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Dziękczynienie za sakrament
małżeństwa u Boboli
dzący w tym roku 25 – tą i 50
-tą rocznicę małżeństwa. Jubilaci
odnawiający przyrzeczenia małżeńskie byli zaangażowani w liturgię
a po mszy św. odbyło się spotkanie
w salce przy jubileuszowym torcie.
Jubilatom towarzyszyli krewni i znajomi. Po raz pierwszy uroczystość

dziękczynienia odbyła się w 2013
roku. Inicjatorem jest ksiądz proboszcz Grzegorz Piotrowski. Ta
piękna i wzruszająca uroczystość
powoli staje się tradycją. Wszystkim
Jubilatom gratulujemy i życzymy
Błogosławieństwa Bożego.
MCZR

fot. A. Olender

W sobotę 25 października odbyła się w parafii św. Andrzeja Boboli
uroczystość dziękczynienia za sakrament małżeństwa i rodziny budujące na Bożym Prawie. Szczególnie
uroczysty charakter miała msza św.
w sobotni wieczór, na którą zostali zaproszeni małżonkowie obcho-

Orzeł powrócił na pomnik!
W
listopadzie
ubiegłego
roku informowaliśmy o kradzieży orła z pomnika poświęconego

Junikowskim Bohaterom. Wiele
osób nie kryło wówczas oburzenia
z powodu tego haniebnego aktu
wandalizmu i braku szacunku dla
narodowych świętości. Staraniem
Rady Osiedla Junikowo udało się
sfinansować naprawę okaleczonego pomnika. Orzeł powrócił 31
października! Wykonał go autor
pomnika pan Roman Kosmala. Tym
razem orzeł odlany został z żywicy
i miejmy nadzieję, że pozostanie na
swoim miejscu na zawsze. Koszty
renowacji były spore. Tuż przed
świętem Wszystkich Świętych jeden
z mieszkańców Junikowa wraz
z synem posprzątali teren wokół
pomnika, usunęli chwasty, wyczyścili kamienie. Piękny przykład ojca.
PR
Dziękujemy! 

Ksiądz Michalski
w blasku zniczy
W święto Wszystkich Świętych
wielu Junikowian odwiedziło grób
księdza Feliksa Michalskiego, pierwszego powojennego proboszcza.
Świadczyły o tym kwiaty a przede
wszystkim znicze zapalone na jego
grobie. Także w parku Jego imienia pod kamieniem poświęconym
w czerwcu br. zapłonęły znicze,
świadcząc o tym, że pamiętamy!
MCZR
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Skład i łamanie: Zdzisław Szreder
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru, redagowania, skracania oraz edycji przesłanych tekstów.
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Październikowa sesja

RADA RADZIŁA
Na październikowej sesji Rady
Osiedla Junikowo:
• jednogłośnie podjęto uchwały
o podziale środków w ramach zadań
powierzonych Wydziałowi Oświaty
oraz Zarządowi Dróg Miejskich na rok
2015. W uchwale dotyczącej osiedlowych spraw oświatowych zatwierdzono
rozdział środków na potrzeby Szkoły
Podstawowej nr 54, Gimnazjum nr
58 oraz Przedszkola nr 38. Uchwała
dotycząca zadań powierzonych ZDM
ustaliła środki na wykonanie robót drogowych na terenie osiedla. Za priorytety uznano wykonanie chodnika przy
Pl. Światowida, utwardzenie materiałem pofrezowym ulic: Gubińskiej,
Światowida oraz tzw. „Zaułka” ul.
Nowosolskiej.
• radny Paweł Rosada wskazał na
konieczność wystąpienia do Wydziału
Oświaty o zmianę granic obwodów szkolnych. Obecnie dzieci osób
zamieszkałych po wschodniej strony ul.
Junikowskiej oraz terenów przylegających do niej od strony centrum są przypisane do placówek oświatowych położonych w obrębie Osiedla Kopernika.
Radni uznali, że ze względów praktycznych granica obwodu powinna zostać
przesunięta co najmniej do wysokości
ul. Sieradzkiej.
• radny Wojciech Rodziejczak przekazał sprawozdanie ze spotkania ze
Strażą Miejską i Policją – „Bezpieczna
dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”
• radny Paweł Rosada przekazał
informację o uzyskaniu grantu na budowę boiska koszykówki na terenie SP 54.
• radny Paweł Rosada poinformował także, że dotąd nie wpłynęły
odpowiedzi na pisma skierowane do
ZDM w sprawach dot. otwarcia ul.
Ząbkowickiej oraz poprawek studzienek na ul. Kamiennogórskiej.
• wobec braku odpowiedzi dotyczącej zniszczonego chodnika na ul.
Dziewińskiej wystosowano kolejne
pismo w tej sprawie adresowane tym
razem do dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich p. Jacka Szukały.
• radny Zenon Musiał skrytykował redakcję „Gazety Junikowskiej”,
zarzucając jej brak zainteresowania

