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RADA RADZIŁA
W lutym Radni zajmowali się następującymi sprawami:
• prośbą policji o wskazanie na terenie osiedla miejsc,
które należałoby objąć szczególnym nadzorem. Radni wskazali tzw. „Polankę” w Lasku
Marcelińskim, gdzie gromadzą się osoby mogące mieć
styczność ze środkami odurzającymi, placyk w okolicy ul.
Wołodyjowskiego i pustostany
przy ul. Dziewińskiej. Ponadto
w godzinach popołudniowo –
wieczornych wskazane jest objęcie nadzorem boiska szkolnego oraz Parku Księdza Feliksa
Michalskiego.
• konsultacjami dot. zmian obwodów wyborczych. Rada podejmuje kolejne działania mające na celu
dostosowanie granic obwodów do
realiów osiedlowych tak, by mieszkańcy mieli jak nakrótszą drogę do lokali
wyborczych.
• ustaleniem priorytetów w zak
resie drogowych prac remontowych na rok 2016. Będzie to:
1. ul. Budziszyńska (uzupełnienie
chodnika po stronie wschodniej – tak
by powstał jednolity ciąg chodnikowy,
naprawa nawierzchni, budowa 3 progów spowalniających)
2. ul. Kopanina – progi spowalniające
3. pl. Światowida (odwodnienie
obrzeża placu i utwardzenie go materiałem pokruszarkowym)
4. ul. Srebrna (remont chodnika na odcinku między Dziewińską
a Ścinawską)
5. ul. Ścinawska (remont chodnika na odcinku między Grunwaldzką
a Srebrną po stronie zachodniej oraz
100 m po stronie wschodniej – poczynając od ul. Grunwaldzkiej)
6. remonty chodników na ul.
Paczkowskiej i Strzelińskiej

Jednocześnie Radni zdecydowali o odstąpieniu od planowanego wcześniej remontu ul.
Ziębickiej, gdyż ruszające tam
wkrótce budowy mogłyby doprowadzić do zniszczenia nowej infrastruktury ulicznej.
Przewodniczący Zarządu Rady
przedstawił sprawozdanie za rok 2015.
Podkreślił stuprocentowe wykonanie
planu finansowego i przedstawił najważniejsze działania Rady. Stwierdził
zarazem, że wiele działań musi być
konsekwentnie kontynuowanych –
przykładem czego jest monitorowanie
działań firmy „fb-serwis”. To, że udało
się zablokować próbę utworzenia przez
nią bazy przy ul. Wieruszowskiej nie
oznacza, że „fb- serwis” zrezygnowała
całkowicie z prób ulokowania się na
naszym terenie. Kontynuacji wymagają także działania dotyczące przejazdu pod torami kolejowymi przy ul.
Miśnienskiej, sprawy związane z odbiorem ul Grunwaldzkiej oraz monitoring
prac MPU w zakresie planów miejscowego zagospodarowania.
Sesję marcową zdominowały dwa
tematy – konsultacje dotyczące drogi
rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
oraz sprawa ul. Soboteckiej. Radni
wyrazili oburzenie sposobem prowadzenia konsultacji w sprawie
ul. Grunwaldzkiej – na zajęcie stanowiska w sprawie projektowanych zmian pozostawiono radom
zaledwie kilka dni. Projekt uznano
za nietrafiony zwłaszcza w odniesieniu do rejonu dawnego szpitala
wojskowego i targów, gdzie proponowana koncepcja zakłada:
1. Wydzielenie torowiska dla ruchu
tramwajów, autobusów MPK, oraz
pojazdów uprzywilejowanych.
2 Zwężenie jezdni do jednego pasa
ruchu w celu uzyskania przestrzeni dla
przeprowadzenia przeprowadzeniem
ścieżki rowerowej

