
INFORMACJA
O KANDYDATACH NA CZŁONKÓW 
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” 
W POZNANIU W WYBORACH NA 

KADENCJĘ 2017 – 2020

UWAGA:

1. Informacja o kandydatach została sporządzona zgodnie z podziałem na 
części Walnego Zgromadzenia.

2. Kandydaci w obrębie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 
zostali umieszczeni w kolejności alfabetycznej.

3. Podczas zebrań 19 części Walnego Zgromadzenia wybieranych będzie 
20 członków Rady Nadzorczej, po 1 członku z każdej części Walnego 
Zgromadzenia. Wyjątkiem jest część 16 Walnego Zgromadzenia 
obejmująca os. Orła Białego, z której wybieranych będzie 2 członków 
Rady. 

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu nie ponosi 
odpowiedzialności za treść autoprezentacji kandydatów. 

Poznań, kwiecień 2017r.
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Informacja o sposobie głosowania

Podczas wyborów do Rady Nadzorczej każdy uprawniony do głosowania otrzyma 

ostemplowaną pieczęcią Spółdzielni jedną dwustronną kartę wyborczą, która będzie 

zawierała imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej z podziałem 

na 19 części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni wybierają 20 członków do Rady 

Nadzorczej - z osiemnastu części po 1 członku Rady, a z jednej części obejmującej Os. Orła 

Białego (część nr 16) 2 członków Rady. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia 

członkowie Spółdzielni mają prawo wybrać 20 członków Rady Nadzorczej.

Uprawnieni do głosowania stawiają znak „X” w kratce obok nazwiska 1 

kandydata,    na którego głosują w osiemnastu częściach, a w przypadku części nr 16  

(os. Orła Białego) mogą postawić znak „X” obok nazwisk 2 kandydatów. Głos będzie 

nieważny, jeżeli znakiem „X” zostanie oznaczona większa liczba kandydatów niż ma być 

wybrana oraz nie zostanie postawiony znak „X” przy żadnym kandydacie, czyli nie dokona 

się żadnego wyboru. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Piastowskie obejmująca budynki o numerach:
2-15, 18-21, 23, 24, 28-36, ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c, ul. Kórnicka 26a-c. 

  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Jałoszyński Jarosław - kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Piastowskie 
Zawód: przedsiębiorca, Wiek: 49 lat  

2. Nazwisko i Imię: Pawłowski Robert - kandydat grupy członków  
Miejsce zamieszkania: os. Piastowskie 
Zawód: historyk, Wiek: 45 lat  

3. Nazwisko i Imię: Stępczak Piotr - kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Piastowskie
Zawód: nauczyciel akademicki, Wiek: 48 lat  

Prezentacja własna kandydata:

Od lat staram się uczestniczyć w życiu Spółdzielni. Byłem Przewodniczącym 
i aktywnym członkiem Rady Osiedla (Piastowskiego, a wcześniej Tysiąclecia). 
Doskonale znam problemy mieszkańców. Od 1973 roku mieszkam na Ratajach 
i pragnę zrobić wszystko by mieszkańcom żyło się lepiej, przyjemniej i bezpiecznie. 

Prezentacja własna kandydata:

Z wykształcenia jestem historykiem. Od lat działam dla społeczności lokalnej. Moim 
priorytetem jest czystość na osiedlach. Porządek, bezpieczeństwo i walka z wandalizmem. 
Więcej miejsc dla relaksu dla mieszkańców.

Prezentacja własna kandydata:

Od 47 lat mieszkam na Ratajach. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Politechniki Poznańskiej w stopniu doktora inżyniera o specjalności światłowodowe systemy 
teleinformatyczne. Mam kilkuletnie doświadczenie pracy w samorządzie osiedlowym. Moje 
działania w Radzie Nadzorczej zamierzam kierować na bezpieczeństwo – monitoring, ekologię 
– oświetlenia LED, ekonomię – niższe koszty eksploatacji, wygodę – miejsca parkingowe. 
Liczę na Państwa głos. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Piastowskie obejmująca budynki o numerach: 
       40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Nowaczyński Jan - kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Piastowskie  
Zawód: emeryt, Wiek: 64 lata

Prezentacja własna kandydata:

Pragnę moją wiedzę, doświadczenie i czas wykorzystać w pracy na rzecz utrzymania                         
w dotychczasowej formie naszej SM O.M. jako jednej z najlepszych Spółdzielni w kraju. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Piastowskie obejmująca budynki o numerach:
              82-100, 102, 103, 107-115. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Kopczyńska Anna - kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Piastowskie
Zawód: mgr Zarządzania (ZZL), Wiek: 41 lat

