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TWÓJ GŁOS
MA ZNACZENIE



Kamil Przemysław OŁDAK Tata Zosi, 30 lat. Prowadzi działalność gospodarczą oraz pracuje w Starostwie Powiatowym w Mińsku 
Mazowieckim jako specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań powiatowych. Pomysłodawca i Prezes 
Stowarzyszenia Rolkowy Mińsk –  szkółki rolkowej i łyżwiarskiej. Instruktor Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Organizator 
warsztatów rolkowych i łyżwiarskich dla dzieci, a także innych imprez sportowych m.in. przejazdów rolkowych, dyskotek, turniejów 
hokejowych. Chętnie bierze udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje pozarządowe, w szczególności tych doty-
czących osób z niepełnosprawnością i dzieci. Wieloletni wolontariusz WOŚP. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczony złotą, 
srebrną i brązową odznaką.

Ewelina Magdalena FRANKIEWICZ 33 lata. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i farmaceutyczne. Instruktor sportu, właściciel 
Klubu Walki Grappler i współzałożyciel stowarzyszenia MKS MMA TEAM. Pracuje także z dziećmi, dlatego kształci się na kierunku 
pedagogika. Angażuje się w inicjatywy społeczne i kulturalne. Organizator ogólnopolskich zawodów sportowych i cyklicznych Miń-
skich Gal Mieszanych Sztuk Walki Grappler Night. Realizuje bezpłatne sportowe warsztaty brazylijskiego jiu jitsu dla najmłodszych. 
Wrażliwa na potrzeby osób starszych, inicjator zbiórek charytatywnych.

Jacek KIEŁCZYKOWSKI Bezpartyjny, rodowity mińszczanin, żonaty, dwie dorosłe córki. Od 1990 roku pracuje jako inkasent                          
w PWiK w Mińsku Mazowieckim. Jest zaangażowany w działalność związkową. Pełni funkcję zastępcy związków zawodowych                      
w swoim zakładzie, dlatego ma duże doświadczenie w pracy z ludźmi. Odwiedzając domy mińszczan często spotyka się z różnorod-
nymi problemami. Chciałby pomóc w ich rozwiązaniu i to głównie skłoniło go do kandydowania do Rady Miasta. Jego pasje to jazda 
na rowerze, fotografia i ogrodnictwo.

Sławomir Krzysztof TKACZ Rodowity mińszczanin, lat 59, żonaty, ojciec dwóch córek. Od ponad dwudziestu lat pracuje w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim, gdzie sprawuje funkcję kierownika do spraw administracyjno – gospodarczych. Niestru-
dzony działacz, który przed laty potrafił przekonać ówczesne władze samorządowe do rozbudowy Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz 
z budową nowej sali koncertowo - kinowej. Za swoją działalność kulturalno - artystyczną został odznaczony Brązowym Krzyżem 
Zasługi przez Prezydenta RP oraz uhonorowany przez Ministra Kultury medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Poza działalnością 
zawodowo - kulturalną służy mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Mińsku Mazowieckim, w której sprawuje funkcję 
członka Zarządu.

Anna Irena KŁOSSOWSKA 64 letnia emerytowana nauczycielka biologii w „Koperniku” i kierownik internatu Zespołu Szkół Ekono-
micznych. Brała udział w telefonizacji (stacjonarnej) zachodniej części Mińska oraz tworzeniu pierwszej kablówki w naszym mieście. 
Współorganizowała obozy wędrowne dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy do teatru dla chętnych mieszkańców naszego miasta. Jest 
członkinią Samorządu  Domowego w swoim bloku oraz została wybrana przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” do jej 
Rady Nadzorczej. W Radzie Miasta chce zająć się poprawą jakości życia najmłodszych i najstarszych naszych mieszkańców.

