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Debata o bezpieczeństwie…
W październiku z mieszkańcami
Grunwaldu spotkali się: Wojewoda
Wielkopolski Piotr Florek, Wielkopolski
Komendant Wojewódzki Policji –
inspektor Rafał Batkowski, Komendant
Miejski Policji młodszy inspektor
Roman Kuster oraz Wiceprezydent
Poznania Jerzy Kayser. Oto skrót
przebiegu debaty:
Inspektor Batkowski: Nad
bezpieczeństwem obywateli w województwie czuwa 8 tys. policjantów.
Policja zna zagrożenia i wie jak im
przeciwdziałać oraz jest przygotowana na trudne pytania. W pracy policji
istotna jest profilaktyka i właśnie tu
jest rola społeczeństwa. Debaty o stanie bezpieczeństwa będą stałym elementem współpracy policji z mieszkańcami. Policja będzie się rozliczać
ze sposobu załatwiania zgłaszanych
problemów.
Wojewoda Florek: województwo poznańskie to 3 mln. mieszkańców i powierzchnia porównywalna
z Belgią. O ile w mediach mówi się źle
o stanie bezpieczeństwa, to sami obywatele są zadowoleni i czują się bez-

piecznie. Dla poprawy bezpieczeństwa
ważna jest czujność społeczna - należy
obserwować otoczenie i informować
odpowiednie służby o negatywnych
zjawiskach. Statystyki poprawiają się
jednak jednocześnie pojawiają się
nowe rodzaje przestępstw – np. przestępstwa internetowe.
Inspektor Kuster: Na obszarze
Grunwaldu obejmującym 36,2 km
kwadratowe pracuje 169 policjantów
z KP Grunwald i KP Targowego. Na
Grunwaldzie obserwuje się szczególnie
poprawę statystyk tzw. „przestępstw
dokuczliwych” (włamania, kradzieże,
pobicia, itp.) choć nie we wszystkich
kategoriach, bo znacznie rośnie liczba
kradzieży sklepowych.
Prezydent Kayser: liczba mieszkańców Poznania zmniejszyła się
o ok. 30 tys. Samorząd miasta wspiera Straż Miejską i wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Przykładem tego mogą być
akcje: „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Szkoła wolna od przemocy” czy też
prowadzona w szpitalach i przychodniach akcja „Bezpieczny pacjent”.

Wspólnie z Radami Osiedli tworzone
są mapy zagrożeń.
Przedstawiciele Rad Osiedli:
zdaniem mieszkańców zarówno dzielnicowi jak i patrole piesze są słabo
widoczni na terenach osiedli, reakcja
na wskazywane zagrożenia bywa zbyt
wolna. Zarazem jednak policji należy
się pochwała za otwartość oraz dobre
wykonywanie zadań. To nie przekłada
się jednak na późniejszą pracę sądów,
które w odczuciu społecznym zbyt
łagodnie traktują sprawców. – imprezy
organizowane na stadionie miejskim są
uciążliwe. Dezorganizują ruch uliczny,
kibice niszczą mienie, śmiecą, zakłócają
spokój, są wulgarni, jawnie spożywają
alkohol, załatwiają potrzeby fizjologiczne. Rodzice przywożący dzieci do szkół
nagminne łamią przepisy zatrzymując się w miejscach niedozwolonych
i utrudniając ruch pieszych i pojazdów.
Obserwuje się wzrost zagrożenia włamaniami i kradzieżami.
Przedstawiciele Policji: nie lekceważymy żadnego sygnału – każdy
przekazywany jest patrolom, lecz
interwencje często kończą się bez
sankcji karnych. Dzieje się tak, gdy
zgłaszający chcą pozostać anonimowi, co powoduje tzw. „ wykluczenie
skutkowe” bowiem dla wdrożenia procedur karnych wymagana jest osoba
pokrzywdzona.
Komendant Wojewódzki: rola
dzielnicowych jest bardzo ważna,
zamierzam ją wzmocnić, wydałem już
zakaz likwidacji etatów dzielnicowych.
RO Junikowo poleciła uwadze
policji park przy ul. Grunwaldzkiej,
w którym do nocy odbywają się piwne
spotkania, wskazała na groźbę zasiedlenia przez bezdomnych opuszczonych budynków przy ul. Dziewińskiej
a także poprosiła o zajęcie się łamaniem przepisów ruchu drogowego
przez rodziców przywożących dzieci
do szkół przy ul. Małoszyńskiej.
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Od Fabianowa do Junikowa
„Zakorzenienie jest zapewne stałą
potrzebą natury ludzkiej” – Czesław
Miłosz.
Mamy rok 2013 – od 63 lat
Junikowo jest w granicach miasta
Poznania, od 75 lat ma własną parafię, od 107 lat ma szkołę. Gdzieś za
tym, w tle pokazuje się „duch” miejsca. Pojawiają się wspomnienia. Ktoś
przypomina sobie opowieści rodziców,
dziadków, sąsiadów. Ktoś inny kopiąc

