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Na sesjach: w październiku i listo-
padzie Rada Osiedla obradowała nad 
następującymi sprawami:

budową ul. Budziszyńskiej. Jej  –
mieszkańcy domagali się pilnego 
rozwiązania spraw związanych ze 
złym stanem ulicy i nasilającym się 
tam ruchem pojazdów. Po konsulta-
cji z zainteresowanymi ustalono, że 
wobec braku kanalizacji deszczowej 
optymalnym rozwiązaniem będzie 
punktowa naprawa ubytków w jezd-
ni, wykonanie chodnika po wschod-
niej stronie ulicy oraz założenie co 
najmniej 3 progów spowalniających. 
Ten ostatni element jest szczególnie 
istotny, gdyż brak progów zachę-
ca kierowców jadących „tranzytem” 
przez nasze osiedle do korzysta-
nia z ulicy Budziszyńskiej zamiast 
Dziewińskiej, która w spowalniacze 
jest wyposażona.

problemem współpra- –
cy z wydziałami Urzędu Miasta 
Poznania. Radni zgodnie stwierdzi-
li, że bardzo źle układa się współ-
praca z Zarządem Dróg Miejskich 
oraz Wydziałem Urbanistyki . Obie 
jednostki nie odpowiadają na skła-
dane przez Radę wnioski i pisma 
– m. in. dotyczące ulic: Dziewińskiej 
i Budziszyńskiej. Wydział Urbanistyki 
opóźnia ponadto wyłożenie miejsco-
wego planu zagospodarowania (miał 
być gotowy w lipcu 2014r.), co utrud-
nia realizację postulatów zgłaszanych 
przez mieszkańców i RO w zakresie 
rozwoju przestrzennego osiedla, uła-

twiając zarazem działania dewelope-
rów. Źle kształtują się także kontakty 
z Poznańskimi Inwestycjami Miejskim, 
która to spółka wciąż nie przepro-
wadziła odbioru ul. Grunwaldzkiej, 
nie zrealizowała zobowiązań w sto-
sunku do niektórych mieszkańców, 
zaś w sprawie usterek przy wyko-
naniu ogrodzenia parku Ks. Feliksa 
Michalskiego tłumaczy się – tu cytat: 
„złożonością sprawy”. W związku 
z tym Rada będzie interweniować 
u Prezydenta Poznania.

postanowiono o powołaniu  –
zespołu do spraw regulacji granic 
obwodów wyborczych. Absurdem 
jest, że osoby mieszkające w pobliżu 
lokalu wyborczego są przypisane do 
innego obwodu co skutkuje koniecz-
nością głosowania w innym lokalu na 
przeciwległym krańcu osiedla. 

przedstawiono informacje  –
o zagospodarowaniu na cele rekre-
acyjne terenu działki miejskiej przy 
ul. Małoszyńskiej. Na zlecenie Rady 
Osiedla inwestycję prowadzi Zarząd 
Zieleni Miejskiej. Wcześniej podję-
cia się tego zadania odmówiły Lasy 
Miasta Poznania.

poinformowano, że uwzględ- –
niony został wniosek na budowę sta-
nowiska rowerów miejskich na pętli 
Junikowo, jednak może on być zreali-
zowany w latach 2016 – 2018. Radni 
przypomnieli, że ZDM oraz PIM nie 
wywiązały się ze składanych niemal 
rok temu obietnic powiększenia ist-
niejącego już tam parkingu dla rowe-

rów zasugerowali jednocześnie, że 
celowe byłoby powstanie takiego par-
kingu także na pętli Budziszyńska.

ustalono zakres napraw ulic.  –
Gruzem pokruszarkowym napra-
wione zostaną ubytki na ulicach: 
Nowosolskiej, Gubińskiej oraz Placu 
Światowida. Prócz wspomnianej 
ulicy Budziszyńskiej zostaną prze-
prowadzone prace na ul. Ziębickiej 
(nowa nawierzchnia na całym ciągu) , 
Kopanianie (punktowa naprawa ubyt-
ków). W chwili obecnej trwa budowa 
ulic: Prośnickiej i Żywocickiej.

