mgr inż. elektryk, żonaty, troje dorosłych dzieci, wiek – 63 lata, w  Ząbkach mieszka 33 lata, obecnie 
jest na wcześniejszej emeryturze. Po ukończeniu studiów dziennych magisterskich na politechnice w 
roku 1971 pracował na różnych stanowiskach w przemyśle, w biurze projektów, na dużej budowie, w 
urzędzie centralnym a od roku 1987 w Zakładzie Energetycznym Warszawa – Teren (ZEW-T  S.A.) 
w centrali spółki w Warszawie – Rembertowie 

Jako radny Sejmiku Wojewódzkiego chciałby przyczynić się między innymi do:
- odpowiedniej rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej,
 - wspierania budownictwa energooszczędnego,
- wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym odnawialnych źródeł energii w tym energii geoter-
malnej i słonecznej. 

Agnieszka Strzembosz2
39 lat, zamężna, dwoje dzieci. Z zawodu nauczycielka, pracuje w szkole katolickiej w Warszawie. 
Zainteresowania: fi lm, literatura piękna. W Sejmiku Wojewódzkim chce zasiadać w komisjach 
Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Członek Prawicy Rzeczypospolitej. Kandydatka tej partii do Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go, pozycja 2 na liście.

Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego
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KRZYSZTOF SŁOMKA

Jestem mieszkańcem Ząbek od urodzenia i to właśnie z tym Miastem związałem swoją przyszłość.
Wiedzę zdobytą w czasie studiów (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Menedżerska) z dziedziny zarządzania przedsię-
biorstwem i zasobami ludzkimi oraz ochrony środowiska, a także wieloletnie doświadczenie z powodzeniem wykorzystuję w pracy zawodowej 
(Urząd Marszałkowski), działalności samorządowej i społecznej.
W latach 1990−1994 byłem radnym i członkiem Zarządu Miasta Ząbki. W wyborach samorządowych w 2006 r., dzięki Państwa zaufaniu, zo-
stałem radnym Powiatu Wołomińskiego (2006−2010). Jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa współuczestniczyłem 
w tworzeniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla naszego Powiatu. Dzięki moim staraniom łączna wartość inwestycji w Ząbkach (m.in. 
przebudowa dróg, opracowanie projektów technicznych) sfi nansowanych z budżetu Powiatu wynosi ponad 8,6 mln zł.
W lipcu 2008 r. zostałem członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”. W lutym ubiegłego 
roku Starosta Wołomiński powołał mnie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wołominie.
Poprzez wieloletnią pracę w samorządzie dałem się poznać jako człowiek pewny, odpowiedzialny i konsekwentny. Moje działania są wyrazem 
troski o rozwój Miasta i jego mieszkańców.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych 21 listopada 2010  roku. W tym ważnym dniu dla naszego Miasta liczę na 
Państwa poparcie i dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

Szanowni Mieszkańcy Ząbek!

W samorządzie naszego miasta Ząbki działam od dwudziestu lat. Doświadczenie skłania mnie ku przekonaniu, że miasto z jego mieszkańcami 
jest organizmem społecznym, który wymaga innego podejścia niż to, które stosuje się przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Firmą zarządza się 
dla osiągnięcia zysku bądź dla zrealizowania celu o charakterze materialnym. Miastem natomiast kieruje się wyłącznie z woli i w imieniu jego 
mieszkańców – z mandatem, czyli zobowiązaniem do realizowania ich potrzeb i oczekiwań. W związku z tym burmistrz miasta powinien przede 
wszystkim myśleć o mieście nie jak o dużej fi rmie wymagającej zarządzania, lecz jak o żywym i różnorodnym organizmie – i podejmować działa-
nia, które wychodzą naprzeciw zasadniczym potrzebom mieszkańców, mając na uwadze przede wszystkim człowieka. 
Podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury miejskiej – które w wielu miejscach na terenie miasta nie zostały jeszcze 
zaspokojone – będą miały dla mnie pierwszeństwo przed ambitnymi i kosztownymi zamierzeniami, których realizacja będzie musiała poczekać na 
czas właściwy. Przy pełnieniu służby burmistrza rzeczą najwyższej wagi jest możliwość wprowadzania dobrych zamierzeń w życie. W pełni będzie 
to możliwe jedynie wówczas, kiedy mieszkańcy Ząbek wybiorą na radnych osoby mądre i odpowiedzialne, które ponad osobiste czy partyjne 
ambicje zgodnie przedłożą rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Jeżeli zostanę wybrany burmistrzem, będę miał przed oczyma przede wszystkim 
to, by skutecznym działaniem wychodzić tym potrzebom naprzeciw.
                                                                                                                                                                                                                  Marek Połomski

