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25-lecie kapłaństwa
ks. Grzegorza Piotrowskiego
proboszcza junikowskiej parafii
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Rada radziła
Po uroczystej inauguracji czas na sesje robocze
Niezależnie od uroczystej sesji
inauguracyjnejRada Osiedla obradowałana przełomie kwietnia i maja
jeszcze dwukrotnie.
Sympatycznym akcentem rozpoczynającym pierwsząz sesjibyły
podziękowania, które wraz z wyrazami uznania i okolicznościowym upominkiem, Urząd Miasta
Poznania skierował do ustępującego Przewodniczącego Rady – p.
Ryszarda Menkego.
W pozostałych częściach obrady
zostały poświęcone następującym
sprawom:
–– Dokonano wyboru zastępców
Przewodniczącego Rady Osiedla.
Zostali nimi radni: Wojciech
RODZIEJCZAK
i
Janusz
SMÓLSKI.
–– Wybrany został Zarząd Rady
Osiedla. Przewodniczącym został
radny Paweł ROSADA, członkami:
–– Paulina Kozłowska i Paweł
Pawlewski
–– Powołano Osiedlową Komisję
Konkursową„Zielony
Poznań”
w składzie: Hanna Jenek – przewodnicząca,Dorota Sosińska i
Zenon Musiał – członkowie.
–– zatwierdzono termin festynu
osiedlowego – będzie miał miejsce
w parku im. Ks. Feliksa Michalskiego
w sobotę, 13 czerwca 2015 r.
–– przedstawicielka mieszkańców ul. Budziszyńskiej wystąpiła
z wnioskiem o budowę chodnika,
przedstawiając zarazem problem
wzmożonego ruchu samochodów,
których kierowcy korzystają z ul.
Budziszyńskiej by uniknąć pokonywania progów zwalniających na
ul. Dziewińskiej. Radni rozważyli
możliwości rozwiązania zgłoszonych spraw. Niestety budżet Rady

pozwalałby jedynie na uzupełnienie
istniejących przed niektórymi posesjami chodników i wjazdów w ten
sposób, by po wschodniej stronie
ulicy powstał utwardzony ciąg dla
pieszych. Część radnych zauważyła,
że to rozwiązanie tymczasowe, gdyż
chodnik taki nie byłby wyniesiony
ponad poziom jezdni a ponieważ
ul. Budziszyńska pozbawiona jest
kanalizacji deszczowej, byłby w niektórych miejscach podtapiany podczas opadów. By osiągnąć właściwy
efekt należałoby wybudować najpierwkanalizację. To jednak kwestia
odległej przyszłości. Radni przedstawiliróżne możliwości działań z prośba o poddanie ich pod dyskusję
zainteresowanym. Wskazali zarazem na zasadność budowy progów
zwalniających, które zniechęcą kierowców z gatunku „sprytnych” do
korzystania z ul. Budziszyńskiej.
–– przedstawiono uwagi wniesione
do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w związku z miejscowym planem
zagospodarowania „Junikowo –
Południe”.Rada Osiedla nie zgadza
się na wprowadzenie zabudowy szeregowej na tym obszarze a także na
proponowaną w planie wysokość
zabudowy powierzchnię działek,
oraz dopuszczalną powierzchnięich
zabudowy.Zdaniem radnych zakłóci
to harmonię krajobrazu i charakter
osiedla, które ma pozostać osiedlembudynków jednorodzinnych, wolnostojących o spadzistych dachach
z maksymalna wysokością 8 m do
kalenicy. Ponadto Rada podejmuje
działania zmierzające do wprowadzenia zapisu uniemożliwiającego wtórny podział ksiąg wieczystych, co ma
na celu zablokowanie przekształcania
budynków jednorodzinnych w wielorodzinne. Podkreślono, że zarówno