radni zwrócili uwagę, że koniecz- –
ne są także prace na innych ulicach. 
Do najpilniejszych zaliczono: wyko-
nanie odwodnienia północnej części 
pl. Światowida i budowę chodnika na 
odcinku Dziewińska – Budziszyńska 
oraz remonty chodników na ulicach: 
Srebrnej, Ścinawskiej Paczkowskiej 
i Smoluchowskiego. Niestety zadania 
te będą musiały poczekać do chwili 
uzyskania środków na ich realizacje.

Rada wystąpi o umieszczenie  –
tablic systemu ITS na przystankach 
przy ul. Grotkowskiej i Jawornickiej, 
które to miejsca z niewiadomych 
przyczyn pominięto przy budowie 
systemu. Będzie wnioskować także 
o naprawę uszkodzonych latarni 
w parku Ks. Feliksa Michalskiego 
oraz rozwiązanie problemu samo-
chodów utrudniających ruch pieszych 
wokół pawilonu „Społem” przy ul. 
Grotkowskiej.

Wojciech Rodziejczak

RADA RADZIŁA

MONTESSORI – żłobek i przed-
szkole, w którym system wychowa-
nia różni się od tradycyjnego syste-
mu pedagogicznego, powstało na 
naszym osiedlu. Placówka jest tutaj 

nowością nie tylko ze względu na 
metody wychowawcze. Jest pierwszą 
na Junikowie i jedną z zaledwie pię-
ciu w Poznaniu. Czy praca z dzieć-
mi „metodą Montessori” spotka się 

z zainteresowaniem rodziców dzieci 
z Junikowa, czy też może placówka 
przyciągnie ich z innych rejonów 
Poznania lub podmiejskich osiedli?

WR

Nowe przedszkole
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W ramach projektu „Fyrtel moje-
go przedszkola – poznaję Junikowo” 
w październiku na terenie przedszkola 
został zorganizowany konkurs fotogra-
ficzny dla dzieci i rodziców. Konkurs 
miał na celu zachęcenie rodziców 
do podejmowania wspólnych 
działań z dziećmi, dostrzeganie 
uroczych zakątków w naszym fyr-
tlu - rejonie. W konkursie w wzięło 
udział 30 dzieci wraz z rodzicami. 
Fotografie oceniało Jury w składzie: 
Dyrektor Przedszkola Nr 38 – p. Ala 
Dzierbicka, Rada Osiedla Junikowo 
– p. Paweł Rosada, Fotograf – p. 
Maciej Koc. Laureatami konkursu 
zostali: I miejsce: Borys Kaniasty, 
II miejsce: Julia Barej, III miejsce: 
Maciej Mańczak; wyróżnienia otrzy-
mali: Karolina Łojko, Maks Błajecki 
i Kacper Jakubowski. Wybrane przez 
Jury fotografie trafnie ilustrowały fyr-
tel naszego przedszkola – Junikowa. 
Odznaczały się ponadto wysokim 
poziomem artystycznym i jakościo-
wym. Wszystkie dzieci biorące udział 

w konkursie otrzymały podziękowanie 
oraz upominek w postaci bajkowego 
albumiku do zdjęć, wyróżnieni ramkę 
do zdjęć a laureaci dyplom, fotokalen-
darz ze zdjęciem konkursowym oraz 
ufundowane przez fotografa atrakcyj-
ne kupony. 

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za udział i zaangażowanie do 
ukazania za pomocą obiektywu apara-
tu fotograficznego naszego Junikowa. 
Gratulujemy umiejętności obserwacji 
oraz pasji fotograficznej.