3. Budowę sygnalizacji świetlnej na
zbiegi ulic: Śniadeckich i Grunwaldzkiej.
Radni zaakceptowali budowę sygnalizacji przy ul. Śniadeckich, natomiast jednoznacznie i zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko ograniczeniu ruchu
samochodowego poprzez wydzielenie
torowiska i ścieżki rowerowej.
Mieszkańcy ulicy Wschowskiej
zwrócili się z prośbą o poparcie działań
mających na celu ograniczenie ruchu
na tej ulicy. Przypomnieli, że ulica
powstała jako droga do kościoła na
skrawkach gruntów, którą okoliczni
gospodarze ofiarowali właśnie na ten
cel. Ponieważ szybko stała się ulicą
przelotową uzyskano zgodę na postawienie bramek, które pozwalały na
przejazd jednośladów, służb ratowniczych i komunalnych eliminując pojazdy
nieuprawnione. Ten sam organ, który
kilka lat wcześniej wydał zezwolenie na
ograniczenie ruchu stwierdził jesienią
ubiegłego roku, że działanie takie jest
bezprawne i … nałożył na mieszkańców kary finansowe, nakazując jednocześnie likwidację bramek. Ulica zaczęła być ponownie wykorzystywana jako
wygodny skrót a ruch stał się uciążliwością i zagrożeniem bezpieczeństwa dla
mieszkańców. Rada podejmie wszelkie
starania w celu przywrócenia stanu
poprzedniego, lub też przekształcenia
ulicy w deptak z zakazem ruchu pojazdów (za wyjątkiem uprawnionych).
• radnych poinformowano
o projekcie wywołania planu miejscowego zagospodarowania dla
rejonu ul. Wieruszowskiej gdzie
w planuje się budowa osiedla
mieszkaniowego.
• radni wyrazili zaniepokojenie planami budowy nowego zakładu produkcyjnego drukarni PSC przy
ul. Ziębickiej. Po uzyskaniu bliższych
szczegółów w tej sprawie zostaną podjęte stosowne działania.
Wojciech Rodziejczak
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Finał XXII edycji konkursu
„Zielony Poznań”
5 listopada 2015r.
w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania
odbyła się gala finałowa XXII edycji
konkursu „Zielony Poznań"
Celem konkursu „Zielony Poznań"
była poprawa warunków życia w mieście, jego estetyki.
Dzięki ogromnej pasji, zaangażowaniu i zamiłowaniu do natury wielu
poznaniaków, konkurs obfituje w ciekawe i wyjątkowe roślinne aranżacje
i kompozycje, które wyróżniając się
na tle lokalnej architektury upiększają
miasto tworząc je zadbane, uporządkowane i zielone.
To dzięki takim ludziom odbył się
ten konkurs.
W XXII edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 4 758 obiekty
w tym: w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
217 obiektów: w kategorii balkony,

tarasy, loggie i okna 598 obiektów; w kategorii ogrody przydomowe
552 obiektów, w kategorii działki
na terenach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych 3 387 obiektów oraz
w kategorii pasy zieleni 4 obiekty.
Dzielnica Grunwald-Junikowo
zgłosiła 27 obiektów w w/wkategoriach.
Konkurs składał się z II etapów.
I etap – Dzielnicowy RO
Junikowo
(komisja
H.Jenek,
D.Sosińska, Z.Musiał) wyłoniła 2 obiekty, które zdobyły najwyższą liczbę punktów i przeszły do II-Etapu konkursu.
Wyróżnione w tym etapie
obiekty to:
Posesja Pani Elżbiety Szelwach
ul. Groblnego 3 .
Posesja Pani Beaty Szymańskiej
Gratulujemy!!!
II etap – Miejski, któremu
Komisja Konkursowa złożona z przed-

stawicieli Towarzystwa Miłośników
Miasta Poznania i Urzędu Miasta,
Katedry Terenów Zieleni i Architektury
Krajobrazu oraz Katedry Roślin
Ozdobnych Uniwersytetu Przyrod
niczego,
Ogrodu
Botanicznego
i Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców
Nagrody dla uczestników oraz
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., Unilever Polska S.A.,
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska
"Fawor", Wielkopolska Gildia RolnoOgrodnicza S.A. w Poznaniu.
Już niebawem kolejna XXIII Edycja
konkursu do której wszystkich mieszkańców naszego osiedla serdecznie
zapraszamy.
RO Junikowo

