
IDZIE NOWE!! 

Olejniczak Robert Andrzej – Społecznik, zaangażowany w życie 

osiedla, członek związku kresowego. 

Chciałbym zadbać o lepsze oświetlenie osiedla w godzinach wieczornych 

oraz będę zabiegał o zwiększenie ilości sygnalizatorów świetlnych na 

niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Zamierzam zadbać  

o popularyzację historii lokalnej naszego osiedla. 
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Wybory do rady osiedla 

Grunwald Południe, już 

22 marca (niedziela)  

 

BORYSZEWSKI RAFAŁ - członek NSZZ „Solidarność”, zaangażowany w 

parafii Św. Rodziny (m.in. „Caritas”), kibic sportowy. 

 W Radzie Osiedla będę działał na rzecz upowszechnienia sportu wśród dzieci  

i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w godzinach nocnych. 

Knach Patryk - uczeń III klasy liceum, absolwent Publicznego Gimnazjum 

Katolickiego im. św. Stanisława  

  Inicjator pomocy sąsiedzkiej, aktywny działacz gazetki szkolnej, 

zaangażowany w dbanie o funkcjonalność infrastruktury lokalnej. 

 W komisji środowiska zamierzam zadbać o zwiększenie ilości koszy na śmieci  

i odchody psów. 

 W komisji infrastruktury zajmę się remontem ul. Cześnikowskiej, Podstolińskiej 

oraz wyrównaniem chodników na terenie osiedla. 

   

Kowalik Przemysław Łukasz - Uczeń klasy maturalnej szkoły 

katolickiej, ministrant, Muzyk. Redaktor gazetki parafialnej. Montażysta 

filmowy. Działacz Caritasu. Współorganizator wielu imprez młodzieżowych. 

  Moje Postulaty: 

Ożywienie amfiteatru w Parku im. Ks. J. Jasińskiego (Raszyńskim – za fortem 

przy Kościele Św. Rodziny). Promowanie dobrego wizerunku osiedla, 

udoskonalenie gazetki osiedlowej i utworzenie telewizji internetowej „Nasz 

Grunwald”. 

 



 

 

 

     

 

Nr.40 

 

 

 

 

     

Nr.47    

  

 

     

 

Nr.48    

 

 

 

      

Nr.52 

  

 

 

 

ROSENKIEWICZ Krzysztof Andrzej - Żonaty, przedsiębiorca, 

doktorant UAM, specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju 

miasta. 

Będę działał na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych (dojazdu),  

w tym nowych połączeń tramwajowych. Postaram się o większą ilość ławek oraz  

o powstanie samoobsługowej toalety publicznej w miejscach najbardziej 

uczęszczanych. 

Szelągowski Piotr Adam - Działacz społeczny, inicjator wielu akcji 

pomocowych i charytatywnych dla Polaków na wschodzie (Litwa, Białoruś, 

Ukraina, Kazachstan), pisze na blogu bezprzesady.com o problemach naszego 

miasta. Inicjator filmu dok. "Zapomnij o Kresach".Organizator spotkań z ks. 

Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Wolontariusz Fundacji Brata Alberta 

zajmującej się niepełnosprawnymi intelektualnie. Kandydat na człowieka roku 

2014 według „Głosu Wielkopolskiego” 

 Angażuje się w działania społeczne i patriotyczne dotyczące życia w Poznaniu 

i mogące przynieść poprawę życia społecznego dla współmieszkańców… 

Szelągowski Szymon Piotr - Uczeń III klasy Liceum im. Bł. Natalii 

Tułasiewicz. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Działacz 

charytatywny Caritasu i Promyka. Młody publicysta. 

Moje Cele:  

 Integracja międzypokoleniowa (pomoc osobom starszym przez młodzież). 

Utworzenie osiedlowego koła paramilitarnego i surwiwalowego. 

Zwiększenie wydajności parkingów osiedlowych. 

Dbanie o poszerzanie przestrzeni rekreacyjnej i zielonej.  

WALKOWIAK Michał Robert - Uczeń klasy maturalnej szkoły 

katolickiej. Sportowiec. Publicysta sportowy. 

Moim głównym celem jest odciągnięcie dzieci od komputerów i zwrócenie ich 

w kierunku zdrowego sportu. Zadbam o szeroką współpracę z Inea Stadionem 

oraz ościennymi osiedlami. Chciałbym w okolicach parku ks. Jasińskiego 

stworzyć centrum rekreacyjne dla każdego i w każdym wieku. Chcę 

organizować wiele turniejów osiedlowych i pikników rodzinnych oraz spotkań 

integracyjnych dla osób starszych. 

Wybierz nas wszystkich 
W wyborach do rady osiedla możesz postawić krzyżyk obok każdego z nas. 