Witam Państwa
Mam 33 lata, jednakże w samorządzie działam od ponad 12 lat. W 1998 roku założyłem komitet, którego 2/3 kandydatów weszło w skład ów-
czesnej Rady Miasta, w tym również ja. W 2002 roku zostałem Radnym Powiatowym a cztery lata później burmistrzem Miasta Ząbki. Ubiegając 
się wówczas o urząd burmistrza przedstawiłem bardzo ambitny program wyborczy. Wiele osób, które wtedy z niedowierzaniem oceniało jego 
rozmach, teraz jest świadkami realizacji tych obietnic. Program zrealizowaliśmy bardziej niż sam się tego spodziewałem. Z pewnością w osią-
gniętym sukcesie miało znaczenie wykształcenie, doświadczenie zdobyte na zagranicznym stażu czy też doświadczenie zawodowe. Jednak 
najważniejszym  czynnikiem sukcesu jest potencjał ludzki, to ludzie z którymi mam szczęście współpracować. 
Przez cztery lata pozyskaliśmy ponad 60 milionów z Unii Europejskiej, powstało ponad dwadzieścia ulic, kilka boisk ze sztucznej nawierzchni, naj-
nowocześniejsze przedszkole w Polsce, szkoła podstawowa nr 3, uruchomiliśmy linię autobusową 199, wspólny bilet na pociąg, wybudowaliśmy 
ponad dwadzieścia kilometrów wodociągów, budujemy wielofunkcyjny budynek sportowy z trybuną, basen, tunel i wiele, wiele innych.
W kolejnej kadencji dokończę rozpoczęte inwestycje i dobrze wykorzystam przyznane nam środki unijne. Ząbki potrzebują nowoczesnych inwe-
stycji i kompleksowych zmian, począwszy od tych dużych infrastrukturalnych a na drobnych i tych estetycznych skończywszy. Choć nie da się 
wszystkiego zmienić w cztery lata, należy mieć na uwadze każdy obszar życia miasta oraz jego mieszkańców.
Jestem dumny z Ząbek, chociaż wiem, że  wiele jest jeszcze do zrobienia.                                                                                     Robert Perkowski. 
                                                                                                                                                                                                              www.perkowski.pl

Szanowni Mieszkańcy
W życiu powinniśmy kierować się rozsądkiem i rozwagą. Zawsze wierzyłem, że tak postępuję. Kończąc „porządkującą” kadencję i misję radnego miejskiego 
w 2006 r., obiecywałem sobie – wystarczy. 
Obecnie jednak czuję się zagrożony POlandią lub PiSolandią. Bez względu na to, jak bardzo ukrywać się będą kandydaci startujący z list par-
tyjnych, uciekając od „polityki”. Liczby na banerach SiS-u nie kłamią, artykuły pokazują ukrywaną, ale prawdziwą stronę decydentów. Doceniam 
większość inwestycji. Ale dostrzegam też indolencję ekonomiczną, falandyzowanie prawa, kolesiostwo. We wrześniu dziennikarz spytał: Nie my-
śli Pan, że ich atutem jest siła ich partii? Odpowiedziałem: Naprzeciw mnie staną ludzie na pewno zbudowani z kości, ale czy z kręgosłupem?... 
O mnie świadczą moje dokonania i mój status. Ich dokonania i ich status zależą od partyjnych opiekunów lub mocodawców. Mam syna, zbudowałem dom, 
posadziłem drzewo (nie jedno), dzieci nie mieszkają już z rodzicami, mam czas, nie zamierzam wyprowadzać się z Ząbek. Nie zamierzam stać obok. Dla dobra 
wspólnego. Bez pustych zobowiązań i czczych obietnic.
Gwarantuję: Pełną jawność fi nansów samorządowych, sprawne zarządzanie miastem, zmianę charakteru miasta na przyjazne, rozwijanie współpracy mię-
dzygminnej, działania na rzecz ścisłej integracji z Warszawą. Jestem przeciwny: Dalszemu zadłużaniu miasta, budowie wieżowca w centrum, cichej wy-
przedaży terenów Szpitala Drewnica, upartyjnianiu Urzędu Miasta Ząbki i PGK. Bezpartyjny, żonaty, syn stomatolog, córka studentka prawa. Doktor nauk 
medycznych, absolwent AM  oraz SGH (Kolegium Zarządzania i Finansów),  114 prac naukowych. Historycznie:  adiunkt Kliniki Kardiologii AM, współwłaściciel  
ZOZ-ów, prezes fundacji,  dyr. szpitala, radny powiatowy i miejski, od 8 lat sekretarz Zielonki.


