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24 kwietnia o godzinie 17.oo 
w Gimnazjum 58 przy ulicy 
Małoszyńskiej 38 w Poznaniu 
odbędą się konsultacje na temat 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obsza-
ru Junikowo Północ. Miejska 
Pracownia Urbanistyczna i Rada 

Osiedla zapraszają mieszkańców 
jak i osoby zainteresowane przy-
szłością obszaru objętego grani-
cami: Ul. Smoluchowskiego – ul. 
Grunwaldzka – Strumień Junikowski 
– tzw. „Osiedle Lekarskie” – gra-
nica Lasku Marcelińskiego – ul. 
Smoluchowskiego. 

Młode pokolenie nie bardzo już 
pamięta o dawnych tradycjach i przy-
słowiach nie mówiąc już o trudzie 
wyciągania wniosków z obserwacji 
przyrody. Widzimy jak zmieniły się 
obyczaje, odczuwamy też wyraźnie 
zmiany klimatyczne. Czy więc dawne 
przysłowia wróżące o pogodzie mogą 
konkurować z prognozami synopty-
ków? Czy w naszej kulturze możemy 
odnaleźć jeszcze jakieś ślady dawnych 
obyczajów? 

Wprawdzie wszyscy znają zapew-
ne przysłowie o kwietniu „co prze-
plata trochę zimy, trochę lata” 
ale inna wersja – „Choć i w kwiet-
niu słonko grzeje, nieraz pola 
śnieg zawieje” jest już mało komu 
znana. A przecież są jeszcze inne, 
które już ściślej prognozują to co 
w przyrodzie wydarzyć się może. 
Jedno zapowiada: „Ciepłe desz-
cze w kwietniu rokują pogod-
ną jesień” inne pociesza: „Grzmot 
w kwietniu dobra nowina, już 
szron liści nie pościna” jeszcze 
inne przestrzegają: „Kwiecień gdy 
jest suchy nie daje otuchy” oraz 
„Za kwietniem ciepłym idzie maj 
chłodny…” Znamienne, że w przy-
słowiach śnieg kwietniowy nie jest 
groźny, wręcz odwrotnie „Śnieg 

kwietniowy trawie zdrowy” albo 
„W kwietniu lody niosą jęczmie-
nia urody”. Znaczące daty to 23 
i 25 kwietnia. Pierwsza to – imieniny 
Wojciecha i Jerzego, druga - święte-
go Marka Ewangelisty. Wojciechowe 
przysłowia wieszczą: „Ile dni przed 
św. Wojciechem kukułka się 
odezwie albo żaba zaskrzeczy, 
tyle razy po świętym Wojciechu 
zabieli się rola” zaś „ Gdy grzmi 
w świętego Wojciecha, roście 
rolnikom pociecha” czyli zapo-
wiada się rok urodzajny. Z  dniem 
tym związane jest też powiedzenie 
„Na Wojciecha świętego ptaki 
przylatują jego”, bowiem kwiecień 
to czas przylotu bocianów zwanych 
przez lud „Wojtkami”. A że były (i są 
po dzień dzisiejszy) symbolem szczę-
ścia i powodzenia przeto by szczęściu 
pomóc, zakładano na domach i sto-
dołach stare koła zachęcając boćki 
do gniazdowania – stąd powiedzenie 
„do koła Wojtek” z biegiem czasu 
przekształcone w formę „dookoła 
Wojtek” jako synonim powtarzalno-
ści czegoś... 