2. Nazwisko i Imię: Urbacki Wojciech - kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Piastowskie
Zawód: Technik Elektryk, Wiek: 71 lat

Prezentacja własna kandydata:

Obecnie pełnię funkcję Dyrektor biura Wielkopolskiego Związku Koszykówki w Poznaniu. 
Organizuję imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto jestem wykładowcą przedmiotów 
zawodowych w szkołach średnich i wyższych. W latach 2010-2013 członek Rady Osiedla 
Piastowskiego. Matka dwojga dzieci. 

Prezentacja własna kandydata:

Wykształcenie: Technikum Elektr., 2-letnie Studium Mistrzów Dyplomowanych, Uprawnienia 
Budowlane w specjalności – elektrycznej, posiadam zaśw. „D” i „E” dozoru i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. 14 lat byłem Z-ca Kier. Osiedla Tysiąclecia Kier. Dz. Technicznego, 
obecnie zasiadam III kadencję w Radzie Osiedla Piastowskiego.
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

 os. Jagiellońskie obejmująca budynki o numerach:
           1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127. 
         Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Chmielowiec Sylwester – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Jagiellońskie 
Zawód: górnik, Wiek: 58 lat

2. Nazwisko i Imię: Zastawny Bogdan - kandydat grupy członków
Miejsce zamieszkania: os. Oświecenia 
Zawód: inż. budownictwa, Wiek: 72 lata

3. Nazwisko i Imię: Ziółkowska Walentyna - kandydatka grupy członków
Miejsce zamieszkania: os. Jagiellońskie
Zawód: techn. technol. ekon., Wiek: 71 lat 

Prezentacja własna kandydata:

Startując w wyborach do Rady Nadzorczej ponoszę pełną odpowiedzialność i pragnę 
zapewnić mieszkańców ratajskich osiedli, że wybierając mnie, będę godnie służył i dbał o 
dobro ich interesów, zarówno ludzi młodych, jak i seniorów.

Prezentacja własna kandydata:

Na Ratajach mieszkam od 40 lat. Jestem świadkiem pozytywnych zmian na wszystkich 
osiedlach. Dobre zmiany i inicjatywy mieszkańców trzeba kontynuować, by wszystkim chciało 
się tutaj mieszkać i spokojnie żyć. Chce bronić stabilności funkcjonowania Spółdzielni, w 
naszym wspólnym interesie. Będę wspierał dalszy rozwój Spółdzielni swoją aktywnością.

Prezentacja własna kandydata:

Mieszkanką Rataj jestem od 40-tu lat. Priorytetem mojej działalności będzie walka o 
utrzymanie Spółdzielczości Mieszkaniowej. Szczególną opieką chcę otoczyć ludzi starszych i 
zadbać by koszty utrzymania mieszkań nie rosły. Cechuje mnie otwartość na ludzi, gotowość 
do działania i determinacja. Lubię i umiem działać skutecznie. 

4



9

 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Oświecenia obejmująca budynki o numerach:
         2-25, 27, 29-57, 62, 65-112. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Kind Kazimierz Janusz – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Oświecenia
Zawód: mgr inż. mechanik, Wiek: 76 lat

Prezentacja własna kandydata:

Kontynuować proces stabilnego funkcjonowania organów Spółdzielni dla dobra i w interesie 
jej mieszkańców. Dbać o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytku. Dobrze 
reprezentować Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Powstań Narodowych obejmująca budynki o numerach:
     1, 3-28, 31-37, 39-61. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Jenek Zbigniew – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Powstań Narodowych 
Zawód: tech. mechanik - emeryt, Wiek: 72 lata 

Prezentacja własna kandydata:

Mieszkam na os. Powstań Narodowych od 1974 r. Byłem członkiem Rady Nadzorczej SM 
„OM” przez      3 kadencje. Pragnę poświecić swój czas sprawom kultury, bezpieczeństwa i 
czynnie bronić naszą Spółdzielnię. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

 os. Pomet obejmująca budynki o numerach:
   ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Warszawska 75-79, 87-91, 
 ul. Konarskiego 28-34, ul. Nadolnik 2-3, ul. Darzyborska 1-7. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Paprzycka Janina – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: ul. Krańcowa
Zawód: wykształcenie wyższe - chemik, Wiek: 74 lata

2. Nazwisko i Imię: Rybak – Wendrowicz Bernadeta – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: ul. Krańcowa
Zawód: mgr filologii polskiej - nauczyciel, Wiek: 54 lata

Prezentacja własna kandydata:

Od 1968 r. mieszkam na Osiedlu Pomet a od 2002 r. jestem członkiem Rady Osiedla Pomet. 
Równocześnie pełnię funkcję członka Rady Osiedla Warszawskie - Pomet – Maltańskie 
oraz członka Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Ukończyłam kurs dla członków Rad 
Nadzorczych.  