Gazeta Junikowska

festynem osiedlowym, obecność zbyt
wielu artykułów pisanych przez jednego autora, oraz zażądał wglądu do
materiałów przed ich wydrukowaniem
z możliwością kontroli ich doboru.
Powodem wystąpienia było niewydrukowanie w numerze wrześniowym artykułu dotyczącego czerwcowego festynu
przesłanym za jego pośrednictwem do
redakcji.

Wybory 2014
Z naszego terenu w wyborach
samorządowych kandydują:
Do sejmiku
województwa Wielkopolskiego
Czerwiński Zbigniew
Glapka Barbara
Do Rady Miasta Poznania
Kręglewski Wojciech
Menke Ryszard,
Smól Sławomir
Redaktor „Gazety” – radny
Wojciech Rodziejczak – wyjaśnił, że
„Gazeta” ukazuje się periodycznie
a więc tym bardziej zobowiązana jest
do publikacji artykułów zawierających aktualne informacje. Ponieważ
w czerwcowym numerze – a więc bezpośrednio po festynie – ukazał się
artykuł na ten temat, powtarzanie
informacji po trzech miesiącach mija
się z celem wobec innych, aktualnych
wydarzeń. Ponadto artykuł nie spełniał kryteriów do publikacji (niejasności w tekście, brak bezpośredniego

kontaktu z autorem) wobec czego
redakcja skorzystała z klauzuli mówiącej o prawie do niepublikowania niezamówionych tekstów. Gazetę redaguje
wybrane i zatwierdzone przez Radę
Osiedla Kolegium Redakcyjne w składzie: Wojciech Rodziejczak – redaktor odpowiedzialny, Zdzisław Szreder
– redaktor techniczny i fotoreporter
oraz Sebastian Borkowski. To ono –
biorąc pod uwagę aktualność i jakość
merytoryczną materiałów - decyduje o
przyjęciu ich do druku i jakiekolwiek
ingerencje z zewnątrz są niedopuszczalne. Teksty kierowane do druku są
oceniane pod względem aktualności,
wagi społecznej i zawartości merytorycznej nie zaś pod kątem autorstwa
• kierowcy korzystający z ul.
Jeleniogórskiej zaproponowali ustawienie znaku zakazu zatrzymywania
się na odcinku ul. Jeleniogórskiej
(od Kamiennogórskiej w kierunku
Grunwaldzkiej). Parkujące tam samochody mieszkańców nowego osiedla
stwarzają utrudnienia w ruchu, tym
bardziej, że ulica biegnie na niewielkim,
ale ograniczającym widoczność, wzniesieniu. Rada rozważy taką możliwość
o ile wpłynie wniosek formalny.
• mieszkańcy zwrócili uwagę na
osoby wyprowadzające psy w rejonie
SP 54. Zwierzęta nie tylko zanieczyszczają teren, ale także biegają bez smyczy i kagańców stwarzając zagrożenie
dla dzieci. Uwagę przekazano Straży
Miejskiej.
Następna sesja Rady Osiedla ustalona została na poniedziałek, 17 listopada, godzinę 18.oo.