Święty Marek prognozuje: 
„Na Marka człek bez koszuli, 
a w Ogrodników do pieca się 
tuli”, „Deszcz w święty Marek, 

to ziemia jak skwarek”, „Gdy 
w Marka pogoda na ziemniaku 
uroda”. Z kolei Oskar Kolberg 
opisuje jak to w dniu świętego 
Jerzego „…gospodarz wziąwszy pod 
sukmanę żytni chleb (…) i butelkę 
wódki w kieszeń, idzie miedzą (…). 
Doszedłszy do granicy siada i czeka 
na przybycie gospodyni, która wziąw-
szy przekąskę i obrus, za nim podąża 
i na granicy się z nim schodzi. Tak 
samo czyni sąsiad jego i dalsi gospo-
darze. Doszedłszy do końca granic, 
zbierają się sąsiedzi w gromadki, roz-
ścielają obrusy na trawie, stawiają 
wódkę i zakąski, i wzajem się jadłem 
i wódką częstują.” (Oskar Kolberg 
„Dzieła wszystkie” t.33)

Może więc warto zatrzymać się 
w codziennym pędzie by sprawdzić, 
czy mądrości ludowe sprzed ponad stu 
lat sprawdzają się jeszcze w obecnych 
czasach. W mieście to trudniejsze 
niż tam, gdzie można bezpośrednio 
obcować z przyrodą, więc jeśli się nie 
uda to spróbujmy choć w dniu świę-
tego Jerzego zejść się z sąsiadami. 
Niekoniecznie z obfitym poczęstun-
kiem… Ale spotkajmy się, bo czasy 
takie że jeszcze trochę a zapomnimy, 
że ktoś obok nas mieszka… 

Wojciech Rodziejczak

Co nam kwiecień niesie

Ważne dla mieszkańców  
północnego Junikowa

Konsultacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 
junikowo-północ

Mieszkańców prosimy 
o pomoc

W związku z przygotowywaniem 
opracowania naukowego poszuki-
wane są zdjęcia i materiały dotycząc 
zabudowy ulicy Jeleniogórskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem zakła-
dów, przedsiębiorstw i firm funkcjo-
nujących na tym terenie w okresie 
PRL-u. 
Kontakt – p. Anna JÓZEFOWSKA 

tel. 519 -725-179, 
lub józefowska.ania@gmail.com
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Czy coś nie tak z naszą pamięcią?
Gdy przebudowywano ul. 

Grunwaldzką sztandarowym elemen-
tem inwestycji był dworzec MPK na 
Junikowie. Nowoczesny, pojemny, 
funkcjonalny… Pamiętamy, że po 
zakończeniu prac miały tam zostać 
skierowane wszystkie linie tram-
wajowe. 

Tymczasem po dzień dzisiej-
szy „15” i „6” kończą bieg na 
„Budziszyńskiej”. Pomijając fakt 
świadczący o tym, ile warte są 
obietnice, taki stan rzeczy powo-
duje, że Junikowo nie ma bez-
pośredniego połączenia z północą 
Poznania. Do centrum i na wschód 
miasta można dotrzeć „1” i „13”na-
tomiast dotarcie na Winogrady, 
Piątkowo czy Morasko wymaga 
przesiadki – niepotrzebnej, bo pętle 

na Junikowie i Budziszyńskiej dzielą 
raptem 3 krótkie przystanki. 

Mieszkańcy wspólnie z Radą 
Osiedla podjęli po raz kolejny sta-
rania o wydłużenie trasy „15” do 
Junikowa. Liczą, że dzięki pozyska-
niu wsparcia poznańskich mediów 
tym razem wystąpieniu do Zarządu 
Transportu Miejskiego w tej spra-
wie będzie skuteczne. 

Swoistego posmaczku spra-
wie dodaje fakt, że kiedy pod-
czas ostatniego przeglądu stanu ul. 
Grunwaldzkiej (przy udziale mię-
dzy innymi przedstawicieli ZTM) 
radni osiedlowi pytali o obiecywane 
przedłużenie „piętnastki” i „szóstki” 
do Junikowa, usłyszeli, że nie jest 
to opłacalne ze względów ekono-
micznych, ale właściwie to dworzec 

i tak nie będzie mógł obsłużyć 
dodatkowych linii tramwajowych… 
A tymczasem sporo osób – nie 
tylko z miasta ale i z sąsiednich 
gmin korzysta z  dworców MPK na 
Junikowie i os. Sobieskiego. 