radni jak i mieszkańcy powinni przygotować uwagi do planu „JunikowoPółnoc”,który według informacji
MPU konsultowany będzie jesienią
tego roku.
–– poinformowano
radnych
o wywołaniu planu przestrzennego zagospodarowania dla okolic
ulicy Wołczyńskiej, Nowosolskiej,
Oławskiej, Wołowskiej z wniosku
spółki„Czerwona TorebkaSA.Grunty
tam położone to w większości grunty
skarbu państwa w wieczystej dzierżawie. Plan zakłada ich przekształcenie
z obszaru przemysłowo- usługowego
na tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z usługami. Na obecnym etapie Rada nie zgłasza zastrzeżeń do planu, tym bardziej, że obejmuje on teren, który nie zawiera się
na obszarze jej działania, a jedynie
z nim graniczy. Jednak w miarę konkretyzowania się założeń planistycznychradni będą podejmować działania mające na celu zabezpieczenie
zarównointeresów jak i charakteru
naszego osiedla.
–– Rada ponowi wnioski do
Zarządu
Dróg
Miejskichoraz
Poznańskich Inwestycji Miejskich
w sprawach, na które nie otrzymała
dotąd odpowiedzi. To między innymi:
powrót do negocjacji dotyczących
otwarcia ul. Ząbkowickiej, naprawa
chodnika na ul. Srebrnej, usunięcie
usterek związanych z budową ul.
Grunwaldzkiej, rozwiązanie problemu
ulic: Dziewińskieji Małoszyńskiej oraz
ogrodzenia parku Ks. Michalskiego.
–– termin kolejnej sesji wyznaczono na poniedziałek, 8 czerwca,
godz. 18.00 w gimnazjum 58 przy
ul. Srebrnej.
Krzysztof Grzeszkowiak
Wojciech Rodziejczak
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25-lecie kapłaństwa
ks. Grzegorza Piotrowskiego
Miał zostać rolnikiem,
chciał być piłkarzem
Pan Bóg powołał go do kapłaństwa
Przyszedł na świat w rodzinie od
pokoleń zdobywającej chleb pracą na
roli. Rodzice dźwigali krzyż trudnych
doświadczeń wysiedleń i wojennej
tułaczki. Grzegorz był ich jedynym
synem. Oprócz niego dochowali się
trzech starszych córek, z których jedna
zmarła w dzieciństwie. To właśnie
dom rodzinny ukształtował przyszłego
kapłana. Rodzice mimo ciężkiej pracy
i wielu obowiązków znajdowali czas
na rozmowy z dziećmi o Bogu, życiu
i ojczyźnie. Jak podkreśla on sam,
rodzinny dom był ostoją katolicyzmu
i patriotyzmu.
Od najmłodszych lat widział klęczących i zatopionych w modlitwie
ojca i matkę. Stąd i jego przywiązanie do religii. A także wcześnie
poczęta myśl o oddaniu swojego
życia na służbę Bogu. Był ministrantem i lektorem. Uwielbiał z kolegami
grać w piłkę. Pomysłów na dorosłe życie miał kilka, ale Pan Bóg
zawsze tak kierował sprawami, że
każdy z tych pomysłów nie mógł być
przez niego realizowany. Jako jedyny
syn powinien był przecież przejąć
po rodzicach gospodarstwo i zająć
się uprawą roli. Niestety, nie było to
możliwe. Ksiądz Grzegorz śmieje się
mówiąc, że Pan Bóg te plany pokrzy-

żował, gdyż okazało się,
że młody Grzegorz ma
alergię na trawy, zboża
i sierść zwierząt.
Religijność towarzyszyła mu od kołyski.
Nie musiał poszukiwać
Boga, prawd wiary.
Wystarczył
rodzinny
dom, kochający rodzice, codzienny przykład
ojca i matki a także
parafialny kościół. Do
myśli o kapłaństwie dojrzewał powoli ale konsekwentnie. Ostateczną
decyzję podjął przed
studniówką.
Wtedy
wiedział już, że życie
w kapłaństwie to jest to,
czego pragnie. Swoje
kapłaństwo
traktuje
jako służbę Bogu ale
i ludziom. Mimo iż Pan
Bóg stawia przed nim
nie raz trudne zadania,
to proboszcz Piotrowski ufa, że skoro
Bóg powołał go do kapłaństwa to
zawsze da mu wsparcie nawet przy
najtrudniejszych wyzwaniach.
Najważniejszymi autorytetami
zawsze byli dla niego rodzice – wierni
katolickim zasadom, uczciwi w swej
pracy, oddani dzieciom i gorliwie praktykujący swą wiarę. Dlatego w swoim
duszpasterstwie dużo czasu poświęca