Przydatne mieszkańcom
Darmowa pomoc prawna
Od początku roku 2016 na terenie
całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej.
Udzielać jej będą adwokaci i radcowie
prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także
doradcy podatkowi oraz absolwenci
wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia
odpowiednio - adwokata lub radcy
prawnego udzielających nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
1. Dla osób fizycznych, którym w
okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
2. Dla młodzieży do 26. roku życia
3. Dla seniorów, którzy ukończyli
65 lat.
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4. Dla kombatantów i weteranów.
5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofa naturalną,
awarią techniczną, żywiołową.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczoną będzie w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• spraw cywilnych,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna polega
na:
• sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
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• wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• pomocy w sporządzeniu projektu
pisma z wyłączeniem pisma procesowego, sporządzeniu projektu pisma
wszczynającego postępowanie sądowe
lub sądowo-administracyjne.

Drodzy Czytelnicy
Procedury przetargowe sprawiły, że nie udało się złożyć Wam
życzeń Wielkanocnych. Mamy
jednak nadzieję, że wciąż jeszcze pobrzmiewają echa wesołego Alleluja – niech więc radość,
którą przyniosła Wielkanoc, trwa
w naszych sercach, a budząca się
z wiosną przyroda dodając wszystkim sił i witalnej energii przypomina o odradzaniu się życia, jego
potędze i sile.
Życzymy błogich wiosennych
wytchnień i radosnych wiosennych
natchnień – słowem: wszystkiego
najlepszego na wiosenną porę…
Redakcja
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U junikowskich emerytów.

Podwójny jubileusz
Ks. Eugeniusz Guździoł – proboszcz parafii św. Michała Archanioła,
który na ręce kolegi, Prezesa przykazał piękne wydanie Biblii, p. Wojciech
Kręglewski – Radny Rady miasta
Poznaniaorazp. Maria Wietrzykowska
– Zastępca Prezesa Zarządu Okręgowego
PZERiI w Poznaniu, która przekazała dla
Koła okolicznościowy puchar z okazji
35.lecia.
Obecna była też p. Barbara
Glapka, przewodnicząca Zarządu
Osiedla Kwiatowego a Radę Osiedla
Junikowo reprezentował p. Janusz
Kostański.
Wszyscy Oni złożyli na ręce Prezesa
Koła p. Bogusława Rembalskiego
serdeczne gratulacje i życzenia dalJunikowskie Koło PZERiI nr 42
w Poznaniu obchodziło 35-lecie
swego powstania. Była to zarazem
piąta rocznica nadania i poświęcenia
sztandaru.
Uroczystości odbyły się 24 lutego 2016 r. Rozpoczęła je uroczysta
Msza Święta w kościele p.w. Św.
Michała Archanioła w Poznaniu przy
ul. Stolarskiej. Później nastąpiła część
oficjalna z udziałem zaproszonych
gości. Odbywała się w salce parafialnej, z której członkowie Koła korzystają jako miejsca swoich cotygodniowych spotkań.

Nasze koło liczy
ponad 150 członków, ale nie wszyscy
byli obecni, ponieważ w naszym wieku
stan zdrowia bywa
różny i nie zawsze
pozwala na uczestnictwo nawet w tak
ważnych uroczystościach.
Oprócz członków
Koła w jubileuszowych
obchodach
udział wzięli zaproszeni goście:
szych owocnych lat pracy i krzewienia idei samopomocy i integracji
wśród społeczności seniorów.
Częścią jubileuszowych uroczystości był miły akcent wręczenia pamiątkowego dyplomu obecnej na sali
96-letniej p. Urszuli Książyk, – jednej z założycielek Koła i jego wieloletniej skarbniczce.
W części artystycznej wystąpił
przyjęty owacyjnie zespół „Dębowe
Liście” z Suchego Lasu.
Tak przebiegły obchody 35-tej
rocznicy powstania Koła nr 42 na
Junikowie.
Urszula Kaczmarek
członkini Koła nr 42 w Poznaniu
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Ktoś taki mieszka na Junikowie…