Prezentacja własna kandydata:

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam wiedzę  
i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej 
oraz doświadczenie w pracy samorządowej. W swojej pracy będę kierowała się dobrem  
i bezpieczeństwem Spółdzielców. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Rzeczypospolitej obejmująca budynki o numerach:
 1,3, 8-14, 16-41, 45-76, 79-110, 

lokal użytkowy – os. Rzeczypospolitej 20a.  
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Pluta Włodzimierz – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Armii Krajowej
Zawód: średnie – elektryk, Wiek: 71 lat

Prezentacja własna kandydata:

W organach samorządowych pracuję od 1992 r. W pracy tej kierowałem się zawsze zasadą 
służenia mieszkańcom. Jestem merytorycznie przygotowany do pracy w Radzie Nadzorczej, 
ponieważ ukończyłem specjalistyczny kurs menadżerski w tym kierunku.  
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Armii Krajowej obejmująca budynki o numerach:
        1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149,  

lokal użytkowy – os. Armii Krajowej 94A. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Pająkowski Jakub – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Armii Krajowej
Zawód: nauczyciel akademicki, Wiek: 45 lat

2. Nazwisko i Imię: Wawrzynowska Mirosława – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Armii Krajowej
Zawód: emeryt - średnie, Wiek: 63 lata 

Prezentacja własna kandydata:

Pragnę zwiększyć bezpieczeństwo na osiedlach ratajskich. Od lat wspieram naszą Spółdzielnię 
wiedzą techniczną w wielu dziedzinach. Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, Członek 
Rady Rataje – Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania. Członek Rady Osiedli Armii Krajowej, 
Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.   

Prezentacja własna kandydata:

Od 1983 r. jestem mieszkanką Rataj. W samorządzie pracuję od 2002r. pełniąc funkcję 
sekretarza R.O. Znam potrzeby mieszkańców i możliwości ich realizacji. Zdobytą wiedzę i 
doświadczenie chcę wykorzystać w pracy w R.N. Moje priorytety to remonty zasobów oraz 
obrona praw członków Spółdzielni. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

 os. Bohaterów II Wojny Światowej 
obejmująca budynki o numerach:

2-28, 31, 32, 34-37, 39-86,
lokal użytkowy – os. Bohaterów II Wojny Światowej 37A. 

Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Grzelczyk Janusz – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Armii Krajowej
Zawód: mechanik, Wiek: 58 lat

2. Nazwisko i Imię: Klarzyński Zbigniew – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Armii Krajowej
Zawód: inżynier, Wiek: 72 lata

Prezentacja własna kandydata:

Wieloletni działacz w strukturach samorządowych Spółdzielni oraz Samorządu Pomocniczego 
Rady Miasta Poznania na Ratajach. Ukończyłem szkolenia z zakresu prawa spółdzielczego 
oraz działalności w Radzie Nadzorczej. Ubiegając się o Państwa poparcie za każdy oddany 
głos - dziękuję. 

Prezentacja własna kandydata:

Działacz samorządowy znający potrzeby mieszkańców i możliwości ich realizacji. Były Przew. 
Rady Rataje oraz członek komisji (sędzia) typujący wykonawcę Parku Rataje. Uprawnienia 
zarządcy komisarycznego, ukończony kurs dla członków Rady Nadzorczej. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Lecha obejmująca budynki o numerach:
     2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129,

lokal użytkowy – os. Lecha 15A.
Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Brzezińska Aldona – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Lecha
Zawód: zarządca nieruchomości, Wiek: 50 lat  

2. Nazwisko i Imię: Łyszczak Jan – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Lecha
Zawód: Radca Prawny,  Wiek: 67 lat 

3. Nazwisko i Imię: Nowicka Aleksandra – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Lecha
Zawód: techn. budowy dróg i mostów, Wiek: 72 lata

Prezentacja własna kandydata:

Społecznik, członek Rady Osiedla Lecha – Czecha oraz R.O.CH. Zawodowo od ponad 20 
lat zajmuje się szerokopojętym rynkiem nieruchomości. Posiadam znajomość prawa 
spółdzielczego popartą odpowiednimi uprawnieniami i certyfikatami. Jestem osobą bardzo 
zaangażowaną w sprawy mieszkańców naszych osiedli i skuteczną w swoich działaniach. 