Junikowska Street
Mieszkańcy ulicy Junikowskiej wprawdzie nie zadzierają jeszcze nosa,
ale chodzą dumni po swojej nowej ulicy. Wygodna, szeroka, gładka. Bez
dziur i niebezpiecznych zasadzek dla
kierowców i pieszych. Pod koniec
października rozświetlona jest nocą
nowoczesnym oświetleniem. Takiego
oświetlenia w tej części Junikowa jeszcze nie było! Jest teraz bezpiecznie,
schludnie i po prostu ładnie. Powoli
zaciera się w pamięci obraz starej
PR
i dziurawej ulicy. Jest pieknie! 
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OKRĘG NR VI, osiedle Junik
Numer
obwodu

4

Granice obwodu głosowania

191

ul. Bełchatowska 4, nieparzyste 5a-11, nieparzyste 15-27, ul. Gęsia wszystkie adresy, ul. G
22, 26, 34, 36, 46, 48, 48A, 58, ul. Junikowska nieparzyste 35-55b, ul. Kacza wszystkie ad
91-93, 92, 92b, 94-104, nieparzyste 107-111, ul. Krośnieńska wszystkie adresy, ul. Między
7, 11, ul. Odległa wszystkie adresy, ul. Przepiórcza wszystkie adresy, ul. Raszkowska wsz
ul. Świebodzińska nieparzyste 19-23a, nieparzyste 27-33,
parzyste 38-82, ul. Wschowska wszystkie adresy, ul. Żabia wszystkie adresy,

192

ul. Bełchatowska parzyste 8-12, 20, 22, parzyste 26-34a, ul. Dobrodzieńska wszystkie ad
ul. Grunwaldzka parzyste 216-226I, 228/230, parzyste 232-244, parzyste 248-252a, parzys
ul. Gubińska wszystkie adresy, ul. Jawornicka 6, 8, 14, 14a, 16, ul. Junikowska 1, 1a, 2,
ul. Krapkowicka wszystkie adresy, ul. Mikstacka wszystkie adresy, ul. Odolanowska wsz
adresy, ul. Pogorzelska wszystkie adresy, ul. Prośnicka wszystkie adresy, ul. Sieradzka w
ul. Świebodzińska 1a-7a, 9-15, parzyste 18-36, ul. Ziębicka wszystkie adresy, ul. Żywocic

193

ul. Braniborska wszystkie adresy, ul. Budziszyńska wszystkie adresy, ul. Cmentarna 12,
ul. Grotkowska wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka 189, 217/221, nieparzyste 225-229a, n
ul. Hajduczka wszystkie adresy, ul. Heleny Kurcewiczówny wszystkie adresy, ul. Jana Sk
wszystkie adresy, ul. Józwy Butryma wszystkie adresy, ul. Kamiennogórska wszystkie ad
ul. Kiemliczów nieparzyste 1-25, ul. Kmicica parzyste 2-26, ul. Laudańska wszystkie adre
ul. Małoszyńska 1, 3-18, parzyste 20-38a, ul. Mariana Smoluchowskiego wszystkie adres
ul. Onufrego Zagłoby wszystkie adresy, ul. Oskierki wszystkie adresy, ul. Rocha Kowalsk
adresy, ul. Soroki wszystkie adresy, ul. Srebrna wszystkie adresy, ul. Ścinawska wszystki
ul. Władysława Węgorka wszystkie adresy,