Najprawdziwszy woj słowiański
Od dziecka lubię historię – zwłaszcza okres wczesnego średniowiecza.
Zainteresowanie wzięło się z lektury
książek historycznych, rycerskich eposów, sag, filmów a także gier komputerowych. Nie wystarczały mi jednak
tylko opisy czy obrazy – chciałem
naprawę pozna co czuli dawni wojowie. Zacząłem od strzelania – zapisałem
się do sekcji łuczniczej KS „Leśnik”.
Szło mi tam całkiem dobrze, wszelako
czułem niedosyt, bo łuk sportowy to
jednak nie to, co łuk jakiego używano
w średniowieczu. Posługiwanie się tym
ostatnim wymaga prawdziwej finezji.
Z kolei kusza, którą powszechnie kojarzy się ze średniowieczem, wcale mnie
nie interesowała – to broń zbyt prosta
i każdy może z niej strzelać.
Nawiasem mówiąc uważana była
w dawnych czasach za broń barbarzyńską, tak dalece, że kanon 29 Soboru
Laterańskiego II uznał kuszę za „broń
niegodną rycerza” i zakazał używania
jej w walce między chrześcijanami. Ale
później chciałem już więcej – zacząłem
więc szukać grupy rekonstruktorskiej,
w której mógłbym poczuć smak prawdziwej walki. Zależało mi by była to
grupa mocno zakotwiczona w kulturze
słowiańskiej, bo mam mocne poczucie
słowiańskości.
Sebastian SIERKA lat 18,
wzrost 2.00 m, waga 120 kg.
Uczeń Technikum Gastronomicznego
przy ul. Podkomorskiej w Poznaniu
Nie było to proste. Gdyby nie udało
mi się znaleźć w Poznaniu Drużyny
Wojowników „Wataha”, musiałbym
dojeżdżać do Torunia, gdzie trenuje
grupa o podobnym profilu – Bractwo
„Kruki”. Trenuję 3 razy w tygodniu po
2 godziny – dwa treningi pod okiem
wspaniałego instruktora Andrzeja
MIKOŁAJCZAKA, który przybrał imię
„GOREWOJ”, jeden trening prowadzę
samodzielnie. W skład naszej grupy
wchodzi głównie młodzież – uczniowie szkół średnich i studenci różnych
kierunków. Są też i dwie panie – pracują już zawodowo, ale są tak pełne