katechezie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
czy też uczestniczeniu w spotkaniach
kręgów Domowego Kościoła. Bo to
w domu rodzicielskim właśnie rozpoczyna się wzrastanie w wierze, to
od wzoru rodziców zależy, jak trwałe
i prawdziwe będzie uczestniczenie
ich dzieci w życiu Kościoła. Wzorem
byli dla niego także proboszczowie,
których spotkał na drodze swojego
życia. Jak podkreśla, miał szczęście
do proboszczów. Byli to kapłani,
którzy swe powołanie realizowali
w sposób piękny. Jeszcze u progu
swego powołania inspirację czerpał
z postaci Jana Pawła II, prymasa
Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa
Antoniego Baraniaka. Ten ostatni,
tak się złożyło, pochodził z rodzinnej
parafii księdza Grzegorza. Ważnym
przykładem kapłana jest dla niego
także postać błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki – kapelana ludzi
pracy. Tak jak on stara się docierać
cd na str. 5
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IV Festyn Rodzinny
„Bawmy się wszyscy razem”
Park im. ks. Feliksa Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej 250
PROGRAM

POZA SCENĄ

SOBOTA 13.06.2015r.

11.00 O
 twarcie Miasteczka festynowego. Do dyspozycji: zjeżdżalnie, kolejka, byk rodeo, kule wodne, trampolina, itp… –
dostępne bezpłatnie przez cały dzień
– Świat rozrywki dla maluchów – plac zabaw dla najmłodszych DINOLINO – Centrum Zabaw – z maskotką
Dinozaura, suchy basen z kuleczkami, tor z samochodzikiem, stonoga tunel, zabawki interaktywne
– MADAGASKAR – Centrum Rozrywki dla dzieci –
z lwem Alexem który tańczy i śpiewa „…wyginam
śmiało ciało…” zachęcając wszystkich do ruchu. Do
dyspozycji zjeżdżalnia dla maluchów, duże puzle i inne
niespodzianki

NA SCENIE
11.00 L
 ew Alex z Madagaskaru z maskotką Dinozaura witają
wszystkie dzieci i zapraszają pozostałych gości – otwarcie
festynu
11.15 D
 la mamy i taty, dla babci i dziadka zatańczy zaśpiewa
radosna gromadka:
– występ dzieci z Przedszkola nr 38 „Orle Gniazdo”
– prezentacje uczniów Szkoły Podstawowej nr 54
– grupy taneczne prowadzone przez Time Creator Studio
– pokazy gimnastyki artystycznej ,judo, capoeira i hip-hop
dla dzieci, nauka tego tańca Time Creator Studio
– występ zespołu muzyczno-wokalnego z Gimnazjum nr 58
13.20 K
 oncert przebojów musicalowych w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej i Prywatnego Policealnego
Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu
14.10 K
 oncert URSZULI CHOJAN z zespołem COUNTRY
SHOW BAND
15.10 K
 lekoty Zochy z Bukówca Górnego – gwarą wielkopolską
na wesoło – Zofia Dragan

11.00-16.00 Junikowski Plener Plastyczny
zajęcia warsztatowe z malarstwa i rysunku z upominkami
dla uczestniczących dzieci, prezentacja prac plastycznych i inne atrakcje – prowadzą nauczyciele i uczniowie
Liceum Plastycznego w Poznaniu
11.00-15.00 Bezpłatne znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy miejskiej Komendy Policji
11.00-18.00 Prezentacja sprzętu i nauka udzielania pierwszej
pomocy – O S P Osiedle Kwiatowe

15.40 Koncert zespołu GŁADEK BROTHERS BAND

12.00 -17.00 Malowanie twarzy – Magdalena Kandulska
i uczniowie Gimnazjum nr 58

16.30 C
 ountry razem – jam session z udziałem muzyków chcących wspólnie muzykować
– zapraszamy na scenę fanów muzyki country ze swoimi
instrumentami

12.00-17.00 Bookcrossing – uwolnij książki, podziel się nimi,
przynieś na festyn przeczytane lub Tobie już nie potrzebne
i skorzystaj z innych książek bezpłatnie tam oferowanych