Lidia WILK Lat 63, mężatka, matka dwójki dzieci i babcia trójki wnucząt. Mińszczanka od urodzenia. Przez ponad 40 lat pracowała            
w służbie zdrowia. Początkowo w klinice w Warszawie, a później ponad 35 lat w przychodni lekarskiej w Mińsku Mazowieckim. 
Zawsze bliskie są jej problemy ludzi, dlatego pomaga w ich rozwiązywaniu. W 100 rocznicę naszego szpitala została wyróżniona 
dyplomem „Zasłużonego pracownika mińskiej placówki ochrony zdrowia”. Obecnie pracuje w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przełom”, do której została wybrana głosami mieszkańców. Jej hobby to podróże rodzinne, czytanie książek i słuchanie dobrej 
muzyki. Jako radna chciałaby działać na rzecz mieszkańców.

Karol SOWA Jest rodowitym Mińszczaninem. Zdecydował się na kandydowanie do Rady Miasta, aby mieć wpływ na życie miasta        
i budować go jeszcze bardziej atrakcyjnym i funkcjonalnym. Od 3 lat zajmuje się doradztwem przedsiębiorczym i marketingowym.           
W 2014 wraz ze znajomymi reaktywował Mińską Drużynę Rugby, do której należy do dziś. Zawodowo pełni funkcję managera hotelu. 
Pracując w Radzie Miasta, chciałby zadbać o rozwój sportu, terenów zieleni oraz powiększenie ilości placów zabaw. Chciałby organi-
zować prorodzinne wydarzenia, jak pikniki rodzinne, warsztaty kulinarne, letnie kino plenerowe.

Kamil Grzegorz PŁOCHOCKI 35 lat. Od urodzenia mieszkający na ul. Słowackiego na „ZATORZU”. Od 12 lat zawodowo zajmuje 
się zapewnianiem bezpieczeństwa jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, a od 7 lat jako członek 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Mąż i ojciec trzech urwisów. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie z tytułem magister inżynier pożarnictwa. Chce zabiegać m.in. o lepszą komunikację pomiędzy południową a północną częścią 
miasta; połączenie drogowe ul. Mrozowskiej z ul. Łąkową; rozwój osiedla Kędzierak; wydzielenie w miejskim parku strefy piknikowej 
oraz przystani kajakowej.
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Dariusz KULMA Człowiek wielu pasji, działający od ponad 20 lat na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jak sam o sobie mówi jest 
„lokalnym patriotą” i nie wyobraża sobie życia w innym miejscu, choć uwielbia góry i tam czuje się najlepiej. W Radzie Miasta jest już 
czwartą kadencję, w obecnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Z zawodu i zamiłowania matematyk, nagrodzony     
w 2008 roku ogólnopolskim tytułem Nauczyciela Roku. Od 2006 roku prowadzi Firmę ELITMAT, która zajmuje się edukacją młodzie-
ży i realizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne. Dariusz Kulma angażuje się również społecznie poprzez pracę w Stowarzyszeniu 
„Ścieżki Nieskończoności”, którego jest prezesem. Jest również pomysłodawcą i jednym z koordynatorów Festiwalu 4M.

Grzegorz CYRAN 46 lat. Dyplomowany nauczyciel  wf  w SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wyróżniany nagrodami dyrektora szkoły 
oraz nagrodą Burmistrza Miasta za swą pracę, odznaczony medalem KEN. Wyróżniony dwukrotnie przez Powiatowy Szkolny Zwią-
zek Sportowy. Od 18 lat Vice Prezes tego Związku, zajmujący się organizacją oraz koordynacją imprez sportowych na szczeblu szkół 
podstawowych. Dyplomowany trener piłki nożnej osiągający liczne sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z list MF Radny Rady 
Miasta VI kadencji, w której przewodniczył Komisji Praworządności, a przez ostatni rok przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Był także 
członkiem Komisji Oświaty.

Izabela KRUPA Od 10 lat działa na rzecz mieszkańców, obecnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Prze-
łom w Mińsku Mazowieckim. Z zawodu architekt i licencjonowany zarządca nieruchomości, od początku kariery zawodowej zwią-
zana z budownictwem. Stawia na potrzeby zwykłych ludzi z problemami, których spotyka się na co dzień, otwarta, zaangażowana, 
dobra organizatorka. Popiera dalszy rozwój komunikacji miejskiej, rozszerzenie monitoringu miejskiego dla poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, ale również dobrze zagospodarowane tereny zielone.