Gazeta Junikowska

pasji, że zaraziły nią swoich
synków, którzy
przychodzą na
treningi i naśladują ćwiczących, walcząc
ze sobą mieczami z pianki.
Główny nacisk
kładziony jest
oczywiście na
sprawność.
Zaprawiamy
się nie tylko
w posługiwaniu
się typowym
dla wojów orężem (miecze,
tarcze, włócznie,
topory
–zarówno krótkie, jaki osadzone na długiej rękojeści
– topory duńskie), trenujemy walkę
na dwa miecze, ale także ćwiczymy
chwyty różnych stylów walki – boks czy
elementy MMA...
Treningi są wyczerpujące i bolesne
– siniaki i otarcia to norma, ostatnio
straciłem ząb, ale to nic wielkiego.
Na własnej skórze stwierdziłem, że
prawdą jest powiedzenie: „Co cię nie
zabije, to cię wzmocni” – bo im więcej mam ran i siniaków, tym stają się
one mniej bolesne i szybciej się goją.
A jesteśmy bardziej narażeni na urazy,
bo jako wojowie nosimy mniej uzbrojenia ochronnego niż rycerstwo. Na
trening jadę z całym ekwipunkiem ludzie patrzą z zainteresowaniem choć
czasami reakcje są nieprzewidziane.
„Boże! Wojna idzie!” – zawołała jakaś
staruszka w autobusie.
Odzież i oręż pod względem wyglądu to wierne odtworzenie przedmiotów z epoki, natomiast wykonanie
to już raczej współczesne materiały.
Swój ekwipunek kompletowałem na
różne sposoby. Kaftan i szarawary
kupiłem w „Kramie Janette” na Dębcu
– sklepie z odzieżą dla rekonstruktorów. Zaprzyjaźniony kowal wykonał
dla mnie hełm lednicki. Lednicki, bo
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wzorowany na wydobytym z Jeziora
Lednickiego. Kolczugę wykonałem
samodzielnie. Przez kilka miesięcy ściskałem kombinerkami stalowe kółeczka – 15 tysięcy sztuk! Waży 18 kg
i zakładanie jej nie jest wcale takie proste. Niegdyś pomagał w tym pachołek
(nie giermek, jak zwykło się sądzić), ja
musiałem samodzielnie opanować tę
sztukę. Miecz jest na razie pożyczony.
Przymierzam się by mieć własny, jest
to spory koszt – no i czeka się długo,
zwłaszcza jeśli ma pochodzić z najlepszej pracowni – kuźni Sylwestra Tylki
z Włoszczowej.
Miecz jednoręczny waży przeciętnie
1-1,5 kg i ma długość ok. 1 m. Do
2 kg waży miecz półtoraręczny zwany
„bękarcim”, około 3 kg wynosi waga
miecza dwuręcznego mierzącego miej
więcej 1,8 m. Miecz idealny - to dobrze
wyważony – spuszczony w dłoni w dół
sam wraca do pierwotnego położenia.
Tarcza z umbem i stalowym rantem
waży około 1,5 kg a wykonana jest ze
sklejki i oklejona płótnem lnianym. Ma
to dwie zalety – tarcza jest bardziej elastyczna dzięki czemu absorbuje dobrze
energię ciosów; płótno zaś można
trwale barwić.
cd na str. 6
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cd ze str. 5
Mało kto zdaje sobie sprawę, że
tarcza była nie tylko ochroną, ale i bronią – można była nią uderzać a umieszczone w jej centrum umbo – to taka
stalowa pięść. Dawne tarcze z drewna
przed walką moczono w wodzie, by
były cięższe i lepiej pochłaniały energię
uderzenia. Jeśli chodzi o inne elementy
stroju, to pod hełm zakładam pikowany
CZEPIEC (podobny kształtem do czołgowego hełmofonu). A`propos hełmu
i czepca – rycerze z bujnymi lokami to
wytwór literatury i kina – tak naprawdę
byli oni w większości zwyczajnie łysi, bo
ruchy głowy, powodowały wycieranie
się włosów pod czepcem i hełmem.
Pod kolczugę zakładam natomiast
PRZESZYWANICĘ - pikowany kaftan,
niegdyś wypełniany owczym runem,
lnem albo suchym mchem – choć
obecnie stosuje się czasem matę tapicerską lub watolinę.
Marzy mi się TUNIKA BOJOWA
– dłuższa niż kaftan i z długimi rękawami. Trener wymaga byśmy przez
wzgląd na bezpieczeństwo zakładali