Joanna Dobak

Przedszkole nr 38 „Orle Gniazdo”

„Fyrtel mojego przedszkola – Junikowa” 

Junikowskie Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów nr 42 uroczyście 
obchodziło Dzień Seniora. Z tej okazji 
zaproszono przedstawicieli Rad Osiedli 
– Junikowo i Kwiatowe, które przy każ-
dej sposobności starają się je wspierać. 
Osiedle Kwiatowe reprezentowała p. 
Barbara Glapka zaś Junikowo Paweł 
Rosada – przewodniczący zarządu, 
Wojciech Rodziejczak – z-ca przewod-
niczącego Rady oraz radni, którym 
bliskie są sprawy emerytów: Ryszard 
Menke i Janusz Kostański. Nie było to 
tym razem zwyczajowe zaproszenie, bo 
radnych czekała miła niespodzianka. 
Obie Rady zostały odznaczone Złotą 
Odznaką Honorową Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 
najwyższym odznaczeniem jakie mogą 
nadać władze Związku. 

W imieniu Rady Osiedla Junikowo 
odznakę odebrał Paweł Rosada, zaś 
Wojciech Rodziejczak wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie. Mówił między 

innymi, że odznaczenie jest dla Rady 
wielkim wyróżnieniem i powodem do 
dumy, podobnie jak działalność Koła, 
które jest największym pod wzglę-
dem liczby członków kołem PZERiI 
w Poznaniu i jako jedyne posiada 
sztandar. Wypisana na nim dewiza 
„Jesteśmy dla siebie i sobie pomaga-
my” dotyczy jednak nie tylko środo-
wiska osób starszych, ale zobowiązu-

je wszystkich do 
troski o sprawy 
seniorów. 

S k ł a d a j ą c 
obecnym życzenia 
nawiązał do łaciń-
skiego znaczenia 
słowa SENIOR = 
STARSZY, pod-
kreślając, że niezależnie od sposobu 
jego użycia zawsze zawiera ono szcze-
gólne treści. Wyraża szacunek, uznanie 
dla mądrości i życiowego doświadcze-
nia. W dokonaniach seniorów nakazuje 
młodemu pokoleniu szukać rady, nauki 
i wzorców do naśladowania. Stąd też 
życzenia, by seniorzy czując dumę ze 
swoich życiowych dokonań, cieszyli 
się zawsze szacunkiem otoczenia, czer-
piąc jednocześnie z życia jak najwięcej 
radości i przyjemności – choćby takiej, 
jakiej dostarczają im imprezy i spotka-
nia w Kole. 

Urszula Książyk

Odznaczenie dla Rady Osiedla
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Pięćdziesiąt lat minęło ... Jak jeden dzień
Przygotowania do obchodów pół-

wiecza naszej podstawówki w nowej 
siedzibie przy ul. Małoszyńskiej 38 
rozpoczęliśmy pod koniec roku szkol-
nego 2014/15, pełną parą ruszyły 
one jednak we wrześniu 2015 roku. 
Ciężka praca i włożone serce zaowo-
cowały piękną i wzruszającą uroczy-
stością.

Na obchody pięćdziesięciolecia 
Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu, 
która odbyła się 22 października 
2015 przybyło wielu dostojnych gości 

– fot. 1. Zaszczycili nas państwo 
Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący 
Rady Miasta Poznania, Elżbieta 
Walkowiak, Wielkopolski Kurator 
Oświaty, Wojciech Kręglewski, 
Radny Miasta Poznania, Jan Broda, 
Wójt Gminy Komorniki i jednocze-
śnie nasz absolwent z rocznika 1972, 
Przemysław Foligowski, Dyrektora 
Wydziału Oświaty wraz z pracow-
nikami, Ks. Sebastian Kujawa, 
Sekretarz Arcybiskupa Metropolity 
Poznańskiego, absolwent SP 54 im. 