Prezentacja własna kandydata:

W zasobach Spółdzielni mieszkam od 40 lat, od chwili powstania budynku. Posiadam 
uprawnienia radcowskie, doradcy podatkowego oraz członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa. Pracowałem w radach nadzorczych oraz znam zagadnienia spółdzielczości 
mieszkaniowej, gdyż obsługuję Spółdzielnię „PODOLANY”. Znam strukturę i regulacje 
prawne Spółdzielni „Osiedle Młodych”, którą 25 lat temu obsługiwałem. Dysponuję czasem 
dla zaangażowania w pracy RN. 

Prezentacja własna kandydata:

Dotychczasowa działalność: Od 2011 r. zebrałam 600 podpisów pod protestami złożonymi do 
M.P.U. przeciwko zabudowie terenów rekreacyjnych os. Lecha budynkami wielokondygnac. 
Przekazywałam do ADM. wnioski mieszkańców dot. infrastruktury osiedla. W D.K. 
„Orle Gniazdo” powołałam Klub Seniora „BAJKA”, a także jako sekret. Z-du TKKF PIAST 
współorganizuję imprezy biegowe. Deklaruję działania dot: pilnego uregulowania tytułu 
prawnego gruntów os. Lecha – Czecha.  
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Czecha obejmująca budynki o numerach:
        5-58, 61-72, 77-108, 114-139. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Hadyniak Janusz – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Czecha
Zawód: technik samochodowy, Wiek: 71 lat

2. Nazwisko i Imię: Krenz Danuta – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Czecha
Zawód: pielęgniarka - emerytka, Wiek: 69 lat

Prezentacja własna kandydata:

Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” jestem 40 lat. Aktualnie działam                      
w spółdzielczych Klubach Seniora. Jestem za utrzymaniem naszej Spółdzielni w obecnej 
formie. Czułbym się zaszczycony możliwością reprezentowania Państwa w Radzie Nadzorczej. 

Prezentacja własna kandydata:

Od wielu lat działam w Samorządzie na Ratajach na różnych polach i wiem, że każdy kto 
rzetelnie zechce popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość przyzna, że wiele zmieniło się 
na lepsze, ale można też dużo poprawić, ulepszyć, zreorganizować i przyspieszyć. Jestem 
otwarta na potrzeby człowieka, biorę czynny udział w życiu osiedla i Spółdzielni. Jako członek 
RN jestem do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach takich jak: remonty budynków, 
dbaniu o zieleń i małą architekturę, sprawy gruntowe. Liczę na Państwa poparcie przez 
oddanie na mnie głosu. 
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3. Nazwisko i Imię: Mikołajczak Ewa – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Czecha
Zawód: Muzyk - wokalista, Wiek: 48 lat

Prezentacja własna kandydata:

Na Ratajach mieszkam od roku 1975. Jestem radną Osiedla Chartowo oraz radną Osiedla 
Lecha – Czecha. Od dwóch lat prowadzę zespół wokalny Bajka.Jestem organizatorem 
koncertów dla seniorów. 

4. Nazwisko i Imię: Szymański Henryk – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Czecha
Zawód: inż. elektryk, Wiek: 65 lat

Prezentacja własna kandydata:

Jestem pracownikiem Politechniki Poznańskiej. Jako kandydat na członka rady nadzorczej 
zamierzam dbać o interesy członków naszej spółdzielni. W szczególności dążyć do stałej 
poprawy infrastruktury technicznej naszych zasobów mieszkaniowych. Prawidłowej i 
efektywnej gospodarki finansowej w tym zakresie oraz dążyć do nie podwyższania opłat 
eksploatacyjno-remontowych związanych z gospodarowaniem naszymi funduszami. 
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 CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA   

os. Tysiąclecia obejmująca budynki o numerach:
      3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72, 

lokal użytkowy – os. Tysiąclecia 55A i B. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Dajksler Urszula – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Tysiąclecia 
Zawód: mgr ekonomii, Wiek: 69 lat 

2. Nazwisko i Imię: Musielak Ryszard – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Tysiąclecia
Zawód: kioskarz – ogrodnik, Wiek: 73 lata 

Prezentacja własna kandydata:

Uprawnienia lustracyjne organizacji spółdzielczych. 20 lat pracy jako Główna Księgowa, w 
tym ostatnie 4 – członkini Zarządu Spółdzielni Pracy. 3 kadencje Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Rady os. Tysiąclecia. Moja wiedza, energia i doświadczenie pomogą w efektywnej 
pracy dla mieszkańców.