też KARWASZE z płatów skóry służące do ochrony przedramienia.
Do tego rękawice z gotowanej skóry,
która jest twarda i sztywna jak drewno,
lecz namoczona mięknie i staje się elastyczna. Tak więc łącznie zakłada się
na siebie strój ważący około 40 kg.
Nie muszę dodawać, że jest to też
dość kosztowne hobby, bo dla przykładu
miecz kosztuje około 600 zł, – niemal
tyle samo trzeba zapłacić za buty z epoki
– ważny element stroju, bo nikt nie
zostanie wpuszczony w sandałach (nie
mówiąc już o adidasach) do obozu. Kto
nie ma obuwia musi chodzić boso…
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Rekonstruktorzy biorą zwykle
udział w odtwarzaniu wydarzeń z różnych okresów – ale każdy ma swoją
ulubioną epokę. Ja upodobałem sobie
słowiańszczyznę, bo w niej tkwią moje
korzenie i czasy przedśredniowieczne
dlatego, że robienie mieczem nie
wymagało wtedy szczególnej finezji
– dopiero później pojawiły się szkoły walki. Rycerstwo średniowieczne
bywa przez nas nazywane złośliwie
konserwami.
Wbrew pozorom można takiego
opancerzonego przeciwnika unieruchomić, uderzając w miejsca złączeń zbroi.
Nazywa się to „biciem po zawiasach”.
Walki, o ile nie stanowią określonego
widowiska historycznego, nie są specjalnie reżyserowane. Stają naprzeciwko siebie dwie drużyny i rozpoczyna
się potyczka – oczywiście broń nie jest
ostra a pchnięcia są zabronione, niemniej w ferworze walki można zostać
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np. stratowanym. Potężna postura –
jak moja – pomaga, bo daje duży
zasięg ramion, lepszą ochronę twarzy,
barków i głowy. Jeśli jednak przeciwnik
skróci dystans pojawiają się problemy
w obronie.
Nad przebiegiem pojedynku czuwają sędziowie z kijami w rękach.
Oceniają uderzenia – gdy uznają,
że zadane ciosy w rzeczywistości
wyeliminowałyby danego wojownika
z walki, uderzają go kijem. Oznacza
to, że zakończył swój udział w walce
– jest martwy. Oczywiście mało kto
chce polec i niekiedy sędzia musi
użyć mocniejszych środków, by przekonać delikwenta, który w nie chce
„umierać”.
Rozgrywa się także bitwy i turnieje międzynarodowe. W Polsce jest
8 mocnych grup, które wchodzą
w skład tzw. „Bloku wschodniego”
(europejskiego) w ramach którego
rozgrywane są takie walki. Walczą tu
twardzi zawodnicy – zarówno ekwipunek jak broń są niezwykle wiernymi kopiami oryginałów – z jednym
wyjątkiem: broń nie może być ostra.
„Blok zachodni” (amerykański) jest
„miękki” – tam używa się mieczy
z pianki. Rówieśnicy podziwiają moją
pasję, ale widząc u mnie siniaki i skaleczenia nie decydują się by ją podzielać w praktyce.
Moja wspaniała Pani Profesor „od
historii” namawia mnie, bym podjął
studia w tym kierunku, ale szczerze
mówiąc wolałbym pracować w gastronomii – zaś wiedzę historyczną pozostawić sobie jako hobby, w oparciu
o które rozwijać można zarówno wiedzę historyczną jak i narodową świadomość. Rekonstrukcji historycznych
jest coraz więcej. Brałem już udział
w „Wehikule Czasu” w Poznaniu,
teraz wybieram się do Ogrodzieńca
na imprezę o nazwie „Najazd
Barbarzyńców”.
A co chciałbym osiągnąć? Mam
tylko jedno marzenie: chciałbym walczyć tak jak mój TRENER…
Sebastiana Sierko wysłuchali redaktorzy: Zdzisław Szreder i Wojciech
Rodziejczak.
Od Redakcji: Gratulujemy pasji.
Jesteśmy pełni podziwu dla wiedzy
i zaangażowania. Życzymy sukcesów
i spełnienia marzeń.
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KRONIKA POLICYJNA
ROZBÓJ
w Poznaniu przy
ul. Smardzewskiej dwóch/n mężczyzn doprowadziło do bezbronności
60-letnią kobietę a następnie dokonali kradzieży dokumentów i pieniędzy
05.01.2016r.