17.00 Koncert zespołu BELFAST – The Sounds of Boney M
18.15 Zumba dla wszystkich – Time Creator Studio
18.30 P
 okaz Street Dance – prezentuje MARIO – Mariusz
Lubawy
18.40-24.00 „DAJ MI TĘ NOC” – zabawa taneczna
z atrakcjami
– z udziałem JANKA
ZIELIŃSKIEGO – oryginalnego wykonawcy
tego przeboju, byłego
solisty zespołu BOLTER,
który wystąpi w roli śpiewającego gospodarza
wieczoru
– z udziałem zespołu
BARDOWIE

12.00-15.00 Zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży prowadzone przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
z Parafii pw Św. Andrzeja Boboli
12.00-15.00 Pracownia ceramiczna GLINIANA KULA zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na otwarte warsztaty ceramiczne. Wykonane prace zostaną wypalone i będzie można je
odebrać bezpłatnie w pracowni przy ul. Jeleniogórskiej 4/2
w uzgodnionym terminie
12.00-19.00 Time Creator Studio – gry, zabawy, animacje. Pokaz zwierząt egzotycznych: wąż boa, afrykański
jeż pigmejski, największa stonoga, gekon z Nowej
Kaledonii, tenerek z Madagaskaru, pyton królewski,
ptasznik olbrzymi.
W trakcie trwania imprezy funkcjonować będą festynowe stoiska, bufet obficie zaopatrzony – między innymi, ciepłe dania
z grila, lody, słodycze, zimne i ciepłe napoje i wiele innych
ciekawych propozycji

– z pokazem tańców
latynoamerykańskich
w wykonaniu profesjonalnej pary tanecznej
międzynarodowej klasy S
ANNY SOSIŃSKIEJ
i ADAMA MATEC
KIEGO
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
życzymy miłych wrażeń i dobrej zabawy
organizacja i prowadzenie festynu Rady Osiedla
Zenon Musiał
informacje i pytania tel.601 162 549
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cd ze str. 3
do wszystkich ludzi, nie ważne jakich
są zawodów, co w życiu osiągnęli.
Choć do junikowskiej parafii
przybył przed trzema laty, traktuje
to miejsce jako swoje. Zdążył się
z tym miejscem utożsamić. Junikowo
ksiądz Piotrowski traktuje jak wspólnotę parafialną. Zanim przyszedł na
junikowską parafię, niewiele o tym
miejscu wiedział, poza tym, że ksiądz
Janusz Molewski – kolega z seminarium duchownego – wywodzi się
stąd.
Teraz Junikowo dla księdza proboszcza, jak mówi on sam,
jest wszystkim. Tutaj żyje, pracuje
i tutaj ma się spalać w służbie Bogu
i Kościołowi.
Niezwykle ważni są dla niego
ludzie, wśród których pełni swą
kapłańską posługę. Chce mieć z nimi
bezpośredni kontakt. I właśnie dlatego księdza proboszcza zazwyczaj
spotkać można w biurze parafialnym
a jeśli nie tam, to w konfesjonale.
Potrafi słuchać i potrafi doradzać.
Wielu parafian zafascynował tym,
że szybko podjął współpracę z lokal-

ną społecznością. Przecież już kilka
miesięcy po przybyciu na junikowską parafię poprowadził pochówek
Junikowskich Kosynierów, potem
pracował przy projekcie nadania parkowi przy ulicy Grunwaldzkiej imienia
Księdza Feliksa Michalskiego, przewodniczył uroczystościom poświęcenia pomnika. Za jego proboszczowania ukazały się do tej pory dwie
książki o Junikowie. Zainicjował wiele
działań integrujących parafian – spotkania Domowego Kościoła, spotkania dziecięcej grupy misyjnej, spotkania dla seniorów. Rozmodlił też
Junikowian, wprowadzając tradycję
środowej nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, za co jesteśmy
mu niezmiernie wdzięczni.
Najpiękniejszym religijnym przeżyciem są niedzielne msze święte dla
dzieci. Tłumy maluchów wraz z rodzicami uczestniczą w liturgii, otaczają
ołtarz i wsłuchują się w niezwykle
dynamiczne i pomysłowe kazania
księdza proboszcza. Podobno w tych
mszach świętych uczestniczą z radością dzieci także z innych parafii.