ogródek znajduję monetę, powstańczego orzełka. Zastanawia się nad historia
tego przedmiotu.Wzrasta zainteresowanie, rozpoczynają się poszukiwania.
Pojawiają się odkrycia – przedmioty
mówiące o historii tego konkretnego
miejsca i o losach ludzi z tym miejscem związanych. Czasem to się udaje.
Udało się na Junikowie. Dzięki życzliwości księdza kanonika Włodzimierza
Koperskiego i chęciom pana Adama
Urbaniaka powstała przy parafii św.
Andrzeja Boboli izba pamięci. Wzbudza
ona ciekawość nie tylko mieszkańców Junikowa, ale także innych gości,
czego przykładem była niedzielna
wycieczka (22 września 2013) zorganizowana przez Koło Przewodników
PTTK im. Marcelego Mottego pt. „Od
Fabianowa do Junikowa”. Goście,
oglądając kamienne narzędzia z czasów prehistorycznych, mogli zobaczyć
ślady najstarszej działalności człowieka
na tych terenach. Poznali historię tego
rejonu przypatrując się mapom, na których występowały nazwy Pabianowi,
Unikowo, zanim pojawiły się do dziś
obowiązujące Fabianowo i Junikowo.
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Oglądając rozmaite sprzęty rolnicze,
czy sprzęty gospodarstwa domowego
zaznajamiali się, nie tylko z historią
kultury materialnej polskiej wsi przełomu XIX/XX wieku, ale poznawali
historię miejscowych rodów. Bowiem
sprzęty tu zgromadzone pochodzą od
mieszkańców Junikowa. Łzy wzruszenia pojawiły się, gdy czytali listy więzionych Junikowian (szczególnie list
Basi). Odwiedziny junikowskiej izby
pamięci były zwieńczeniem
3,5 godzinnej wycieczki.
Rozpoczęła się ona o godzinie 11 na przystanku MPK
na Rudniczu. Uczestnicy
przeszli ul.Rybnicką, wzdłuż
której od średniowiecza
rozwijała się właściwa wieś
Rudnicze (w dokumentach Rudnice). Maszerowali
Wołowską dowiadując się
o współczesnym, przemysłowym
charakterze
tej części miasta. Dotarli
do dawnej wsi Fabianowi,
gdzie grupa powiększyła się
o kolejnych zainteresowanych. Poznali
historię krzyża upamiętniającego
śmierć księdza Cwojdzińskiego. Park
państwa Komorowskich zachwycił
swym romantycznym urokiem. Trasa
wycieczki prowadziła przez Hutę i dalej
przez glinianki, drogą wiodącą między
stawem Stara Baba a Baczkowskim.
Tam wycieczkowicze dowiedzieli się
o cegielnianych tradycjach Rudnicza,
a także o bogactwie obecnej fauny
i flory. Korzystając z przejścia pod torami wycieczka udała się do kościoła św.
Andrzeja Boboli, w którym czekał już
ksiądz kanonik Włodzimierz Koperski.
Budowniczy obecnego
kościoła przybliżył historię parafii w roku jej
jubileuszu, opowiedział
o trudnościach z budową
nowego kościoła i radościach wynikłych z jego
postawienia. Po obejrzeniu kościoła i izby pamięci
uczestnicy wycieczki zadumali się przed pomnikiem
poległych Junikowian.
Ostatnim punktem były
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odwiedziny w Liceum Plastycznym
im. Piotra Potworowskiego. Można
tam było poznać historię obecnego
budynku, historię junikowskich szkół
oraz dzieje obecnego użytkownika
czyli Liceum Plastycznego. Spotkaniu
w liceum towarzyszyła promocja książki
autorstwa Ewy Nyki pt. „Beztroskie
lata”. Autorka, rdzenna Junikowianka,
ze swadą opowiada o Junikowie z czasów jej młodości. Rozpoznać tam
można miejsca, które niemal niezmienione istnieją do dzisiaj i miejsca, które
żyją tylko w pamięci mieszkańców.
Książka została wzbogacona wierszami Mirosława Gałęskiego (także
Junikowianina) i ilustracjami uczennic
Liceum Plastycznego. Potrzeba zakorzenienia u większości ludzi jest bardzo
silna. „To, co znane i swojskie, pozwala utrzymać ten sam rytm wewnętrzny”
– jak napisał Czesław Miłosz. Poznanie
i zrozumienie otaczającego nas świata,
a w szczególności naszej małej ojczyzny
daje ludziom poczucie przynależności
i bezpieczeństwa. Są rodziny, które od
pokoleń zasiedzone nad Strumieniem
Junikowskim, tworzyły historię tej podpoznańskiej wsi a obecnie tworzą jej
teraźniejszość i przyszłość, już w granicach miasta Poznania. Godne pochwały, że pamiętają o tym co było i dbają
o to,co będzie.
Kamar