KRADZIEŻE
w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży laptopa z samochodu.
05.01.2016r.

w Poznaniu przy
ul. Pogorzelskiej n/n sprawca dokonał kradzieży pieniędzy.
07.01.2016r.

14.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Konfederacka n/n sprawca dokonał kradzieży lusterek z samochodu.

w Poznaniu przy
ul. Kamienicka n/n sprawca dokonał
kradzieży dokumentów, kart bankomatowych i pieniędzy.
18.01.2016r.

w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży lusterek z samochodu.
20.01.2016r.

20.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Soboteckiej znany osobiście mężczyzna dokonał kradzieży pieniędzy
z mieszkania 90-letniej kobiety.
20.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Jeleniogórskiej n/n sprawca dokonał kradzieży samochodu osobowego
m-ki Citroen C3 2015r..
26.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Smardzewskiej n/n sprawca dokonał kradzieży lusterek z samochodu.
02.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Jeleniogórskiej n/n sprawca dokonał kradzieży samochodu osobowego
m-ki Citroen C3 2010r..

w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego.
05.02.2016r.

08.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży samochodu osobowego
m-ki Seat Leon 2011r.

w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego.

09.02.2016r.

14.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca doko-
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nał kradzieży dokumentów, pieniędzy
i kart bankomatowych
15.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży lusterek z samochodu
20.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej z terenu szpitala n/n sprawca dokonał kradzieży
dokumentów, pieniędzy i kart bankomatowych
21.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Smardzewskiej n/n sprawca dokonał kradzieży roweru

w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego
22.02.2016r.

23.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Babimojskiej n/n sprawca dokonał kradzieży dokumentów, pieniędzy
i kart bankomatowych

WŁAMANIA
07.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Przepiórczej n/n sprawca dokonał
włamania do piwnicy
08.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Gratkowskiej n/n sprawca dokonał włamania do sklepu następnie
kradzieży pieniędzy

w Poznaniu przy
ul. Jawornickiej n/n sprawca dokonał włamania do lokalu a następnie
kradzieży sprzętu budowlanego
19.02.2016r.

23.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Małoszyńskiej n/n sprawca dokonał włamania do mieszkania a następnie kradzieży laptopa

USZKODZENIA
03.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Kopanina n/n sprawca dokonał
uszkodzenia drzwi wejściowych do
biura

w Poznaniu przy
ul. Kamiennogórska n/n sprawca
dokonał uszkodzenia samochodu
m-ki BMW 730 poprzez zarysowanie
powłoki lakierniczej
16.01.2016r.

w Poznaniu przy
ul. Smardzewskiej n/n sprawca
dokonał uszkodzenia wkładki zamka
w drzwiach samochodu m-ki Citroen
C Elysee
20.01.2016r.
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w Poznaniu przy
Smardzewskiej n/n sprawca dokonał
uszkodzenia samochodu m-ki Honda
CR –Z poprzez zarysowanie powłoki
lakierniczej
28.01.2016r.

PRZESTĘPSTWA
NARKOTYKOWE
17.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie susz
roślinny prawdopodobnie pochodzenia narkotycznego.
30.01.2016r. w Poznaniu przy
ul. Miśnieńskiej zatrzymano nieletniego, który posiadał przy sobie susz
roślinny prawdopodobnie pochodzenia narkotycznego.
14.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie susz
roślinny prawdopodobnie pochodzenia narkotycznego.
16.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Wołowskiej zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie proszek prawdopodobnie pochodzenia
narkotycznego.
17.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Jawornickiej zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie susz
roślinny prawdopodobnie pochodzenia narkotycznego.
29.02.2016r. w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej zatrzymano mężczyznę, który posiadał przy sobie susz
roślinny prawdopodobnie pochodzenia narkotycznego.

Koledze
Ryszardowi Menke
Radnemu Rady Osiedla
Poznań – Junikowo
Najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MATKI
składają:
Radni Rady Osiedla Junikowo
oraz redakcja
„Gazety Junikowskiej”
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Konkurs „Zielony Poznań”
W I etapie konkursu
wyróżniono przez
RO Grunwald-Junikowo
posesje:
Pani Elżbiety Szelwach
Pani Beaty Szymańskiej

