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Renata Klekotko,
trener kadry para-
olimpijskiej Rio 2016:
Agnieszka jest po-
mysłowa i energicz-
na. Zawsze pełna 
inicjatywy potrafi łą-
czyć ludzi w realiza-

cji wspólnych celów. Jej priorytetem są 
mieszkańcy i ich potrzeby. Warto na nią 
głosować!

MÓJ PREZYDENT

moją działalność samorządowca ukształtowało doświadczenie spo-
łeczne, które zdobywałam przez 10 lat pełniąc funkcję prezesa Sto-
warzyszenia Moja Białołęka. Tworzyłam wiele projektów społecznych  
i kulturalnych  m.in. wystawę plenerową  „Miasto jak My Białołęczanie”, 
rozwojowe spotkania młodzieży „Tydzień Kwitnących Akacji” warsztaty 
dla kobiet „Siła Kobiet”, Festiwal Sportów Wodnych nad Kanałem Żerań-
skim. Jestem autorką Kinołęki - kino plenerowe. 

Jako socjołog, innowatorka społeczna, absolwentka Szkoły Lide-
rów, otrzymałam wyróżnienie założyciela szkoły prof. Zbigniewa Peł-
czyńskiego za ponadprzeciętny zapał w działaniach lokalnych. Za 
badania pod tytułem „Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan” no-
minowano mnie do europejskiej nagrody za innowację i jakość  
w polityce.

Prywatnie jestem żoną ukochanego męża Aleksandra. Mamy dwie córki 
(18 lat i 15 lat). Moim hobby jest żeglarstwo, fotografia, wycieczki rowero-
we i joga śmiechu.

Proszę o Wasz głos w wyborach samorządowych 21 października.

Iwona Hołubiec,
coach, trener rozwo-
ju osobistego, przed-
siębiorca:
Razem współtwo-
rzymy zajęcia roz-
woju osobistego. 
Aga jest bardzo in-

spirującą osobą, która angażuje nie tyl-
ko siebie, ale i innych. Jest wyjątkowo 
skuteczna. Popieram Agnieszkę!

Robert
Kamionowski, 
radca prawny, wielo- 
letni przewodniczący 
rady rodziców szkoły 
podstawowej nr 31  
i gimnazjum 125, 
społecznik i harcerz:

Agnieszka należy do takich osób, które 
działają naprawdę, a nie tylko opowia-
dają. Jej odwaga i upór, otwartość i rze-
czowość to gwarancja dobrego wyboru 
dla Białołęki i Pragi.

Jakub Tokarz,
paraolimpijczyk, zło-
ty medalista Igrzysk 
Rio w kajakarstwie: 
Agnieszka inicjuje 
Warszawskie Cen-
trum Sportów Wod-
nych nad Kanałem 
Żerańskim. Dba, aby 

była to przestrzeń otwarta, również dla 
osób z niepełnosprawnościami. Głos 
na nią oddany to szansa na ukończenie 
wielu społecznych inicjatyw.



 
Cztery kąty  
– nasze domy ciepłe  
i bezpieczne.

	Kontynuacja programu „Ciepło 
sieciowe” w budynkach 
komunalnych;

	Miejskie parkingi modułowe  
na platformach;

	Budowa kanalizacji  
i wodociągów;

	Estetyka przestrzeni miejskiej, 
zwiększenie monitoringu ulic, 
oświetlenie bram;

	Nowy komisariat policji na 
wschodniej Białołęce;

	Wzmocnienie zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych.

 
Dobra jakość życia. 
 
 

	Centra z usługami, miejscem 
na sport, kulturę i rekrację przy 
ul. Ostródzkiej, Białołęckiej, 
Kobiałka i Myśliborskiej;

	Park nad rzeką Długą,  
na Lewandowie. Skwery leśne;

	Przestrzeń biurowa  
i biznesowa na Białołęce;

	Udogodnienia dla 
niepełnosprawnych ruchowo, 
sensorycznie i intelektualnie;

	Opieka medyczna - nowe 
przychodnie.

 
Marzenia na piątkę. 
 