Wycieczka odbyła się w niedzielę
22 września 2013, organizator: Koło
Przewodników PTTK im. Marcelego
Mottego, przewodniczka Kamila
Rawluk przy wydatnej pomocy Ewy
Nyki i Adama Urbańskiego; dokumentacja fotograficzna Marek Kotecki.
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Junikowskie Koło Emerytów

Dzień seniora
Junikowskie Koło nr 42 Polskiego
Związku
Emerytów
Rencistów
i Inwalidów świętowało Dzień Seniora.
Na uroczystość zostali zaproszeni także

przedstawiciele Rady Osiedla, którzy
w imieniu całej społeczności Junikowa
złożyli Seniorom życzenia wszelkiej
pomyślności.
Odwołując
się do słów
Alexandra
Mitscherlicha
„Wielu chce
żyć i nie starzeć
się,
a w rzeczywistości starzeją
się i nie żyją”
podkreślili, że
choć starzenie
jest procesem
nieuchronnym
to właśnie takie
wspólne spo-

tkania pozwalają naszym seniorom żyć
pełnią życia. Poczucie klubowej wspólnoty daje im radość, napawa optymizmem, pozwala wspierać się wzajemnie. Spotkanie było pełne gwaru,
śmiechu i dobrej energii. Były żarty,
muzyka, wspólne śpiewy z trzymaniem się za ręce… Junikowo może się
niewątpliwie poszczycić, działalnością
swojego Koła Emerytów, które (choć
z braku siedziby musi funkcjonować
poza naszym osiedlem) działa niezwykle prężnie, dając naszym seniorom
radość i chęci do życiowej aktywności.
Przy tej okazji Zarząd i członkowie
Koła dziękują wszystkim, którzy ich
w rozmaity sposób wspierają. Poczucie
więzi z szeroko pojętą społecznością
lokalną jest niezwykle ważne i inspirujące do działania.

Baza firmy śmieciowej na Wieruszowskiej

Rzeczy dziwne a ciekawe…
Nadal nie wiadomo jak się mają
sprawy lokalizacji bazy firmy FB przy
ulicy Wieruszowskiej. Nikt nie chce
udzielić jednoznacznej odpowiedzi
na pytania o aktualny stan rzeczy.
W sposób dziwny, a ciekawy donoszą o tym media. Portal E-Poznań
podaje: „Radio Merkury informuje, że kontrola bazy już się odbyła
i według Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska – nie spełnia
ona niezbędnych wymogów.
Zarzucono firmie m.in. brak
odpowiedniego utwardzenia parkingu oraz systemu odprowadzającego wody opadowe.” I dalej w tym
samym tekście: „Jak informuje FB
Serwis – 5 listopada Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska
z Poznania przedstawił wyniki kontroli terenu pod bazę logistyczną
FB Serwis przy ul. Wieruszowskiej
w Poznaniu. WIOŚ potwierdził wcześniejsze zapewnienia spółki i inwestora – GOAP-u, że nie ma żadnych przeszkód do zorganizowania
bazy logistycznej na działce przy ul.
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Wieruszowskiej. Pozytywny wynik
kontroli WIOŚ nie jest dla nas zaskoczeniem - powiedział Artur Pielech,
dyrektor generalny FB Serwis”.
Ciekawe, bo powstaje pytanie czy
protokół WIOŚ jest pozytywny tylko
w oczach dyrektora Pielecha, czy
faktycznie zastrzeżenia są tak drobne, że w ciągu kilku tygodni mogą
zostać usunięte i baza zafunkcjonuje.
Dziwne, bo na wydanie wszelkich
decyzji administracyjnych pozwalających na uruchomienie to okres
– skromnie licząc – jednego roku,
a przecież FB-Serwis ma w wypadku
zwycięstwa w przetargu rozpocząć
pracę za półtora miesiąca. Dziwne
też, że mówi się tylko o czysto technicznych przeszkodach w postaci
utwardzenia placu i jego odwodnienia, a nie wspomina się o zagrożeniach i uciążliwościach dla środowiska, które lokalizacja bazy niewątpliwie przyniesie. Przy okazji próbuje się
pomniejszyć skalę uciążliwości. Na
przykład tłumaczy się że na terenie
bazy nie będą składowane wyselekNR 9 (37)