194

ul. Cmentarna 6, parzyste 20-26, ul. Czesława Gerwela wszystkie adresy, ul. Franciszka
305, parzyste 308-346, 347, parzyste 348-408, ul. Ignacego Zielewicza wszystkie adresy, u
adresy, ul. Józefa Edwarda Grobelnego wszystkie adresy, ul. Junikowska parzyste 48-64
ul. Kamienicka wszystkie adresy, ul. Kazimierza Brossa wszystkie adresy, ul. Kiemliczów
34, ul. Krobska wszystkie adresy, ul. Krzepicka wszystkie adresy, ul. Legnicka wszystkie
ul. Michała Wołodyjowskiego wszystkie adresy, ul. Miśnieńska wszystkie adresy, ul. Nam
1a-31, ul. Oleśnicka wszystkie adresy, ul. Opawska wszystkie adresy, ul. Paczkowska ws
adresy, ul. Stefana Różyckiego wszystkie adresy, ul. Strzelińska wszystkie adresy, ul. Św
wszystkie adresy, ul. Wieruszowska wszystkie adresy, ul. Wołowska 39-41c, 43-45, niepa
ul. Ząbkowicka wszystkie adresy, ul. Żagańska wszystkie adresy, ul. Żmigrodzka wszystk
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esy, ul. Giżycka wszystkie adresy, ul. Jawornicka 20,
ystkie adresy, ul. Kopanina nieparzyste 69-79, 80-90,
. Międzyborska wszystkie adresy, ul. Mrągowska 3/5,
wska wszystkie adresy, ul. Sobotecka wszystkie adresy,

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
(wejście od ul. Grunwaldzkiej 200)
Poznań, ul. Jawornicka 1

ystkie adresy, ul. Grabowska wszystkie adresy,
a, parzyste 272-276, parzyste 280-288, 292, 294,
1, 1a, 2, 4-9a, 11, 11A, 13, 15-34b, parzyste 36-42A, 46,
ska wszystkie adresy, ul. Ostrzeszowska wszystkie
radzka wszystkie adresy, ul. Szadecka wszystkie adresy,
Żywocicka wszystkie adresy,

Liceum Plastyczne
im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
Poznań, ul. Junikowska 35

arna 12, 18, ul. Dziewińska wszystkie adresy,
-229a, nieparzyste 261-269, 273/75, 277, 279, 295a,
Jana Skrzetuskiego wszystkie adresy, ul. Jeleniogórska
ystkie adresy, ul. Ketlinga wszystkie adresy,
stkie adresy, ul. Longinusa Podbipięty wszystkie adresy,
kie adresy, ul. Oleńki Billewiczówny wszystkie adresy,
Kowalskiego wszystkie adresy, ul. Rzepińska wszystkie
wszystkie adresy, pl. Światowida wszystkie adresy,

nciszka Adamanisa wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka
adresy, ul. Ireneusza Wierzejewskiego wszystkie
ste 48-64, ul. Jutrosińska wszystkie adresy,
emliczów nieparzyste 27-35, ul. Kmicica parzyste 28szystkie adresy, ul. Małoszyńska nieparzyste 19-27,
, ul. Namysłowska wszystkie adresy, ul. Nowosolska
wska wszystkie adresy, ul. Rybnicka wszystkie
y, ul. Świdnicka wszystkie adresy, ul. Twardogórska
5, nieparzyste 47-55, ul. Woźnicka wszystkie adresy,
wszystkie adresy,
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Szkoła Podstawowa nr 54
im. Jana Kasprowicza
Poznań, ul. Małoszyńska 38

Przedszkole nr 38 im.Orle Gniazdo
Poznań, ul. Junikowska 15
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Przedszkole nr 38 im. „Orle gniazdo”