„Piętnastka” odjeżdżająca 
z Junikowa to wygodne połączenie 
dla tych, którzy jeżdżą do pracy, na 
uczelnię (Morasko) albo odwiedzają 
cmentarz na Junikowie. Dodać nale-
ży, że ułatwiłaby też dojazd w rejon 
centrum tym , którym przychodzi 
korzystać z zatłoczonej w godzinach 
szczytu „trzynastki”. 

Czy Miasto zapomniało o wcze-
śniejszych deklaracjach, czy może 
to z naszą pamięcią coś jest nie 
tak? 

WR 

Na ostatnich sesjach Rady Osiedla: 

 radni przyjęli sprawozdania Zarządu Rady Osiedla • 
z wykonania planu wydatków oraz działalności Zarządu 
za rok 2013.

 powtarzał się temat ulicy Grunwaldzkiej. Radni, któ-• 
rzy uczestniczyli w mającym miejsce na początku marca 
przeglądzie stanu inwestycji przekazali informację o jego 
wynikach, wyrażając zdziwienie i zaniepokojenie faktem, 
że inwestycja nie została jeszcze odebrana; nie usunięto 
też większości zgłoszonych usterek. Szczególnie dotkliwe 
są problemy związane z funkcjonowaniem dworca MPK 
na Junikowie , działaniem sygnalizacji oraz wyjazdem 
z ul. Małoszyńskiej i chodnikiem przy ul. Dziewińskiej 
(o czy w oddzielnym artykule). 

 wpłynęło pismo mieszkańców dotyczące stanu • 
ulicy Ząbkowickiej. Wnioskodawcy proszą o położe-
nie nowego dywanika asfaltowego i budowę chodnika 
wzdłuż tej ulicy, oraz otwarcie jej dla bezpośredniego 
wjazdu i wyjazdu na ul. Grunwaldzką. Wobec braku 
możliwości bezpośredniej realizacji wniosku został on 
włączony do kolejki zadań oczekujących. Niestety termin 
jego realizacji to okres 2-3 lat. Radni zwrócili uwagę, że 
wniosek podpisany tylko „Mieszkańcy ulicy i przedstawi-
ciele firm” i nie zawierający jakichkolwiek danych kon-
taktowych utrudnia podjęcie merytorycznych rozmów 
w danej kwestii.

podjęto uchwałę dotyczącą realizacji przez ZDM • 
zadań powierzonych. W ich ramach zostaną wykonane: 
1.  ul. Nowosolska – chodnik (lewa strona) od 

ul. Grunwaldzkiej do torów kolejowych.

2.  ul. Kopanina – chodnik (lewa strona) na odcinku 
ul. Odległa – zakręt.

3.  ul. Kopanina – częściowy remont jezdni na odcinku 
ul. Odległa – zakręt.

4.  ul. Krośnieńska – remont nawierzchni. 
radni wysłuchali informacji o przygotowaniach do • 

festynu osiedlowego i wstępnie zaaprobowali jego pro-
gram.

radni zapoznali się również z informacjami na temat • 
remontu ul. Junikowskiej.

przeanalizowano możliwości lokalizacji na tere-• 
nie Junikowa stacji rowerów miejskich. Jedna z nich 
będzie zlokalizowana przy skrzyżowaniu Grunwaldzka/
Cmentarna, jednak by powstała potrzebny jest wkład 
własny. Radni postarają się przekonać lokalne firmy do 
wsparcia budowy stacji.

w związku z wieloma wątpliwościami w sprawie karty • 
PEKA radni poczynią starania, by w połowie kwietnia zor-
ganizować spotkanie przedstawicieli Zarządu Transportu 
Miejskiego z mieszkańcami.

poinformowano radnych, że został rozstrzygnięty • 
przetarg na druk „Gazety Junikowskiej”. Będzie ją druko-
wała firma poligraficzna z Oławy.

przyjęto uchwałę w sprawie zwrócenia się do • 
Zarządu Dróg Miejskich o podjęcie działań mających na 
celu ostateczne rozwiązanie problemu niebezpiecznego 
wyjazdu z ul. Małoszyńskiej w drogę serwisową.

mieszkańcy Junikowa zwrócili się z wnio-• 
skiem o przedłużenie biegu linii tramwajowej nr 15 
do Junikowa. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę 
o wystąpieniu w tej sprawie do Zarządu Transportu 
Miejskiego.