• listopad 2013

cjonowane odpady. Będą one tam za
to magazynowane. Różnica między
składowaniem a magazynowaniem
polega na tym, że składowanie ma
charakter długotrwały – magazynuje
się zaś do czasu uzbierania ilości
transportowej, którą się wywozi i…
magazynuje od nowa.
Z punktu widzenia mieszkańców
nie nazwa jest ważna, ale uciążliwość i dlatego nie ma zgody naszej
lokalnej społeczności na ulokowanie na Junikowie takiej działalności.
Rada Osiedla oczekuje na odpowiedzi
do właściwych dla sprawy instytucji
a mieszkańcy przygotowują się do
akcji protestacyjnej. Zebrano już 2
tysiące podpisów, mieszkańców, protest popierają stowarzyszenia i firmy.
W junikowskich placówkach handlowych wciąż można podpisać się
na listach protestacyjnych. Przy tej
okazji dziękujemy wszystkim, którzy
angażują się w działania mające na
celu nie dopuszczenie do lokalizacji
bazy FB-Serwis na Junikowie.
WR
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PŁOT ZNÓW ZDOBI…
Płot parku podworskiego przy ul.
Grunwaldzkiej jest w końcowej fazie
odtwarzania. Przez lata pogrążony
w ziemi, murszejący i rozkradany
przez amatorów złomu odzyskuje
dawną świetność ciesząc oko nie
tylko mieszkańców. Korki w jakich
tkwili jadący na cmentarz junikowski poznaniacy sprzyjały przyglądaniu się okolicy nic wiec dziwnego,
że przez uchylone okna dolatywały
uwagi w rodzaju: „ale tu ładnie ten
płot odnowili”

została zabezpieczona i na nowo
otynkowana. Reszta to w większości wierne odtworzenie oryginału.
Opiera się na żelbetonowym fundamencie zagłębionym 90 cm poniżej
poziomu chodnika. Na podmurówce
umieszczono nowe filary z cegły.
Całość została otynkowana, zaś na
filarach odtworzono boniowanie.
Metalowe przęsła odtworzone wiernie
według pierwowzorów są całkowicie
nowe na całej długości ogrodzenia.
Natomiast czapy wieńczące filary na

Wypada wiedzieć, że płot został
w części poddany renowacji, zaś
w części odtworzony. Oryginalna podmurówka i filary zostały zachowane
na krótszym odcinku ogrodzenia –
tym od strony centrum. Stara cegła