Na miejskich obchodach
ogólnopolskiego dnia przedszkolaka
Dnia 25 września o godz. 9.30
dzieci z najstarszej grupy wyruszyły autokarem do Areny, aby reprezentować nasze przedszkole oraz
naszą dzielnicę na miejskich obchodach tego przedszkolnego święta.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
został ustanowiony uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w 2013
roku dla podkreślenia roli edukacji
przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka.
Poznań po raz pierwszy włączył
się w obchody Ogólnopolskiego Dnia
Przedszkolaka. Dzieci z poznańskich przedszkoli były podzielone

na pięć grup. Reprezentując swoją
dzielnicę, miały swój kolor koszulki.
Przedszkolaki z Grunwaldu byli w drużynie niebieskiej. Na dzieci czekało
mnóstwo atrakcji i wspaniałej zabawy
w gronie rówieśników. Na początek
każde przedszkole zaprezentowało się
swoim okrzykiem. Następnie wszyscy
wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „
Poznań – moje miasto”. Były zabawy integracyjne, prezentacja układu
tanecznego „Czarowanie”. Każda
dzielnica przedstawiła układ taneczny
wcześniej wyuczony w przedszkolu.
Przedszkolaki z Grunwaldu tańczyły
z niebieskimi wstążkami. Ciekawą

atrakcją dla maluchów był koncert
muzyczny – Filharmonii Pomysłów.
Za wspaniały udział dzieci otrzymały odznaki upamiętniające Dzień
Przedszkolaka. Dzieci, które w tym
dniu pozostały w przedszkolu obchodziły swoje święto „na wesoło” na
terenie przedszkola. Na wszystkich
czekała „słodka niespodzianka” –
owocowy deser z niebieską galaretką.
W tym roku w naszym przedszkolu
Dzień Przedszkolaka świętowaliśmy
przez cały tydzień od 22-26 września.
W realizacji tygodniowego projektu
wzięły udział wszystkie przedszkolaki.
Scenariusz zawierał m.in. wykonanie grupowej pracy plastycznej „
Moje Przedszkole” oraz udział dzieci
w barwnym korowodzie z niebieskimi
balonami ul. Junikowską.
Już po raz kolejny obchodzimy
Dzień Przedszkolaka i jest to dzień
wyjątkowy pełen szalonej zabawy,
uśmiechu „od ucha do ucha” każdego przedszkolaka. Przyniósł ogromną
radość i niezapomniane wrażenia.
Był to dzień wspólnego przeżywania
radości, współdziałania w propagowaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
Nam nauczycielom dał wiele satysfakcji z dawania dzieciom radości.
Joanna Dobak
Nauczycielka Przedszkola nr 38

Jak Dzień Papieski to… kremówki!
Takie skojarzenie ma z pewnością większość parafian św.
Andrzeja Boboli. A to za sprawą
wspaniałych młodych ludzi zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży. Każdego roku zbierają oni
pieniądze na rzecz fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Fundacja
poprzez stypendia wspiera materialnie ponad 2500 stypendystów z całej
Polski, głównie z rodzin wielodzietnych. Przy okazji Dnia Papieskiego
każdego tez roku młodzież sprzedaje
kremówki, w niczym nie ustępujące tym z Wadowic. Z uzyskanych

6

w ten sposób datków organizowane są później różne przedsięwzięcia,
jak choćby półkolonie
dla dzieci. W niedzielę
12 października obchodziliśmy kolejny Dzień
Papieski pod hasłem
Jan Paweł II – świętymi
bądźcie. I tradycyjnie po
mszach świętych ustawiały się kolejki do stosika KSM-owej młodzieży, aby nabyć ulubione
ciastka Jana Pawła II.
Bardzo miła to tradycja
NR 15 (43)
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i na dodatek smaczna. W tym roku
zjedliśmy aż 1200 kremówek! MCZR
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KRONIKA POLICYJNA
Włamania
03-08-2014r. na ul. Kamienickiej
w Poznaniu dokonano włamania do
mieszkania a następnie dokonano
kradzieży laptopa
10-08-2014r. na ul. Międzyborskiej
w Poznaniu dokonano włamania do
piwnicy a następnie dokonano kradzieży roweru

z samochodu dokumentów wraz
z kartą płatniczą i pieniędzmi
16-09-2014r. na ul. Smardzewskiej
w Poznaniu dokonano kradzieży
roweru
19-09-2014r. na ul. Międzyborskiej
w Poznaniu dokonano kradzieży
samochodu marki Ford Fiesta, rok
produkcji 2011