Prezentacja własna kandydata:

Zielono mi – 
1) Zielone otoczenie bloków, ogrody, pergole. 
2) Zielone światło dla budownictwa Spółdzielczego.
3) Zielone Spotkania na Nieruchomościach – Lokatorzy + Kierownictwa w cyklu półrocznym. 
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os. Stare Żegrze - Polan obejmująca budynki o numerach :
os. Polan 1-53, 

os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150

1. Nazwisko i Imię: Gruszczyński Zenon – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Stare Żegrze
Zawód: technik - technolog, Wiek: 70 lat

Prezentacja własna kandydata:

Członek S.M. od 1973 r. Przewodniczący R.O. Stare Żegrze – Polan. W kręgu moich 
zainteresowań są sprawy związane z dociepleniem budynków, małą architekturą 
i infrastrukturą techniczną. Jestem zwolennikiem utrzymywania Spółdzielni w 
dotychczasowej formie.
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os. Stare Żegrze obejmująca budynki o numerach: 
2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d, 98-101, 

111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120, 122-128, 130-141,
151, 161-174, 176-185, 187-189,

 garaże w budynku wolnostojącym, 
lokal użytkowy - os. Stare Żegrze 71A. 

            Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Piątkowska Bogusława – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Stare Żegrze
Zawód: mgr inż., Wiek: 43 lata

2. Nazwisko i Imię: Stachowiak Przemysław – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Stare Żegrze
Zawód: mgr inż. budownictwa, Wiek: 57 lat

Prezentacja własna kandydata:

Spółdzielnia mieszk. to przede wszystkim ludzie i ich potrzeby. Jako wieloletni członek naszej 
Spółdz. i mieszkaniec Rataj chcę możliwie najlepiej wykorzystać zasoby drzemiące w naszej 
społeczności. Harmonijny rozwój naszej wspólnoty społ. możliwy jest przy zapewnieniu bezp. 
osobistego, ekonom. i techn. Wszystkie te elementy wymagają zwiększenia poszanowania 
porządku i dbałości o otaczająca nas przyrodę. Moje wieloletnie zaangażowanie społeczne, 
zdobyta i poparta praktyką wiedza techn., ekonom., prawna pozwoli na umiejętny nadzór, 
kontrolę i zarządzanie naszym wspólnym dobrem.   

Prezentacja własna kandydata:

Posiadam doświadczenie i kwalifikacje w zarządzaniu nieruchomościami oraz w 
udzielaniu zamówień publicznych z zakresu budownictwa jestem ławnikiem sądowym.  
Mój program: „Czas na zmiany” tzn. jawny i przejrzysty rozdział środków finansowych z 
czynszów, uaktywnienie członków spółdzielni do czynnego i biernego działania, wprowadzanie 
zmian w statucie. Wygospodarowanie środków na sprzątanie klatek schodowych oraz 
zakończenie corocznych podwyżek czynszów poprzez racjonalne gospodarowanie opłatami.
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os. Orła Białego obejmująca budynki o numerach: 
         3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101, 106-119. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 2

1. Nazwisko i Imię: Blicharska Beata – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Orła Białego
Zawód: geograf, Wiek: 54 lata

2. Nazwisko i Imię: Kalecki Janusz – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Orła Białego
Zawód: mgr inż. - budownictwo lądowe, Wiek: 69 lat

3. Nazwisko i Imię: Kruczkowski Andrzej – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Orła Białego
Zawód: technik budowlany, Wiek: 62 lata 

Prezentacja własna kandydata:

Na Ratajach mieszkam nieprzerwanie od 1969 roku, natomiast na Osiedlu Orła Białego od 27 
lat. Dzięki wieloletniej, aktywnej działalności w strukturach samorządowych znam problemy i 
potrzeby mieszkańców Spółdzielni. Mam doświadczenie w zakresie funkcjonowania placówek 
kulturalno – oświatowych.