całym przebiegu płotu to oryginały poddane renowacji i umieszczone
w poprzednich miejscach. Wszelkie
ubytki uzupełnione zostały specjalną
szpachlówką renowacyjną, a całość
elementów murowanych pomalowano
dwukrotnie farbą silikatową. W rejonie
stacji transformatorowej odtworzono
też furtkę – nie będzie
natomiast sąsiadującej z nią bramy.
Stara została skradziona dawno temu,
skutkiem czego projektant nie przewidział jej odtworzenia.
Będzie więc w tym
miejscu otwarte wej-
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ście na teren parku. Zrekonstruowane
ogrodzenie wykonał zakład ZRPB
POPŁAWSKI z Poznania spotykając
się tu z warszawską firmą PALMETT
z Wilanowa, która wykonuje na terenie parku nasadzenia.
Łącznie w parku pojawi się w tym
roku 47 drzew liściastych; w roku
przyszłym kolejnych 12. Będą to
graby – 21 sztuk, 5 lip oraz 21 wiśni
japońskich. Zieleni przybędzie, gdyż
nasadzenia 59 drzew rekompensują
z nawiązką wcześniejszą wycinkę 22
drzew z tego terenu. Graby sadzone
aktualnie wzdłuż ogrodzenia przyjechały do nas ze szkółki „Grąbczewski”
z Runowa koło Piaseczna. Hodowane
były tam przez 10 lat i co roku przesadzane w celu lepszego ukorzenienia
się. Posadzone w parku otoczone
zostały rurami drenarskimi wspomagającymi nawodnienie i napowietrzenie systemu korzeniowego. Pnie owinięte są taśmą jutową, by ochronić
korę przed nasłonecznieniem mogącym spowodować jej spękanie. Na
parkowych alejkach pojawi się też niebawem nowa nawierzchnia. W roku
bieżącym wykonawcy zdążą ułożyć
ją na alejkach w rejonie placu zabaw
i tzw. „Pałacyku” – z resztą będzie
trzeba poczekać do wiosny. Przy tej
okazji przy schodach prowadzących
do parku od strony ul. Grunwaldzkiej
pojawi się zjazd dla wózków.
WR

Boniowanie – dekoracyjne
opracowanie krawędzi oraz lica
ciosu kamieni podkreślające ich
układ. Technika boniowania była
znana i stosowana w okresie starożytnego Rzymu. W okresie renesansu nastąpił jej rozwój. W tynku
naśladowano
wygląd
muru
z kamienia, przez wykonywanie
profilowania naśladującego układ
kamieni w murze, przy pomocy
boni czyli charakterystycznej wgłębionej spoiny (lub rowka w tynku)
podkreślającej układ kamieni
nadający elewacji monumentalny
charakter
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Uwaga na oszustów

„Wnuczek” i inni

Oszuści i złodzieje są coraz bardziej pomysłowi – by okraść mieszkanie, wyłudzić pieniądze lub zaciągnąć na nasze konto pożyczkę,
zręcznie odgrywają rolę różnych
osób. To już nie tylko „wnuczek”
ale także i „policjant” (który rzekomo „wnuczka” śledzi i w momencie przekazania oszustowi pieniędzy
założy mu kajdanki – w rzeczywistości to jego wspólnik i obaj znikają z pieniędzmi ofiary). Może
to być nawet „przedstawiciel Unii
Europejskiej” przynoszący informację o jakimś dodatku do emerytury,
lub konieczności spełnienia unijnego wymogu, albo „Reprezentant
Kancelarii Adwokackiej” z wiadomością o spadku (głośna sprawa
„spadku po Papieżu”). Oszuści sięgają po nowe wyrafinowane sposoby, nie zaniedbując zarazem korzystania ze starych, na które – jak się
wydaje – nikt już nie powinien dać
się nabrać. Niestety tak nie jest.
Dlatego Policja przestrzega:
W związku z powtarzającymi się
kradzieżami na tzw. „wnuczka” jak
i kradzieżami z mieszkań Policja
przypomina o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do
okradania mieszkań i osób starszych dochodzi najczęściej poprzez

podszywanie się przez osoby nieznajome, za bliskich znajomych
z rodziny jak i nierzadko za pracowników administracji, inkasenta
zakładu energetycznego, gazowni,
pracownika opieki społecznej bądź
kominiarza. Przestępcy wykorzystując zaufanie osób starszych, niejednokrotne pobierają pieniądze
na poczet przyszłych przeglądów,
napraw a nierzadko wpuszczone
do mieszkania okradają całe mieszkania. Ofiarami tego typu przestępstw są głównie osoby starsze
i samotnie zamieszkujące, które
z uwagi na chęć pomocy najbliższym oraz zaufanie jakim darzą
instytucje publiczne, wpuszczają do
mieszkań osoby nieznajome bez
wcześniejszej weryfikacji danych
i z pełnym zaufaniem przekazują nieznajomym pieniądze. Osoby
takie chcąc okazać dobre serce
względem osób bliskich, nierzadko zaciągają pożyczki w bankach.
Dlatego powinni oni postępować
szczególnie ostrożnie w kontaktach
z innymi ludźmi by nie stać się ofiarą przestępstwa.
W związku z powyższym Policja
przypomina, by:
• Nie wpuszczać osób nieznajomych do mieszkania