Ksiądz proboszcz ma dla dzieci często uszykowane jakieś niespodzianki – a to czekoladki, a to ołówki,
a to książeczki o tematyce religijnej.
I wzbudza tym entuzjazm wśród dzieci ale i wśród rodziców.
Niektórzy dobrotliwie żartują, że
ksiądz Grzegorz to Bob Budowniczy!
No i chyba słuszny ten przydomek.
Od samego przybycia zabrał się niezwykle dynamicznie za remontowanie kościoła i plebanii. Efekty widać,
weszliśmy z księdzem proboszczem
nareszcie w XXI wiek! Skąd na to
wszystko czerpie siły? Odpowiedź
jest prosta, jak mówi. To Pan Bóg go
wspiera ale i dobrzy ludzie, których
tutaj spotkał. Kocha ich, chce im służyć jak najlepiej, chce razem z nimi
tworzyć jedną wspólnotę. To jest
jego powołanie. Czy ma wolny czas?
Na to pytanie trudno mu odpowiedzieć. Owszem, trochę go ma, ale
niezbyt wiele. Ale przecież nie o czas
wolny i wypoczynek w prawdziwym
kapłaństwie chodzi…
Małgorzata Czabańska-Rosada

Powstańczy „Ogórek”
28 czerwca b.r o godzinie 9:00
z przed Dworca Kolejki Wąskotorowej
na Malcie odjedzie zabytkowy autobus
marki „Jelcz- Ogórek” stanowiący
własność MPK w Poznaniu.Głównym
bohaterem wydarzenia będzie długoletni kierowca takiego „JelczaOgórka”, biorący udział w wydarze-
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niach Poznańskiego Czerwca z bronią w ręku, Pan Porucznik Henryk
Rodewald.
Przejazd odbędzie się po trasie jego walk: Poznań-Malta, ulica
Młyńska, Most Teatralny, ulica
Kochanowskiego, Swarzędz, Wilda,
Dębiec,
Luboń,
Puszczykowo,
Maj 2015

Mosina, Czempiń, Fabianowo oraz
Junikowo, gdzie doszło do drugiej
pod względem wielkości akcji zbrojnej. W Parku na Junikowie przewidziano piknik z piosenką patriotyczną. Koszt dla osoby dorosłej: 50 zł,
dzieci:35 zł. Informacje i zapisy pod
telefonem: 602-749-669.
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Ksiądz Grzegorz Piotrowski
opiekun kręgów Domowego Kościoła
Wśród działań mobilizujących
wiernych parafii św. Andrzeja
Boboli w Junikowie do świętości, ksiądz proboszcz Grzegorz
Piotrowski nie zapomniał o opiece
duchowej i wspomaganiu w formacji małżeństw z kręgów Domowego
Kościoła. Choć małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej
rodziny, to zdaniem księdza proboszcza Grzegorza Piotrowskiego,
swoją działalnością ubogacają naszą
junikowską parafię.
Gdy w czerwcu 2012 roku umierał
założyciel pierwszego takiego kręgu
w Junikowie – ks. Jarosław Grelka martwiliśmy się, jak dalej potoczą się
nasze losy, bo opieka duszpasterza
jest w przypadku takich jak nasza
grup, po prostu nieodzowna.
Niepotrzebne były te obawy,
ponieważ nowy ks. proboszcz wykazał ogromne zainteresowanie naszym
kręgiem. Zaangażował się całym sercem w opiekę nad nami. Pomimo
licznych obowiązków co miesiąc znajduje czas, aby spotykać się z nami na
spotkaniach formacyjnych. Ubogaca
nas swoją wiedzą, doświadczeniem
niezwykłego kapłana i ujmuje swoją
szczerością i bezpośredniością. Od
początku wspiera nas w różnych inicjatywach, dopinguje do pracy nad
sobą. Dzieli się z nami swoją rozległą
wiedzą teologiczną, ale i po prostu