RADA RADZIŁA. . .
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III FESTYN RODZINNY  
„BAWMY SIĘ WSZYSCY RAZEM”

Trwają już przygotowania do kolejnego festynu Rady Osiedla Junikowo  
w parku przy ul. Grunwaldzkiej 250, który planowany jest na sobotę

07.06.2014r. 
Tym razem będzie on stanowił część  
Festiwalu Inicjatyw Lokalnych  

organizowanego przez Urząd Miasta Poznania. 

Jak nas zapewnia główny organizator imprezy z ramienia Rady Osiedla  
pan Zenon Musiał,  

będzie atrakcji co niemiara dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W aranżowanym miasteczku festynowym bezpłatnie będzie można korzystać  
z dmuchanej fregaty, zjeżdżalni, kul wodnych, eurobangee itp… 

Nie zabraknie atrakcji sportowych z udziałem miedzy innymi Akademii Reissa.  

Planowane są także interesujące pokazy i prezentacje (np. lata 20 lata 30).

Wśród wielu wykonawców będzie m.in.  
Jacek Hałasik z kapelą Plewiszczoki  

z ciekawym programem w gwarze regionalnej. 

Gwiazdą imprezy będzie poznańska formacja jazzu tradycyjnego  
DIXIE COMPANY 

Na koniec, wieczorną porą zabawimy się wspólnie na kręgu tanecznym  
w takt światowych przebojów i popularnych melodii  

z udziałem duetu wokalnego  
BRUNING ANGELES 
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Ulica Grunwaldzka 

Nie chce się już o tym pisać…
Kolejny przegląd stanu ulicy 

Grunwaldzkiej nie pokazał znaczą-
cych postępów w usuwaniu usterek 
zgłoszonych między innymi przez 
Radę Osiedla. Nic nie zmieniło 
się na dworcu MPK na Junikowie 
– nadal nie można dojść prostą 
drogą do przystanków tramwajo-
wych, z których na dodatek nie 
widać informacji wyświetlanych na 
tablicy informacyjnej, podobnie na 
wyjeździe z Małoszyńskiej w drogę 
serwisową – nadal jest tam niebez-
piecznie zarówno dla pieszych jak 
i kierujących pojazdami. 

Do przystanku na pętli Budzi-
szyńska nadal trzeba skręcać z chod-
nika pod kątem prostym (specjaliści 
tłumaczyli, że takie są wymogi bezpie-
czeństwa!) a „schody do nikąd” będą 
jeszcze długo wątpliwą ozdobą inwe-

stycji bo teren pętli należy do MPK, 
które nie ma pieniędzy by wertepy, 
które się przy nich zaczynają zamienić 
w drogę nadającą się do przejścia. 

Większym niż zakładano proble-
mem okazało się zapadlisko chod-
nika, przy wylocie ul. Dziewińskiej 
– konieczne będzie wykonanie dodat-
kowego projektu na przebudowę tego 
miejsca. Oczekiwaniem na sprzyja-
jące warunki atmosferyczne można 
usprawiedliwić brak napraw na jezdni 
i ścieżkach rowerowych. 

Dla przypomnienia na ścieżce rowe-
rowej w rejonie cmentarza jest niewła-
ściwe pochylenie nawierzchni, które 
powoduje, że woda spływa na chodnik, 
w innych miejscach jest pofałdowana 
a na całym jej ciągu kruszą się nałożone 
na nią znaki poziome (nie wystarczyło 
ich po prostu wymalować?) 