• Sprawdzać poprzez domofon
i wizjer, kto dzwoni do mieszkania, potwierdzić potrzeby finansowe
wśród rodzinny
• Żądać okazania legitymacji
służbowej by ustalić imię i nazwisko osoby, ustalić cel przybycia.
Sprawdzić telefonicznie czy osoba
taka pracuje w danej instytucji i czy
powinna wykonywać swoje czynności w danym miejscu.
• W przypadku wątpliwości, umawianie się w innym dogodnym terminie, gdy w mieszkaniu są nasi
domownicy lub ktoś ze znajomych
lub rodziny.
• W razie potrzeby dzwonić na
Policję pod nr 997 i poprosić
o pomoc.
W dniu 23.10.2013 r. mieszkanka dzielnicy Grunwald, współpracując bezpośrednio z Policją
przyczyniła się do zatrzymania
osoby, która usiłowała wyłudzić
pieniądze podając się za siostrzeńca. Postępowanie mieszkanki
Grunwaldu wyróżniało się odwagą,
zaangażowaniem oraz godną do
naśladowania postawą, co bezpośrednio przyczyniło się do zatrzymania sprawcy przestępstwa.
st. sierż. Mariusz Fabisiak
KMP Grunwald

Pamiętali o Junikowskich Niezłomnych
Chylę czoła przed Dyrekcją,
nauczycielami a nade wszystko młodzieżą z junikowskiego Gimnazjum
im.Jana
Nowaka Jeziorańskiego.
Przed świętem Wszystkich Świętych
podjęli oni podyktowaną sercem inicjatywę uprzątnięcia terenu wokół
pomnika Niezłomnych Junikowian,
który znajduje się tuż przy parkingu kościoła św. Andrzeja Boboli.
Od dłuższego już czasu pomnik ten
był nieco zaniedbany a teren wokół
niego porośnięty zielskiem. Podczas
wizyty w Gimnazjum podzieliłem się
spostrzeżeniem, że pomnik stawialiśmy po to, aby przyszłe pokolenia
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nie zapomniały o bohaterach, którzy
oddali życie za niepodległą ojczyznę,
tymczasem nie minęło zbyt wiele lat
od uroczystego odsłonięcia, a pomnik
wymazał się z naszej świadomości.
Na odzew nauczycieli i uczniów nie
trzeba było długo czekać. Po cichu,
bez rozgłosu umyli pomnik, wyczyścili teren i posadzili okazałe wrzosy wokół.Piękna lekcja patriotyzmu
i szacunku dla historii.Za to chcę
w imieniu mieszkańców podziękować.
Gimnazjum junikowskie nie raz dawało
wyraz zaangażowaniu w nasze lokalne
sprawy, jak choćby masowym uczestnictwem młodzieży, pocztu sztandaNR 9 (37)
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rowego i chóru szkolnego w ubiegłorocznym pochówku Bezimiennych
Junikowskich Kosynierów na stokach
poznańskiej cytadeli.
Kiedy pytam panią Dyrektor
Elżbietę Marciniak o to, dlaczego tak
bardzo Szkoła angażuje się w sprawy
osiedla, ta skromnie odpowiada: „To
normalny ludzki odruch. Chcemy nie
tylko uczyć matematyki i angielskiego.
Chcemy wychowywać młode pokolenie w duchu szacunku dla minionych
pokoleń i kształtować w nich postawę
patriotyczną. Zobowiązuje nas do tego
także patron naszej szkoły Jan Nowak
PR
Jeziorański”. 
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KRONIKA POLICYJNA
Samochody skradzione
16.10.2013r. na ul. Jeleniogórskiej
w Poznaniu skradziono samochód
m-ki Seat Leon, rok produkcji 2005
16.09.2013r. na ul. Dziewińskiej
w Poznaniu skradziono samochód
m-ki VW Touran, rok produkcji
2004

Samochody uszkodzone
i okradzione
18.09.2013r. na ul. Giżyckiej
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
zamka drzwi od samochodu m-ki
Ford Mondeo
01.09.2013r. na ul. Miśnieńskiej
w Poznaniu dokonano uszkodzenia samochodu m-ki Hyundai Getz
poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej
31.08.2013r. na ul. Zagłoby
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
samochodu m-ki Opel Astra poprzez
zarysowanie powłoki lakierniczej
16.08.2013r. na ul. Jeleniogórskiej
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
samochodu m-ki Mercedes poprzez
uszkodzenie powłoki lakierniczej