Emilia BOGDANOWICZ 33 lata. Uprawniony architekt. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Prowadzi włas-
ną pracownię projektową w zakresie WNĘTRZA ARCHITEKTURA URBANISTYKA. Interesuje się współczesnymi problemami miast 
i jego mieszkańców. Jej inspiracją są sprawdzone polskie i światowe rozwiązania. Działaczka społeczna zaangażowana na wielu po-
lach w przestrzenny rozwój Mińska Maz. Współautorka m.in. istniejącego zagospodarowania ulicy Bulwarnej i Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Chce zadbać o wyższą jakość i równomierny rozwój przestrzeni publicznych (m.in. więcej zielonych ulic i placów) oraz 
rozwijać komunikację zrównoważoną.

Irena PILICH lat 64, mężatka, troje dzieci. 35 lat pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Uczestniczyła w budowie prawie 
2000 mieszkań spółdzielczych. Uważa, że bardzo ważne jest inwestowanie w ludzi, którzy mają pomysły, dlatego należy stworzyć 
warunki finansowe oraz otworzyć miejską bazę lokalową, która sprzyjałaby ich rozwojowi. Pragnie rozwijać miasto w zakresie bu-
downictwa komunalnego, infrastruktury technicznej, małej architektury, sportu, kultury, oświaty, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości 
i przyczynić się do aktywizacji mieszkańców naszego miasta. Bliskie jej są problemy codzienne i społeczne seniorów i osób niepeł-
nosprawnych.

Kamil ONISK Absolwent warszawskiej SGGW na wydziale technologii drewna i leśnym. Od 2015 roku pracownik Lasów Państwo-
wych, obecnie podleśniczy w Nadleśnictwie Drewnica. W roku 2017 zasiadał w zarządzie Mińskiego Klubu Biegacza DREPTAK. 
Związany również ze stowarzyszeniem Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy, w którym jest instruktorem jazdy na rolkach             
i łyżwach. Aktywnie włącza się w organizację WOŚP. Jest inicjatorem Mińskiego Biegu „Policz Się z Cukrzycą”. Jako radny będzie 
zabiegał o dalszą rewitalizację terenów zielonych, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych oraz rozbudowę stadionu przy ulicy Budow-

lanej.

Piotr Mateusz LICHOTA Rodowity mińszczanin, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta. Założyciel Klubu Sporto-
wego Akademia Parkour Wschód. Uczestniczy w propagowaniu sportu w Mińsku Mazowieckim, prowadząc rozgrywki piłkar-
skie - Mińska Liga Mistrzów oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Organizator wielu imprez o zasięgu lokalnym  
i ogólnopolskim. Chciałby zwiększyć ofertę miasta dotyczącą spędzania czasu wolnego i rekreacji mieszkańców poprzez współpracę 
z lokalnymi inicjatywami oraz opracować odpowiednią aplikację informującą o lokalnych wydarzeniach z dziedziny kultury, nauki, 
sportu i rekreacji.
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Łukasz LIPIŃSKI 36 lat. Magister prawa. W obecnej kadencji, jako bezpartyjny radny pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta. Stawia na kontakt z mieszkańcami, dlatego co roku organizuje spotkania „Porozmawiajmy o naszym osiedlu”. Po 20-letniej 
przerwie przywrócił naszemu Miastu Mińską Ligę Koszykówki oraz jest inicjatorem programu dla seniorów „Złota Rączka”. W swoim 
programie dla Miasta obiecał skuteczne działanie w dziedzinach: BEZPIECZEŃSTWO, AKTYWNOŚĆ, ZIELEŃ, NOWOCZESNOŚĆ. 
Dzięki pisemnemu sprawozdaniu, które wysłał do mieszkańców wiemy, że słowa dotrzymał. Prywatnie mąż i tata Kuby i Bruna. 