Nie funkcjonuje w sposób zadowa-
lający sygnalizacja świetlna na całym 
ciągu ulicy, nie wykonano też oznako-

wania pozwalającego w sposób legal-
ny kontynuować jazdę po zjeździe 
ze ścieżki rowerowej na wysokości 
biurowca „Glaxo” (droga rowerowa 
przechodzi tam w chodnik, po którym 
teoretycznie jechać nie wolno) 

Jest jeszcze szereg drobniejszych 
usterek do usunięcia. Na pocieszenie 
przedstawiciel Infrastruktury EURO 
2012 przekształcającej się obecnie 
w spółkę pod nazwą Poznańskie 
Inwestycje Miejskie zapewniał, że 
wszystko zostanie wykonane bądź 
w ramach gwarancji przez wyko-
nawców, bądź przez podmioty, które 
przejmują zobowiązania Infrastruktury 
Euro 2012. Tyle, że od Euro miną 
niedługo dwa lata a inwestycja nie jest 
jeszcze odebrana jako całość, uster-
ki rażą, niektórzy z właścicieli nie 
otrzymali jeszcze odszkodowań, a my 
zastanawiamy się jak długo będzie się 
komuś jeszcze chciało o tym pisać?

WR  

Dworzec Junikowski – od pięciu miesięcy 
na tablicy informacyjnej wyświetla się tylko 
aktualny czas

Piękne schody do nikąd – pętla na ulicy Budziszyńskiej

W kościele parafialnym po północ-
nej stronie Junikowa powstają dwa 
nowe boczne ołtarze. Jeden z nich 
jest szczególnie powiązany z mający-
mi nastąpić wkrótce wydarzeniami. 
To ołtarz Świętego Jana Pawła II. 
Uroczyste poświęcenie ołtarza dokona 
osobiście Prowincjał Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Świętej Rodziny ksiądz dr 

hab. Adam Sobczyk, podczas sumy 
27 kwietnia o godz. 10.30, czyli 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Czas 
to symboliczny, bo lokalna ceremonia 
będzie odbywała się niemal równole-
gle z uroczystościami w Rzymie, które 
oglądać będzie cały świat.

Dla lokalnej społeczności ważne 
jest to, że Junikowo otrzymało reli-

kwie pierwszego stopnia św. Jana 
Pawła II, które na stałe pozostaną 
w kościele NMP z La Salette przy 
ul. Ścinawskiej, ale także i to, że 
w tej świątyni umieszczono pierwszy 
w Poznaniu ołtarz Świętego Papieża 
Polaka. Ołtarz ten przedstawimy bli-
żej w następnym numerze.

RW

Junikowo – parafia Najświętszej Maryi Panny z  La Salette

Nowe ołtarze w świątyni.



6 Gazeta JunikowskaNR 11 (39) • kwiecień 2014

W lutym 2014 Zarząd Dróg 
Miejskich w Poznaniu rozpoczął 
budowę ulicy Junikowskiej. Jest 
to chyba ostatnia z główniejszych 
ulic na Junikowie, która w końcu 
zostanie wyremontowana. Jednym 
z główniejszych jej elementów 
będzie wybudowanie kolektora 
kanalizacji deszczowej na całym jej 
odcinku z odprowadzeniem wody 
do Strumienia Junikowskiego. Brak 
kanalizacji deszczowej na tej ulicy 
mocno doskwierał jej mieszkańcom. 
Po silnych ulewach wydawało się że 
najlepszym środkiem transportu na 
tej ulicy jest łódka. Ale na szczęście 
to już przeszłość.

Z informacji jakie otrzymaliśmy 
od wykonawcy a jest nim firma 
INTER-TECH, wynika że budowa 
ulicy Junikowskiej ma się skończyć 
do końca maja 2014 roku a plan 
robót wygląda następująco:

1. Stan istniejący na dzień dzisiej-
szy Państwo widzą sami ale przypo-
mnimy – ułożono już rury kanaliza-
cji deszczowej na ulicy Junikowskiej 
na odcinku od Bełchatowskiej do 
torów kolejowych oraz na ulicy 
Miśnieńskiej od Junikowskiej do 
Strumienia Junikowskiego.