Jana Kasprowicza 
w Poznaniu, 
Marek Kałążny 
Przewodniczący 
Rady Osiedla 
Junikowo wraz 
z przedstawiciela-
mi Rady Osiedla, 
Barbara Kuźniak 
i Ewa Skibińska, 
emerytowani dyrek-
torzy naszej szkoły, 
Ks. Włodzimierz 
Koperski, Kanonik, 
były proboszcz 
parafii pw. Św. 
Andrzeja Boboli 
w Poznaniu, 
Ks. Grzegorz 
P i o t r o w s k i , 
Proboszcz para-
fii pw. Św. 
Andrzeja Boboli 
w Poznaniu, Ks. 
Stanisław Czarny, 
Proboszcz para-
fii pw. NMP z La 
Salette w Poznaniu 
wraz z wikariu-
szem ks. Maciejem 
Cieleckim. W progi 
szkoły po raz kolej-
ny zawitali przy-
jaciele z Harendy 
– fot. 2, (Muzeum 
Jana Kasprowicza 
w Zakopanem) 
oraz zaprzyjaź-
nionej Szkoły 
Podstawowej nr 
9 z Zakopanego 
także im. Jana 

Kasprowicza. Pan Piotr Kyc, dyrek-
tor placówki i prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Twórczości Jana 
Kasprowicza przypomniał nam o sil-
nych związkach naszego Patrona 
z Poznaniem i zasługach społeczności 
miasta dla upamiętnienia wielkiego 
poety. Otrzymaliśmy w prezencie 
dwie bardzo cenne pozycje książkowe 
dotyczące Patrona, które wzbogacą 
zbiory biblioteki: Jan Kasprowicz. 
Opowieść biograficzna Mirosława 
Sosnowskiego oraz nowe wydanie 
poezji. 

Pod adresem szkoły popłynę-
ło wiele ciepłych słów. Gratulacje 
i życzenia, oprócz obecnych na 
uroczystości, przekazali: Jacek 
Jaśkowiak, Prezydent Miasta 
Poznania, ks. Stanisław Gądecki, 
Arcybiskup Metropolita Poznański 
oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół, przedszkoli, byli pracownicy 
i absolwenci: Lucyna Woch, Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego św. 
Marii Magdaleny, Ewa Baranowska, 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 8, 
Jolanta Czereśniowska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 74, 
Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 58 wraz z Dyrekcją, Dyrekcja 
i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 
Małgorzata Materna-Gucia, Dyrektor 
Przedszkola nr 36, Anna Kicińska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, 
Maria Czech emerytowana nauczy-
cielka naszej szkoły, ks. Łukasz 
Rodziejczak MSF, absolwent szkoły.

Uczniowie wraz z nauczycielami 
przygotowali inscenizacje wierszy 
Patrona Jana Kasprowicza – fot. 3. 
Były to poezje z tomiku Z chałupy: 
Od ostatniej niedzieli, Wożą gnój 
oraz Święty Jerzy (Malowanka na 
szkle). Absolwentka z roku 2007, 
Weronika Łosińska recytowała wiersz 
Na gęśliczkach. Uroczystość uświet-
niły chóry dzieci klas I-III – fot.4. 
i IV-VI– fot.5.. Maluchy w pięknych 
strojach ludowych odśpiewały pio-
senki W moim ogródecku i Jadą 
goście, jadą  Starsze dzieci przy-
pomniały zebranym piosenkę Nasz 
Kasprowicz. Największym zasko-

1

2

3
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czeniem dla zgromadzonych gości 
był występ chóru nauczycieli, który 
powstał specjalnie na tę okoliczność. 
Pod dyrekcją Adama Fajki, nauczy-
ciela muzyki, wykonał on dwie pieśni 
Oj, nasi jadą i Cyt, cyt. Podczas 
uroczystości odbyła się także projek-
cja filmu ukazującego historię szkoły. 
Można go obejrzeć na stronie inter-
netowej szkoły. Zgromadzeni goście 
i absolwenci podziwiać mogli także 
zorganizowaną w holu szkoły wysta-
wę pamiątek. 