13.08.2013r. na ul. Junikowskiej
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
pojazdu m-ki Renault Master poprzez
uszkodzenie drzwi
12.08.2013r. na ul. Kopanina
dokonano uszkodzenia samochodu
m-ki Toyota Yaris poprzez wybicie
szyby
09.07.2013r. na ul. Przepiórczej
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
samochodu m-ki Opel Corsa poprzez
wybicie szyby
06.07.2013r. na ul. Jeleniogórskiej
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
samochodu m-ki Mercedes klasy C
poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej

Inne
24.09.2013r. na ul. Kopanina
w Poznaniu dokonano uszkodzenia
drzwi do mieszkania
26.07.2013r. na ul. Małoszyńskiej
w Poznaniu z terenu placówki szkoły dokonano uszkodzenia elewacji
budynku
14.06.2013r. na ul. Świeb
odzińskiej w Poznaniu dokonano włamania do samochodu m-ki Fiat Punto
skąd skradziono radio samochodowe

Włamania i kradzieże
04.10.2013r. na ul. Małoszyńskiej
w Poznaniu przez okno dokonano
włamania do garażu
16.09.2013r na ul. Kiemliczów
w Poznaniu dokonano kradzieży pieniędzy z terenu firmy
11.09.2013r na ul. Smolu
chowskiego dokonano kradzieży pieniędzy z terenu firmy
25.08.2013r. na ul. Soroki
w Poznaniu dokonano kradzieży
z mieszkania kosztowności i laptopa
06.08.2013r. na ul. Kopanina
w Poznaniu dokonano kradzieży
z garażu wyposażenia
22.06.2013r. na ul. Sieradzkiej
w Poznaniu dokonano kradzieży
z terenu działki
14.06.2013r. na ul. Świebo
dzińskiej w Poznaniu dokonano włamania i kradzieży z mieszkania pieniędzy, dokumentów i laptopa
12.06.2013r. na ul. Jeleniogórskiej
w Poznaniu dokonano kradzieży przekładni i rozłączników elektrycznych
05.06.2013r. na ul. Międzyborskiej
w Poznaniu dokonano włamania do
samochodu m-ki Lancia Ypsilon

Zbeszczeszczono pomnik
Junikowskich Niezłomnych!
W tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych nieznani sprawcy, pospolici złodzieje pozbawieni skrupułów
i szacunku dla świętości zbezcześcili pomnik Junikowskich
Niezłomnych. Skradziono orła, symbol narodowy!
Dlaczego? Ponieważ wykonany był ze szlachetnego metalu, za który pewnie ci źli ludzie dostali w skupie złomu 50
złotych. Tyle dla nich wart był polski orzeł. Takich czasów
doczekaliśmy, że symbole narodowe mierzy się wagą złomu
a nie wartością umiłowania Ojczyzny. Nie za taką Polskę
oddali swoje życie Niezłomni! Takich analfabetów nam
niestety przybywa. Jeśli ktoś z mieszkańców zna dalsze losy
orła z pomnika, będziemy wdzięczni za informację. Odarty
z narodowego symbolu pomnik stoi okaleczony i trzeba
teraz będzie zebrać pieniądze na odtworzenie orła.
MCR
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Migawki z Junikowa
Wizja lokalna
na Grunwaldzkiej
Przedstawiciele Rady Osiedla
wraz radnym miejskim Wojciechem
Kręglewskim oraz przedstawicielami
inwestora i wykonawców dokonali
wizji lokalnej na nowo wybudowanej
ulicy Grunwaldzkiej.
Po jej zakończeniu przedstawiono
listę ponad 200 uchybień, które zdaniem radnych należy bezwzględnie
usunąć. O tym jak postępuje ich usuwanie będziemy informować naszych
Czytelników.

„Zwinięty asfalt” na ul. Żmigrodzkiej to według mieszkańców pozostałość po tymczasowej
pętli autobusów T1. Kto to teraz naprawi?

Zapadająca się kratka ściekowa na ul.
Wieruszowskiej stwarza niebezpieczeństwo
dla rowerzystów ala także za chwilę dla
samochodów. Mimo zgłoszenia do Straży
Miejskiej nadal pozostaje nieoznakowana.

Remont ul. Kamiennogórskiej trwa już
kilka tygodni i stwarza utrudnienia w ruchu
lokalnym. Jesteśmy ciekawi kto odpowiada
za ślimacze tempo tych robót.