2. Wybudowano już główne stu-
dzienki do kanalizacji deszczowej 
przy przedszkolu i przy piekarni.

3. Wedle zapewnień wykonaw-
cy do Świąt Wielkanocnych lub 
krótko po ma być utwardzona ale 
jeszcze bez asfaltu część od skrzy-
żowania z Bełchatowską do torów 
i Miśnieńska a do końca kwietnia ta 
część ulicy Junikowskiej ma być już 
gotowa z asfaltem

4. Zaraz po świętach jedna 
ekipa zaczyna układanie rury kana-
lizacji deszczowej od skrzyżowania 
z Bełachatowską do przedszkola 
a druga ekipa zabiera się za ostatni 

odcinek czyli od Grunwaldzkiej do 
Krapkowieckiej i Żywocickiej. Tu 
będzie już trochę łatwiej bo nie tak 
głęboko. Na wcześniejszych odcin-
kach rure układano na głębokości 
5 metrów.

5. Po ułożeniu rury kanalizacji 
deszczowej a będzie to już maj firma 
zabiera się do wybudowania ulicy 
z chodnikami i na koniec maja pla-
nowane jest zakończenie robót.

6. W trakcie wykonywania prac 
złożyliśmy kilka uwag i popra-
wek dotyczących chodnika ,lamp 
i odwodnienia parkingu przy ulicy 
Wieruszowskiej . Uwagi dzięki przy-
chylności i zrozumieniu problemu 
dyrekcji ZDM zostały przyjęte.

7. W końcowym etapie budowy 
ulicy Junikowskiej i  jej odwodnienia 
przy Strumieniu Junikowskim zosta-
nie wybudowany zbiornik retencyj-
ny. 

8. Na budowie jest pewne opóź-
nienie - około 2 tygodnie- wynika-
jące z kolizji i przebudowy jednego 
odcinka kanalizacji sanitarnej ,któ-
rego nie było w planie.

9. Wykonawca przeprasza za 
utrudnienia i prosi o wyrozumia-
łość.

Paweł Rosada 
Rada Osiedla Junikowo

Remont ul. Junikowskiej
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Jeden z najwybitniejszych kapła-
nów Ks. Prałat Stefan Schudy był 
w 1974 r. proboszczem w naszej 
parafii. Zdążył odebrać pozwolenie 
na budowę kościoła, o które przez 
lata zabiegał jego poprzednik ks. 
Feliks Michalski. 

Pochodził z Bralina k. Kępna.
Rektor w opinii do święceń napi-

sał: „Na przestrzeni całego pobytu 
w Seminarium należał do najwzorow-

szych i rokujących najlepsze nadzie-
je na przyszłość wychowanków. Ma 
urobiony wszechstronnie charakter”. 
Upragnione święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk Księdza Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka w Katedrze 
Poznańskiej dnia 26 maja 1960 
roku. 

Po 2 latach wikariatu, został skie-
rowany na KUL na studia specjali-
styczne z zakresu teologii pastoralnej, 
gdzie obronił znakomicie napisany 
doktorat. 

Jako proboszcz rozpoczął budo-
wę kościoła św. Andrzeja Boboli na 
Poznańskim Junikowie. Będąc pro-
boszczem parafii św. Rocha przy-
gotowywał budowy kościołów na 
sąsiednich osiedlach. W latach 1992 
do 1997 był proboszczem parafii 
Wniebowzięcia NMP w Kobylempolu. 
Następnie został Wikariuszem 
Biskupim dla Akcji Katolickiej oraz 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. 

Znany w Polsce i ceniony, jako 
rekolekcjonista kapłanów i kleryków 
bywał zapraszany przez liczne diece-
zje i seminaria duchowne.

A potem nadszedł czas cierpienia. 
zamieszkał w Domu Księży Emerytów, 
otoczony opieką sióstr Albertynek, 
lekarzy, a także szlachetnych przy-
jaciół, niegdyś jego studentów 
w Duszpasterstwie Akademickim. 

Ksiądz Stefan był człowiekiem 
Bożym, który zawsze łączył, nigdy nie 
dzielił, miał niezwykłą łatwość kontak-
tu z ludźmi. Nad życie kochał Kościół, 
kapłaństwo i każdego człowieka. 