Kazimierz MARKOWSKI Emeryt – Człowiek czynu – Przewodniczący Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska VI i VII kadencji, 
wieloletni aktywny działacz Rad Rodziców w różnych szkołach na terenie miasta, do dziś ich przyjaciel. Jest twórcą i organizatorem 
znanych wszystkim Festynów i Pikników Rodzinnych „MICHAŁKI”. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kościoła Gar-
nizonowego. „Kazimierz” to człowiek, który nigdy nie odmówi drugiemu, stąd jego dewiza „Człowiek Człowiekowi Człowiekiem”.
Zainteresowania: działalność społeczna, działka, sport i rozrywki umysłowe. Jak mówią o nim „człowiek orkiestra”.

Mariusz KULMA Na co dzień pracuje jako programista aplikacji i gier w firmie Apogee Games, którą założył z chęci tworzenia i dzie-
lenia się swoją pasją z innymi. Od wielu lat pracuje również jako grafik, m.in. przy projektowaniu mińskiego Festiwalu 4M. Do licznych 
pasji w zeszłym roku dodał największy magazyn astronomiczny w Polsce – „Astronomia - miesięcznik dla miłośników nocnego nieba”, 
którego ma zaszczyt być właścicielem i wydawcą. Swoją wiedzą, doświadczeniem i zamiłowaniem do nowych technologii chciałby 
podzielić się z naszym miastem, w którym widzi tak wiele możliwości, by uczynić je jeszcze nowocześniejszym i bardziej przyjaznym 
mieszkańcom.

Bożena Grażyna ŁOBODA 48-letnia mińszczanka, mama dwójki dzieci, specjalista ds. marketingu. W wolnym czasie oddaje się swo-
im pasjom, jakimi są malarstwo i jazda konna. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia i ludzi. Nie chce stawiać na żadną partię 
polityczną, ale na swoje miasto - dlatego wybrała komitet Mińskie Forum. Ceni sobie uczciwość, więc nie składa nierealnych obietnic. 
Chciałaby być Waszą radną, do której będziecie mogli zwrócić się z każdym problemem, czy propozycją zmian w mieście. Bądźmy dla 
siebie serdeczni i uśmiechajmy się bez powodu – to jej motto i wizja miasta przyjaznego. 

Renata Maria MISZCZAK Nauczycielka z wykształcenia i zamiłowania, prywatnie żona, mama dwóch córek. Ukończyła polonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 16 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim, w której uczy języka pol-
skiego, historii i wos-u. Osiągnęła w swojej pracy zawodowej wiele sukcesów, za które została m.in. odznaczona brązowym medalem 
przez Prezydenta RP.  Jej uczniowie są laureatami konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Współorgani-
zowała wydarzenia edukacyjne i kulturalne na rzecz społeczności lokalnej - konkursy, spotkania integracyjne, koncerty, uroczystości 
związane z rocznicami państwowymi. 

Andrzej Jan SOĆKO Od urodzenia mieszka w Mińsku Mazowieckim, od 7 roku życia w ZHP od zucha po Komendanta Hufca. Wiek 
45 lat, technikum Budowlane, studia Architektoniczne i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Pracuje w najstarszej mińskiej szkole, SP nr 1 
im. Mikołaja Kopernika i prowadzi warsztat grafiki artystycznej - sitodruk. Zaangażowany w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, 
opartego o stowarzyszenia pozarządowe współpracujące ze sobą w III Sektorze, przede wszystkim poprzez wychowanie młodego 
pokolenia: harcerzy, strażaków, strzelców, wolontariuszy. Współpracuje z radnymi z Mińskiego Forum od 3 kadencji. W swoich dzia-
łaniach współpracuje z każdym kto, chce czynić dobrze. Pomaga np. Caritas i WOŚP.

Ewa MALINOWSKA 41 lat. Od urodzenia mieszka w Mińsku Mazowieckim. Jest mamą dwóch synów. Pracuje jako specjalista ds. 
marketingu, na co dzień planuje, koordynuje i kontroluje wszystkie działania marketingowe przedsiębiorstwa, w którym pracuje. 
Szczególnie bliskie jej zagadnienia to praca na rzecz przedsiębiorczości między innymi poprzez organizację szkoleń i konferencji dla 
miejskich przedsiębiorców, wspieranie ich działań szczególnie w zakresie marketingu i promocji, z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi między innymi interaktywnych nośników reklamowych i aplikacji.