Kradzież

Rozbój

05-08-2014r. na ul. Sieradzkiej
w Poznaniu dokonano kradzieży
roweru
27-08-2014r na ul. Jawornickiej
w Poznaniu dokonano kradzieży
samochodu marki Honda Civic, rok
produkcji 2010
02-09-2014r. na ul. Raszkowskiej
w Poznaniu dokonano kradzieży

13-08-2014r. na ul. Żmigrodzkiej
w Poznaniu zatrzymano dwóch
sprawców podejrzanych o dokonanie
rozboju i kradzież laptopa

Narkotykowe
10-02-2014r. na ul. Przepiórczej
w Poznaniu zatrzymano dwie osoby
z środkami odurzającymi

15-04-2014r. na ul. Kopanina
w Poznaniu zatrzymano osobę środkami odurzającymi

Uszkodzenia
01-09-2014r. na ul. Babimojskiej
w Poznaniu zawiadamiający złożył zawiadomienie o wybiciu szyby
i uszkodzeniu lakieru w samochodzie
marki BMW
05-09-2014r. na ul. Wieru
szowskiej w Poznaniu zawiadamiający złożył zawiadomienie o uszkodzeniu lakieru w samochodzie marki
Ford Modeno
12-09-2014r. na ul. Wieru
szowskiej w Poznaniu zawiadamiający złożył zawiadomienie o uszkodzeniu lusterka i drzwi w samochodzie marki Mercedes

Rejony dzielnicowych KP Poznań-Grunwald
Teren rady Os. Junikowo
Komisariat Policji Poznań-Grunwald
Kierownik Rewiru Dzielnico
wych I sierż.szt. Monika Pasz
kiewicz nr telefonu 519 064 564
• vacat obsługuje st. sierż.
Hubert Starosta rejon nr 109M, nr
telefonu 519 064 619
ul. Grunwaldzka (153–305),
Bułg arska (1-17), Ptasia (25-dk,
26-dk), Wałbrzyska, Lasek Mar
celiński,
Cmentarna,
Soroki,
Kmic ica, Oskierki, Laudańska,
Brossa,
Ketlinga,
Butryma,
Braniborska, R. Kowalskiego,
Adam anisa, Zagłoby, Hajduczka,
Bilewiczówny, Podbipięty, Skrze
tuskiego, Kurcewiczówny, Gerwela,
Srebrna, Grotkowska, Ścinawska,
Wierzejewskiego, Jelen iog órska,
Smoluchowskiego,
Rum uńs ka,
Byczyńska, Budziszyńska, Kamien
nogórska, Grobelnego, Węgorka.
• st. sierż. Hubert Starosta rejon
nr 110M, nr telefonu 519 064 619
ul. Grunwaldzka (307–411), Mal
wowa (1-147 i 2 – 142), Daliowa,
Szarotkowa, Lotosowa, Nagietkowa,
Narcyzowa, Sasankowa, Lawen
dowa, Żonkilowa, Łubinowa, Lew
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koniowa, Astrowa, Gladiolowa,
Macierzankowa, Gerberowa, Frez
jowa, Kaliowa, Irysowa, Kroku
sow a, Goździkowa, Begoniowa,
Kac zeńcowa, Maciejkowa, Piwo
niowa, Stokrotkowa, Cyniowa,
Przebiśniegowa, Nasturcjowa, Zawil
cow a, Forsycjowa, Hiacyntowa,
Przylaszczkowa, Magnoliowa, Mar
garetkowa, Floksowa, Różyczkowa,
Maciejkowa, Storczykowa, Brat
kowa, Chryzantemowa.
Kierownik Rewiru Dzielnico
wych II st.asp. Jarosław Porolni
czak nr telefonu 519 064 551
• sierż. Katarzyna Bręk rejon nr
128M, nr telefonu 519 064 548
ul. Bełchatowska 1-20, Do
brodzieńska, Giżycka nieparzyste,
Grabowska, Grunwaldzka (216-246),
Jawornicka (8-36), Krośnieńska,
Międzyborska, Odolanowska, Ostrze
szowska, Pogorzelska, Przepiórcza,
Raszkowska, Sieradzka nr parzyste,
Szadecka, Świebodzińska.
• vacat
obsługuje
sierż.
Katarzyna Bręk rejon nr 129M, nr
telefonu 519 064 548
NR 15 (43)