wiedzą o człowieku zmagającym się
z trudami życia.
Nasz krąg liczy siedem rodzin
i skupia 14 osób dorosłych i 11 dzieci.
Jest to więc dość pokaźna gromada.
Ksiądz proboszcz nie uląkł się jednak
wyzwania zorganizowania dla nas
wyjazdowych dni skupienia. Latem
2014 roku spotkaliśmy się wszyscy w Ośrodku Caritas Archidiecezji
Poznańskiej w Zaniemyślu. Podczas
dwóch dni mieliśmy okazję wysłuchać specjalnie dla nas przygotowane
nauki księdza proboszcza, niezwykle
głębokie i pobudzające do religijnego
wzrastania. Wielu z nas wspomina
nadal te dni skupienia, ponieważ
poczuliśmy, że nasz krąg przeobraża
się we wspólnotę ludzi gotowych
sobie wzajemnie pomagać w dąże-

niu do lepszego poznawania Boga.
Podczas pobytu w Zaniemyślu poznaliśmy naszego duszpasterza jako człowieka otwartego na nasze problemy.
Te niezwykłe dni ujawniły jeszcze
jedną zaletę księdza proboszcza –
umiejętność wysłuchiwania swoich
parafian. W naszych czasach ludzie
pragną się wypowiedzieć, ale często nie znajdują uważnego słuchacza.
W osobie księdza proboszcza znaleźliśmy wdzięcznego słuchacza, który
potrafi doradzić i wesprzeć w dobrych
działaniach.
Ostatnie tygodnie zaowocowały
powstaniem w naszej parafii drugiego
już kręgu Domowego Kościoła. Nie
doszłoby do tego, gdyby nie osobiste
zaangażowanie księdza proboszcza.
Podczas wizyt duszpasterskich w junikowskich rodzinach gorąco namawiał
do zaangażowania się w taką właśnie
formę duchowego rozwoju. Dzięki
pracy księdza proboszcza nasze rodziny się umacniają. W dzisiejszych czasach, gdy spójność małżeństw jest tak
bardzo zagrożona, stanowi to dla nas
szczególną wartość.
Jesteśmy wdzięczni Opatrzności
za takiego duszpasterza. Z okazji
25-lecia kapłaństwa życzymy Księdzu
Proboszczowi sił i wytrwania w ofiarnym służeniu naszej społeczności
parafialnej. Ze swojej strony zapewniamy o modlitwie.
Adam Czabański
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Konkurs „Zielony Poznań”
POCHWALMY SIĘ SWOJA ZIELENIĄ
Zachęcamy
mieszkańców
Junikowa do udziału w konkursie
„Zielony Poznań”. Składa się on
z dwóch etapów – osiedlowego
i miejskiego.
Na etapie osiedlowym kończącym się 20 lipca, komisja
Rady Osiedla (w składzie – czytaj „Rada radziła”) zlustruje zgłoszone obiekty. Najwyżej ocenione przejdą do etapu miejskiego. Powołana przez Prezydenta
Miasta Poznania Miejska Komisja
Konkursowa, złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego,
Uniwersytetu
Przyrodniczego,
Okręgowego Zarządu Polskiego

Związku Działkowców, Towarzystwa
Miłośników
Miasta
Poznania
i Urzędu Miasta, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze
i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w pięciu kategoriach konkursu.
Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są do 20 czerwca
br. w Radach Osiedli, Oddziałach
Wydziału Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta, Biurze
Konkursu Wydziału Działalności
Gospodarczej i Rolnictwa (ul.
Matejki 50, pok. 213), a także na
stronie internetowej Urzędu Miasta
Poznania (www.poznan.pl).