Sebastian RECZEK Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim.  Wiceprezes klubu KS Zielono-Czarni. Aktywnie 
współpracuje z innymi klubami na terenie miasta. Wiele podróżuje i zachęca innych do aktywnego spędzania czasu. Jako jedyny 
obiegł Miasto Gminę i Powiat po ich granicach, łącznie pokonując blisko 300 km. Tym samym pokazuje, że osiąga postawiony przez 
siebie cel. Jest członkiem Szkolnego Związku Sportowego. Jako członek Mińskiego Forum wspiera inicjatywy kulturalne, jak również 
samorządowe. 
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          INTELIGENTNE MIASTO – przyjaźniej, bezpieczniej, nowocześniej
g Inteligentny monitoring z automatycznym wyłapywaniem zdarzeń
g Ławki z możliwością ładowania telefonów i dostępem do darmowego internetu
g Interaktywna aplikacja miejska na telefony
g Urzędomaty

          KOMUNIKACJA 2.0 – szybciej, wygodniej, ekologicznie
g Budowa tunelu przy współfinansowaniu PKP pod przejazdem kolejowym przy PKP Anielina
g Połączenie nad rzeką Srebrną ul. Mrozowskiej z ul. Łąkową
g Dalszy rozwój bezpłatnej komunikacji miejskiej
g Bezpłatna wypożyczalnia rowerów miejskich
g Budowa sieci dróg rowerowych (w miarę możliwości asfaltowych)
g  Budowa kolejnych nieutwardzonych dotychczas ulic

          W MIŃSKU SIĘ DZIEJE! – różnorodnie, ciekawie, kreatywnie
g Zachęcanie i wspieranie mieszkańców w organizacji różnych wydarzeń, np. organizacji Święta Ulicy
g Pikniki edukacyjne – np. pikniki z pierwszej pomocy, jak się uczyć, „jak żyć poza siecią”
g Mińszczanie dla mińszczan – spotkania w szkołach z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami naszego miasta

          PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2.0 – zielone światło dla rozwoju biznesu
g Organizacja cyklicznych szkoleń i konferencji dla miejskich przedsiębiorców
g Doradztwo dla młodych przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność ze szczególnym 
wsparciem mikro i małych przedsiębiorstw oraz Start’upów
g Interaktywne/multimedialne słupy ogłoszeniowe z system online zamawiania reklam

          BLIŻEJ NATURY – zdrowo, zielono, aktywnie
g Rozwój terenów zielonych w tym dalsza rewitalizacja miejskiego parku
g Budowa parku linowego we wschodniej części miasta 
g Utworzenie przestrzeni zielonych na zrewitalizowanym obszarze Serbinowa
g Rozbudowa i odnowa skateparku w parku miejskim, budowa skateplazy
g Wodny plac zabaw przy basenie miejskim
g Poprawa funkcjonalności miejskich obiektów sportowych, np. szatnie, 
wymiana bieżni, inteligentne oświetlenie

          EDUKACJA 2.0 – efektywnie, systemowo, nowocześnie
g Koordynacja działań dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii, w tym półkolonii
g Centrum nauki dla dzieci i młodzieży z laboratoriami, interaktywnymi wystawami czy obserwatorium 
astronomicznym w zaadaptowanej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej, np. Wieży  Ciśnień 
g Budowa Przedszkola Miejskiego nr 2

          MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM – miasto dla wszystkich
g Organizacja cyklicznych debat z poszczególnymi grupami społecznymi
g Wsparcie seniorów poprzez program Senior +
g Wsparcie dla najmłodszych poprzez program Maluch + 
g Aktywizacja młodzieży – powołanie m.in. Młodzieżowej Rady Miasta 
g Wsparcie osób z niepełnosprawnością

www.minskieforum.pl                 facebook: minskieforum