Prezentacja własna kandydata:

Projektami wynalazczymi dokonał zmiany architektury i konstrukcji budynków na os. Orła 
Białego oraz zmiany konstrukcji i technologii montażu 21 budynków XVI – kond. dając 
mieszkańcom wielomilionowe oszczędności. Ma mnóstwo pomysłów, ażeby przysporzyć 
dalszych milionowych oszczędności w opłatach czynszowych. Krytycznie ocenia decyzję o 
ustaleniu wielobudynkowych nieruchomości, w szczególności na os. Orła Białego. 

Prezentacja własna kandydata:

Od 37 lat w związku małżeńskim. Ojciec 2 synów i dziadek 2 wnuczek. Od 27 lat 
przedsiębiorca – Prezes Zarządu spółki wynajmującej powierzchnie magazynowe i biurowe 
oraz zarządzającej nieruchomościami. Przez 11 lat członkostwa w Radzie Osiedla Orła 
Białego zdobył doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej S.M. 
„Osiedle Młodych”.  
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4. Nazwisko i Imię: Mikosz Jerzy – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Orła Białego
Zawód: prawnik , Wiek: 74 lata

Prezentacja własna kandydata:

Wykładowca akademicki przedmiotów prawniczych. Wieloletni członek Rady Osiedla Orła 
Białego. Przeciwnik nieracjonalnych zmian w prawie o spółdzielczości mieszkaniowej. 

5. Nazwisko i Imię: Stepczyński Andrzej – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Orła Białego
Zawód: inżynier mechanik , Wiek: 71 lat

Prezentacja własna kandydata:

Duże doświadczenie zawodowe, zdobyta wiedza i 52-letni staż zawodowy wpłynął na 
zajmowanie stanowisk kierowniczych, dyrektorskich oraz w Radach Nadzorczych w spółce 
H. Cegielski-Poznań. Posiadam łatwość w nawiązywaniu i umiejętność współpracy z ludźmi. 
Spółdzielnia to solidaryzm, to kreatywność, innowacyjność i poszukiwanie rozwiązań. 
Deklaruję gotowość szerokiej współpracy. 
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    os. Rusa obejmująca budynki o numerach:
                     1-13, 15-52, lokal użytkowy – os. Rusa 34A. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Walczuk Marek – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Rusa 
Zawód: inżynier mechanik, Wiek: 63 lata

Prezentacja własna kandydata:

Mieszkam na osiedlu Rusa od 1986 roku. Jestem zwolennikiem aktywnego udziału członków 
w życiu Spółdzielni, wzrostu efektywności działań administracji spółdzielczej, poprawy 
infrastruktury technicznej, estetyki osiedli oraz dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Pragnę wykorzystać swoje doświadczenie oraz zdobytą wiedzę do budowania przyszłości 
naszej Spółdzielni tak aby członkom i ich rodzinom żyło się lepiej i bezpieczniej.  
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os. Rusa obejmująca budynki o numerach: 
               62-119, 121-138, ul. Raka 8

Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Czajkowska Hanna – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Rusa
Zawód: nauczycielka, Wiek: 55 lat 

Prezentacja własna kandydata:

Od kilkunastu lat mieszkam na pięknym osiedlu Rusa. Problemy naszego osiedla oraz jego 
mieszkańców, tych młodszych, jak i najstarszych nie są mi obce. Działałam i chcę działać 
dalej dla naszego wspólnego dobra. 
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  członkowie oczekujący. 
  Liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

1. Nazwisko i Imię: Gumny Artur – kandydat grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Rzeczypospolitej
Zawód: mgr ekonomii, Wiek: 35 lat    

2. Nazwisko i Imię: Staniszewska Anna – kandydatka grupy członków 
Miejsce zamieszkania: os. Orła Białego
Zawód: technik budownictwa, Wiek: 37 lat   

Prezentacja własna kandydata:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Technikum Łączności. Jestem 
radnym Osiedla Rataje. Piszę artykuły do gazety Głos Rataj. Od urodzenia mieszkaniec 
os. Rzeczypospolitej. Jako członek Rady Nadzorczej będę reprezentować wszystkich 
mieszkańców SM „OM” oraz wykonywał powierzony mandat zgodnie z kompetencjami 
określonymi w regulaminie RN.   

Prezentacja własna kandydata:

Od dziecka mieszkam na Ratajach, tu też zamieszkałam ze swoją rodziną. Cechuje mnie 
odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone mi zadania. Zależy mi na tym by wszystkim 
mieszkańcom i członkom Spółdzielni żyło się lepiej.   
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