	Budowa Warszawskiego 
Centrum Sportów Wodnych 
nad Kanałem Żerańskim; 

	Powstanie całorocznego stoku 
narciarskiego nad Wisłą  
(ul.Myśliborska);

	Modernizacja obwałowania 
rzeki Długiej z parkiem, ścieżką 
rowerową i portem z ośrodkiem 
sportu (ul. Kobiałka).

	Zainicjowanie centrum 
rozrywki, kultury i edukacji  
dla dzieci i młodzieży.

	Utworzenie domu pobytu 
dziennego dla seniorów  
z filiami.
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Urodziłam się w Warszawie, 
wychowałam na Pradze i przez 
całe życie jestem związana  
z prawym brzegiem Wisły.  
Od ośmiu lat dzięki Państwa 
głosom jestem radną dzielnicy 
Białołęka, a dziś kandyduję do 
Rady Warszawy. Ludzie mówią  
o mnie, że mam 100% 
skuteczności, bo jak się za coś 
wezmę to doprowadzam  
sprawy do końca. 

Skutecznie walczyłam o: 
budowę 2 mostów 
(ul. Kobiałka, ul. Zdziarska) 
5 ulic (Głębocka, Białołęcka, 
Kąty Grodziskie, Zdziarska, 
Daniszewska); 
7 rond (Głębocka skrzyżowanie 
z Kartograficzną, Sieczną, 
Internetową, Skarbka z Gór,
Berensona oraz Zdziarska  
z Kątami Grodziskimi, Ostródzką); 
45 nowych przejść dla pieszych.

 

Zainicjowałam powstanie 
wielospecjalistycznej 
przychodnii ze szpitalem 
jednego dnia  
(na ul. Przykoszarowej), 
budowę 2 zawrotek 
autobusowych, 1 pętli  
(na ulicach Annopol, Chudoby, 
Głębockiej).
Doprowadziłam do utworzenia 
połączenia drogowego  
i autobusowego z tramwajem  
na ul. Annopol

Zadbałam o modernizację 
boiska i parkingu przy szkole  
nr 31 (ul. Kobiałka);
doświetlenie 72 przejść dla 
pieszych.
Zainicjowałam projekt i budowę 
ścieżki rowerowo-rolkowej przy 
szkole nr 368  
(ul. Ostródzka, ul. Hemara ).
Zainicjowałam koncepcję 
modernizacji rzeki Długiej. 
Walczyłam o tramwaj na Zieloną 
Białołękę.

Zainicjowałam powstanie: 
5 parków (Bociani Zakątek ul. 
Ruskowy Bród, Park Leśny Olesin, 
Park Syrenki ul. Długorzeczna, 
Zakątek Edukacyjny w Parku 
Magiczna, Skwer leśny przy  
ul. Klasyków) 
3 placówek kultury 
(Zielonej Biblioteki, miejsca
aktywności lokalnej  „3 pokoje 
z kuchnią" i filii Białołęckiego 
Ośrodka Kultury)Mój program to:

 
Dostępność do 
przestrzeni miejskiej  
i usług publicznych. 

	Modernizacja ulic (ul. Kobiałka, 
Ostródzka, Kąty Grodziskie, 
Białołęcka, Zdziarska, 
Światowida);

	Budowa linii tramwajowych na 
ul. Modlińską i Zieloną Białołękę; 

	Miejskie podwórka dla 
wszystkich – wsparcie miasta  
w tworzeniu miejsc sportu  
i zabaw na osiedlach;

	Parkingi park&ride przy liniach 
tramwajowych i kolejowych 
(Głębocka, Płudy, Annopol, 
Żerań).

 
Do trzech razy 
sztuka: kultura, 
sport i edukacja. 

	Budowa basenów przy 
szkołach (ul. Ostródzka, 
Ruskowy Bród, Głębocka);

	Zainicjowanie klubokawiarni  
w parkach;

	Nowe ośrodki sportu i kultury.
	Budowa szkół, liceum, 

przedszkoli, żłobków i świetlic 
w szkole i poza szkołą; 

	Budowa ścieżek rowerowych,  
w szczególności do szkół;

	Powstanie leśnej obwodnicy 
rowerowej.
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