Szczególną pamiątką jubileuszu 
będzie nowy sztandar szkoły ufun-
dowany przez rodziców. Znalazły 
się na nim słowa naszego Patrona, 
wielkiego polskiego poety, Jana 
Kasprowicza: Ci tylko dla mnie coś 
warci, co są jak drożdże w cieście, 
co mają w sobie fermenty, rozsa-
dzające światy. Stały się one myślą 
przewodnią dla całej społeczności 
szkolnej i wytyczają kierunek, w któ-
rym podążamy i cele, jakie chcemy 
osiągać.

Dotychczasowy sztandar służył 
społeczności szkolnej przez 43 lata. 
Ufundowany został przez Komitet 
Rodzicielski i Opiekuńczy i uroczy-
ście wręczony 12.12.1972 r. w Dniu 
Patrona. Reprezentował szkołę pod-
czas wielu uroczystości miejskich, 
lokalnych i szkolnych. Czas i wiele 
lat użytkowania odcisnęło na nim 
swoje piętno. Pojawiły się przetar-
cia i uszkodzenia. Teraz spoczął 
w gablocie znajdującej się na kory-
tarzu szkoły. 

Czasopismo Rady Osiedla 
Junikowo Gazeta Junikowska udo-
stępniła nam swoje łamy, dzięki czemu 
o uroczystości dowiedziała się cała 

społeczność lokal-
na. Zamieszczone 
zdjęcia i artykuły 
przybliżyły czytel-
nikom naszą prze-
szłość i teraźniej-
szość. 

Ten dzień na 
długo pozostanie 
w naszej pamięci, 
i doda całej spo-
łeczności skrzydeł, 
energii do dzia-
łania i dążenia do 
wyznaczonego celu, 
którym jest przygo-
towanie młodych 
ludzi potrafiących 
sprostać trudnym 
wyzwaniom współ-
czesności.

Tekst:  
Maria Durczak

Zdjęcie:  
Łukasz Błaszczyk

Nasza szkoła już pół wieku znaj-
duje się w budynku Tysiąclatki 
(1000 szkół na Tysiąc lat Państwa 
Polskiego) przy ulicy Małoszyńskiej. 
Postanowiliśmy uczcić ten jubileusz 
uroczystością. Mieli szansę spotkać 
się na niej wszyscy związani z naszą 
szkołą. Pragniemy serdecznie podzię-
kować tym, którzy w jakikolwiek 

sposób zaangażowali się w uświet-
nienie naszego jubileuszu. 

Wyrazy wdzięczności składamy 
Radzie Osiedla Junikowo, która 
udostępniła swoje łamy społeczności 
szkolnej, absolwentom za przekaza-
nie pamiątek na wystawę, uczniom 
za wzbogacenie uroczystości tań-
cem, śpiewem i recytacją poezji 

naszego Patrona, Jana Kasprowicza. 
Podziękowania składamy także na 
ręce Rodziców za ufundowanie 
szkole pięknego, nowego sztanda-
ru. Szczególne słowa uznania kie-
rujemy do pani dyrektor, Elżbiety 
Czaprackiej, która patronowała całe-
mu przedsięwzięciu.

Uczmy młode pokolenie podtrzy-
mywania pięknych tradycji pamięta-
jąc, że Takie będą Rzeczpospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie!

Podziękowania

Grono Pedagogiczne 50-lecia
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JEŚLI MASZ:
KŁOPOTY Z URZĘDAMI,
TRUDNOŚCI W DOMU

POTRZEBUJESZ:
WSPARCIA I RADY,
POMOCY PRAWNEJ

MASZ POMYSŁ: 
JAK POMÓC SENIOROM,

JAK ROZWIĄZAĆ ICH KŁOPOTY, 
LUB TYLKO PRAGNIESZ PODZIELIĆ SIĘ Z KIMŚ 

SWOIMI PROBLEMAMI

PRZYJDŹ DO NAS!!!

CZŁONKOWIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW 
PEŁNIĄ DYŻURY:

We wtorki
w godzinach 12:00 – 14:00 

w sali nr 52 
w Urzędzie Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17/19
zob. harmonogram dyżurów na stronie 

MRS

LUB NAPISZ DO NAS NA ADRES:

Miejska Rada Seniorów
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. (61) 878 58 54
rada_seniorow@um.poznan.pl

PONADTO ZNAJDZIESZ NAS NA STRONIE 
INTERNETOWEJ:

www.mrs.poznan.pl

oraz na Twitterze: 
http://twitter.com/MrsPoznan

MIEJSKA RADA SENIORÓW 
W POZNANIU

 

Starzenie się nie jest żadną katastrofą
Podeszły wiek wcale nie musi być
Nieszczęściem
Naucz się starzeć młodym sercem, to 
Wielka sztuka

Phil Bosmans

Projekt „JUNIKOWO NA 
SPORTOWO” o wartości 487 267 zł. 
znalazł się na trzecim miejscu wśród 9 
projektów przyjętych do realizacji na 
Grunwaldzie w ramach Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Oddano nań 
2 439 głosów. Duża w tym zasługa mło-
dzieży junikowskich szkół, która pro-
wadziła ożywioną akcję informacyjną, 

zachęcając mieszkańców do głosowa-
nia na projekt. Były ogłoszenia w juni-
kowskich parafiach, ulotki i zbieranie 
podpisów na terenie osiedla. Boiska 
do siatkówki koszykówki i badmintona 
oraz skocznia w dal, bieżnia i siłow-
nia terenowa będą służyć nie tylko 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 54 im. 
Jana Kasprowicza i Gimnazjum nr 58 

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale 
także drużynie „Szturmu” Junikowo, 
junikowskim stowarzyszeniom, uczest-
nikom imprez sportowych (Turniej 
Ministrantów im. Ks. Berthiera, Bieg 
im. Lecha Molewskiego) i festynów. 
Przede wszystkim jednak na co dzień 
będą służyć wszystkim mieszkańcom 
Junikowa.

Junikowo na sportowo
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Kradzieże

4.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży dokumentów, karty banko-
matowej i pieniędzy.

07.10.15r. w Poznaniu przy ul. 
Żmigrodzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży roweru

14.10.15r. w Poznaniu przy ul. 
Babimojskiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży samochodu osobowego 
m-ki Renault Clio 2014r.

14.10.15r. w Poznaniu przy ul. 
Żmigrodzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży roweru

18.10.15r. w Poznaniu przy 
ul. Grunwaldzkiej na tere-
nie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich n/n sprawca dokonał 
kradzieży telefonu komórkowego.

28.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Raszkowskiej n/n sprawca doko-
nał kradzieży pieniędzy na szkodę 
84-letniego mężczyzny.

28.10.15r. w Poznaniu przy ul. 
Cmentarnej n/n sprawca dokonał 
kradzieży dokumentów i pieniędzy.

29.10.15r. w Poznaniu przy ul. 
Budziszyńskiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży dokumentów, karty banko-
matowej i pieniędzy.

07.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży lusterek samochodowych

10.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Bełchatowskiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży lusterek samochodowych

10.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Sieradzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży samochodu osobowego 
m-ki Audi A5 2011r.

13.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Giżyckiej n/n sprawca dokonał kra-
dzieży samochodu osobowego m-ki 
Audi A6 2008r.

13.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Przepiórczej n/n sprawca dokonał 
kradzieży samochodu osobowego 
m-ki BMW 318 2009r.

14.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Wołowskiej dwie kobiety podając 
się za pracownice opieki społecznej, 
dokonały kradzieży złota z mieszka-
nia 

Włamania

10.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Sieradzkiej n/n sprawca dokonał 
włamania do piwnicy a następ-
nie kradzieży sprzętu i materiałów 
budowlanych

13.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Jeleniogórskiej n/n sprawca dokonał 
włamania do samochodu m-ki VW 
Passat.