Nagrody dla uczestników,
a także środki na organizację konkursu ufundował Prezydent Miasta
Poznania oraz Partnerzy konkursu:
AQUANET SA, PKO Bank Polski
Oddział Regionalny w Poznaniu,
Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
Junikowo jest z natury swego
charakteru zielonym osiedlem
i sporo tu miejsc, które mogą je
w tym konkursie z powodzeniem
reprezentować. Apelujemy więc
do naszych mieszkańców-wyzbywszy się fałszywej skromności zgłaszajmy się do udziału
w konkursie!
Wojciech Rodziejczak

Kronika Policyjna
Kradzieże
1. 04.2015r. na ul. Jawornickiej

dokonano kradzieży sklepowej
2.04.2015r. na ul. Grunwaldzkiej

dokonano kradzieży pieniędzy
3.04.2015r. na ul. Międzyborskiej

dokonano kradzieży sklepowej
3.04.2015r. na ul. Międzyborskiej

dokonano kradzieży kołpaków i kół
8.04.2015r. na ul. Sieradzkiej doko-

nano kradzieży roweru
21.04.2015r. na ul. Kmicica doko-

nano kradzieży artykułów spożywczych
21.04.2015r. na ul. Grunwaldzkiej
dokonano kradzieży dokumentów,
karty bankomatowej i pieniędzy

8.05.2015r. na ul. Raszkowskiej

dokonano kradzieży samochodu
m-ki Audi A-4, rok produkcji 2004
11.05.2015r. na ul. Grunwaldzkiej
dokonano kradzieży roweru

Uszkodzenia
11.05.2015r. na ul. Cmentarnej
dokonano uszkodzenia samochodu
m-ki Mazda CX5 poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej.

Włamania
22.04.22015r. na ul. Świebodzińskiej

dokonano włamania do mieszkania
a następnie skradziono pieniądze
i inne kosztowności.

13.04.22015r. na ul. Wieruszowskiej

29.04.2015r. na ul. Odległej dokonano kradzieży samochodu m-ki
Ford Mondeo, rok produkcji 2009

29.04.2015r. na ul. Grunwaldzkiej

6.05.2015r. na ul. Grunwaldzkiej

4.05.2015r. na ul. Grunwaldzkiej
dokonano przywłaszczenia dokumentów
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Od Redakcji:
Na spotkaniu z kierownictwem
KP Grunwald ustaliliśmy, że czerwiec
będzie „Miesiącem Dzielnicowych”
Na najbliższej sesji Rady Osiedla,
będą obecni nasi dzielnicowi, tak
więc mieszkańców, którzy są zainteresowani bezpośrednim kontaktem
z tymi funkcjonariuszami zapraszamy
na sesję.

Inne

26.04.2015r. na ul. Soboteckiej
dokonano kradzieży telefonu komórkowego

dokonano kradzieży lusterek samochodowych

11.05.2015r. na ul. Grunwaldzkiej
dokonano przywłaszczenia dokumentów, pieniędzy i karty bankomatowej.

dokonano oszustwa poprzez portal
allegro.
zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie środki odurzające.
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Ogromny słup dymu towarzyszył pożarowi hali z nieczynną ścianką wspinaczkową przy ul. Smoluchowskiego
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Migawki z Junikowa

Od czasu rozpoczęcia budowy ulicy Grunwaldzkiej minęły ponad 4 lata. Jak
widać pozostało jeszcze wiele nieuregulowanych spraw.Nie załatwiono spraw
gruntów, nie wszyscy otrzymali odszkodowania, nie spełniono obietnic …

Natychmiast po zaostrzeniu przepisów dotyczących prędkości,
na Grunwaldzkiej za filarami ogrodzenia parku ukrył się patrol policji
z radarem. Przypadek? Dla jasności: nikt nie pochwala piratów drogowych, ale oprzeć się poczuciu kolejnej popisowej akcji nie sposób…

Kurz i hałas – takie oto sąsiedztwo mają mieszkańcy Rudnicza.
Hałas dotyczy także całej południowej części Junikowa,
szczególnie dokuczliwy jest w późnych godzinych nocnych.

Mieszkańcy Junikowa uczcili święto Pracy, Dzień Flagi, uroczystość
Matki Boskiej Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja – niestety
nie w „pięknych okolicznościach majowej przyrody”. GOAP-owiza
kolejne (po Wielkanocy) święta wśród niewywiezionych na czas śmieci.
„DZIĘKUJEMY”!!! Bardzo wzniośle i patriotycznie dzięki temu było…

Wreszcie ukończono budowę parkingu przy cmentarzu
Junikowskim. Niestety nadal jest nieczynny z powodu braku
pomysłu na pobieranie opłat.

Staraniem Rady Osiedla wykonano brakujący odcinek chodnika
przy placu Światowida