• listopad 2014

ul.
Bełchatowska
22
do
końca, Grunwaldzka (248-404),
Gubińska, Junikowska, Jutrosińska,
Kamieniecka, Kopanina (67-105),
Krabkowica, Krobska, Mikstacka,
Miśnieńska, Namysłowska, Nowos
olska 1-33, 2-34, Odległa, Pacz
kowska, Prośnicka, Sieradzka nr
nieparzyste, Sobotecka, Strzelińska,
Świdnicka, Twardogórska, Wieru
szowska, Wschowska, Ząbkowicka,
Ziębicka, Żabia, Żagańska, Żmi
grodzka, Żywocicka.
• st. post. Marcin Marszałek
rejon nr 130M, nr telefonu
519 064 546
ul. Boczna, Cedzyńska, Ceglana,
Ceramiczna, Fabianowo, Gliniana,
Głogowska (212-436), Gumienna,
Hallera, Kopanina do nr 65,
Kowalewicka, Krzepicka, Krzeszowska,
Legnicka, Nowosolska (od nr 35 do
końca), Oleśnicka, Oławska, Opawska,
Pobielska, Radyńska, Rybnicka,
Skrajna, Stara Cegielnia, Sycowska,
Torfowa, Trzebińska, Wojnowicka,
Wołczyńska,Wołowska, Woźnicka,
Wykopy, Żwirowa.
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Migawki z Junikowa

W tym roku w dniu Wszystkich Świętych procesję na cmentarzu junikowskim poprowadził
ksiądz kanonik Włodzimierz KOPERSKI. Ks. Michał Popowski MSF – wikariusz parafii
NMP z La Salette święcił groby a w procesji, wziął udział także ks. Sebastian Kujawa
– osobisty sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Olbrzymie korki przed przejazdem kolejowym
na ul. Grunwaldzkiej są codzienną zmorą kierowców. Jakimś cudem znalazły się pieniądze
w kasie miasta (około 800tys.) na współudział
Poznania w projekcie wiaduktu. Czyżby wyborcza kiełbasa czy poważne przedsięwzięcie.

Mija zaledwie rok od odtworzenia ogrodzenia junikowskiego parku, a już zaczyna się ono
dosłownie rozpadać. Odpadają fragmenty muru, w niektórych miejscach przełamuje się nawet
ława fundamentowa. Opinie mieszkańców na temat wykonania nie nadaję się do druku, więc
może widoczna na zdjęciu tablica przysporzy wstydu miastu firmującemu takie wykonania.

Niestety nie udało się zakończyć budowy pawilonów
przed cmentarzem junikowskim. Pozostało jedynie
dużo błota i wody.

Na ul Ścinawskiej – choć nie tylko tam – żywopłoty przy wielu posesjach rozrosły się tak,
że zaanektowały część chodnika. Utrudnia to
przejście, zwłaszcza gdy dodatkowo parkują tam
samochody. Choć jesteśmy za tym, by na osiedlu
było jak najwięcej zieleni, prosimy właścicieli by
przycinali żywopłoty tak, by nie zaczepiały przechodniów podążających jak należy chodnikiem…
A można jak widać na zdjęciu poniżej…