29.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Jeleniogórskiej n/n sprawca dokonał 
włamania do samochodu m-ki VW 
Golf.

Uszkodzenie mienia

03.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał 
uszkodzenia drzwi w mieszkaniu.

26.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Jeleniogórskiej n/n sprawca poprzez 
zarysowanie powłoki lakierniczej 
dokonał uszkodzenia samochodu 
m-ki Toyota Pirus.

27.10.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał 
uszkodzenia płyty nagrobnej.

10.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Cmentarnej n/n sprawca dokonał 
uszkodzenia płyty nagrobnej.

Przestępstwa narkotykowe

14.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Strzegomskiej zatrzymano mężczy-
znę, który posiadał przy sobie susz 
roślinny, prawdopodobnie pocho-
dzenia narkotycznego.

KRONIKA POLICYJNA

PIĘKNY JUBILEUSZ – 50-lecia 
SP 54 im. Jana Kasprowicza (dla 
jasności pięćdziesięciolecie działal-
ności szkoły w budynku „tysiąclat-
ki” przy ulicy Małoszyńskiej) było 
znaczącym wydarzeniem. Nie tylko 
na Junikowie, bowiem do szkoły 
uczęszczały niegdyś dzieci z Plewisk , 
Oś. Kwiatowego, Skórzewa a nawet 
Więckowic. 

Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Św. w kościele p.w. NMP 

z La Salette, którą sprawowali 
kapłani – wychowankowie szkoły  
księża: Sebastian KUJAWA, Piotr 
SZYMAŃSKI i Wojciech SILSKI, 
który wygłosił okolicznościowe 
kazanie wspominając dzieje szkoły, 
oddając hołd dokonaniom pedago-
gów potrafiących rozbudzić w mło-
dzieży pragnienie wiedzy i umiło-
wanie ojczystej przyrody i historii 
na wzór patrona szkoły. Odczytany 
został również okolicznościowy list, 

który z okazji jubileuszu wystoso-
wał Metropolita Poznański abp 
Stanisław Gądecki. 

Później pięknie przygotowana 
i sprawnie poprowadzona uro-
czystość w auli szkolnej. O niej 
i wszystkim co się tam działo można 
przeczytać w oddzielnym artykule. 
Obszerna relacja także na stronie 
internetowej szkoły i w materiałach 
telewizji WTK. 

Wojciech Rodziejczak

Piękny jubileusz



 

Spacerkiem po osiedlu

O tegorocznej uroczystości przypominać 
nam będzie piękny nowy sztandar ufundo-
wany przez Rodziców. Znalazły się na nim 
słowa naszego Patrona, wielkiego polskiego 
poety, Jana Kasprowicza. Dotychczasowy 
sztandar służył społeczności szkolnej przez 
43  lata. Ufundowany został przez Komitet 
Rodzicielski i Opiekuńczy i uroczyście wrę-
czony 12.12.1972r. w Dniu Patrona. Po 
zmianie ustrojowej w 1989 roku przeszedł 
przemianę. Z rewersu zostały wyprute słowa: 
Słowa-Myśli-Czyny Socjalistycznej Ojczyźnie 
i zastąpione słowami: Słowa-Myśli-Czyny 
Rzeczpospolitej. Maria Durczak

Banery na płocie dawnej zajezdni przy ul. Grunwaldzkiej  
(niezależnie od tego czy wiszą tam legalnie) są wątpliwą wizytówką 
Junikowa

NOWY SZTANDAR  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54

Chór nauczycielski

Zrobili nową ulicę? No to zaraz będą coś kopać... Złośliwości z minio-
nej epoki nie straciły nic na aktualności. Przy ul. Kamiennogórskiej 
zerwano n-iedawno położony chodnik. Oby tylko został na powrót 
porządnie ułożony...