Zmarł 27marca 2014 r.przeżyw-
szy 78 lat, z czego 54 lata w kapłań-
stwie.

Dziękujemy Bogu za dar tego 
kapłana. Ufamy, że Zmartwychwstały 
Pan rychło spełni swoją obietnicę: 
„Gdzie Ja jestem tam będzie i Mój 
sługa”.

ks. kanonik Włodzimiierz Koperski

Śp. Ksiądz Prałat Stefan SCHUDY

KRONIKA KRYMINALNA 
Kradzieże pojazdów 

10.02.2014r. na ul. Grotkowskiej 
w Poznaniu skradziono samochód 
m-ki Renault Megane, rok produkcji 
2002.

18.02.2014r. na ul. Kamienno-
górskiej w Poznaniu skradziono 
samochód m-ki Ssangyong Kyron, 
rok produkcji 2006.

Uszkodzenia pojazdów 
i mienia

18.01.2014r. na ul. Sieradzkiej 
w Poznaniu dokonano uszkodzenia 
drzwi zewnętrznych do mieszkania.

09.03.2014r. na ul. Kamienno-
górskiej w Poznaniu dokonano 
uszkodzenia samochodu m-ki Audi 
A3 poprzez uszkodzenie zamka 
drzwi.

21.03.2014r. na ul. Kamienno-
górskiej w Poznaniu dokonano uszko-
dzenia samochodu m-ki Peugeot 
poprzez zarysowanie powłoki lakier-
niczej.

Włamania i kradzieże
03.02.2014r. na ul. Jeleniogórskiej 
w Poznaniu dokonano kradzieży 
z domu w budowie

08.03.2014r. na ul. Grotkowskiej 
w Poznaniu dokonano kradzieży kosz-
towności i pieniędzy z mieszkania.

21.03.2014r. na ul. Jeleniogórskiej 
dokonano kradzieży roweru

Inne
12.01.2014r. na ul. Grotkowskiej 
w Poznaniu zatrzymano dwóch męż-
czyzn, którzy posiadali środki odurza-
jące.

10.02.2014r. na ul. Przepiórczej 
w Poznaniu zatrzymano dwie osoby 
(kobieta+mężczyzna), które posiadały 
środki odurzające.

Szanujmy starania i dokonania 
tych, którzy starają się by mieszkań-
cy mogli z przyjemnością korzystać 
z parku przy ul. Grunwaldzkiej. 
Dotyczy to w szczególności  boiska do 

siatkówki  pełniącego zarazem rolę 
kortu tenisowego. Przypominamy, 
że nie jest to miejsce wyprowa-
dzania i tresury psów, ani też plac 
przeznaczony do jazdy na rolkach 

czy też rowerach. Zwracajmy uwagę 
tym, którzy korzystają z boiska nie-
zgodnie z przeznaczeniem, oni zaś 
niech na takie uwagi się nie obra-
żają… 

Kort w junikowskim parku

Szanujmy wspólne dobro



 

Migawki z Junikowa

Pogoda sprzyja rekreacji – kort tenisowy w naszym parku 

„Schody do nieba” – dla kogo ta inwestycja?  
Pętla przy Budiszyńskiej

Junikowskiemu parkowi zostanie nadane imię Ks. Feliksa Michalskiego.  
Rozważane są dwa terminy uroczystości – 10 maja i 14 czerwca.  
W jednej z lokalnych pracowni kamieniarskich na wykucie okolicznościowego  
napisu oczekuje kamień pamiątkowy, który zostanie umieszczony na terenie parku.

„Poruta” – rowerzyści rozjechali poziome 
oznakowanie ścieżki rowerowej

Na początku kwietnia w pomieszczeniach jednej z firm  
przy ul. Jeleniogórskiej wybuchł pożar. Na miejscu zdarzenia  
interweniowało 5 jednostek straży pożarnej, policja i pogotowia  
– ratunkowe i energetyczne.


