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PIĘKNY JUBILEUSZ
Pan Janusz Kostański jest postacią znaną
na Junikowie. Jako radnemu składaliśmy
mu wielokrotnie podziękowania za pracę
społeczną na rzecz osiedla.
Tym razem gratulujemy bowiem:
Państwo JANUSZ i MARIA KOSTAŃSCY
obchodzili niedawno jubileusz

50-LECIA
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
ZACNA PARO JUBILATÓW!
Nie każdemu los łaskawy zdarzy doczekać tak radosnej i szczęśliwej uroczystości – Wam dane było przeżyć
lat pięćdziesiąt wśród miłości i zgody i radości, choć
życie nie oszczędziło też trudności, łez i cierpienia…
Potrafiliście jednak wzajemną miłością i oddaniem dać
trwałość swemu małżeństwu, by dziś móc cieszyć się
dokonaniami wspólnie przeżytych lat.
Gratulujemy tak pięknego jubileuszu. Obdarzeni
dobrym zdrowiem żyjcie długo i szczęśliwie, otoczeni
miłością rodziny i obdarzeni szacunkiem przyjaciół i znajomych, dla których stanowicie piękny wzór przykładnego i godnego życia.
Redakcja „Gazety Junikowskiej”
i Rada Osiedla Poznań Junikowo
Odpowiadasz za 6000 ludzi…
Oni patrzą na Ciebie i oczekują czegoś więcej niż słów.
Cóż im mogę dać – sam biedny?”
(Ks. Feliks Michalski – PAMIĘTNIK)

W dniu 14 czerwca 2014 roku
parkowi przy ul. Grunwaldzkiej 250 zostanie nadane imię
Księdza Feliksa Michalskiego
oraz nastąpi odsłonięcie i poświęcenie kamienia pamiątkowego.
MIESZKAŃCÓW JUNIKOWA
zapraszamy do udziału w tej podniosłej i ważnej dla naszej lokalnej społeczności uroczystości.
11.00 Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka w kościele parafialnym
p.w. Św. Andrzeja Boboli przy ul. Junikowskiej 48.
12.00 Uroczyste przejście ul. Junikowską do parku.
12.30 Poświęcenie Kamienia Pamiątkowego.
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III FESTYN RODZINNY – „BAWMY SIĘ WSZYSCY RAZEM”
w ramach Festiwalu Aktywności Społeczności Lokalnych
Park przy ul. Grunwaldzkiej 250
PROGRAM: SOBOTA 07.06.2014r.
NA SCENIE
11.00 Powitanie i otwarcie Festynu
11.10 Animacje taneczne, zabawy, Hip -Hop dla dzieci – Time Creator Studio
Gimnastyka artystyczna – zawodniczki KS Energetyk Poznań prezentują:
• układ z wstążką – Barbara Ziółkowska – mistrzyni Polski w kl. II
• układ z obręczą – Jana Jungman
12.00 „Żyj zdrowo i kolorowo”– dzieci z Przedszkola nr 38 „ Orle Gniazdo” na scenie
12.40 „Czerwony Kapturek na nowo” – spektakl muzyczno – wokalny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 58
im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
13.30 „Muzyka dla Ciebie” – Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Kolejarzy
14.50 „LATA 20 LATA 30 - STARYCH WSPOMNIEŃ CZAR ”– ZPiT ŁANY UP w Poznaniu
15.30 JACEK HAŁASIK z kapelą PLEWISZCZOKI
17.30 Koncert poznańskiej formacji jazzu tradycyjnego DIXIE COMPANY
19.00 ZUMBA dla wszystkich – Time Creator Studio
19.30-24.00 ZABAWA TANECZNA W STARYM STYLU - MIGANA NA 102
• z zespołem SING SING do muzyki MARYLI RODOWICZ
• z duetem wokalnym BURNING ANGELS
• z profesjonalną parą taneczną międzynarodowej klasy S ANNĄ SOSIŃSKĄ i ADAMEM MAETECKIM
• z DI BARTKIEM
POZA SCENĄ
11.00 Otwarcie Miasteczka festynowego: KULE WODNE, ZJEŻDŻALNIE, EUROBUNGEE, JEŻDŻĄCE MISIE,
FREGATA, itp… – DOSTĘPNE BEZPŁATNIE PRZEZ CAŁY DZIEŃ
11.00-14.00 AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA - ćwiczenia celnościowe i sprawnościowe, konkursy
11.00-15.00 MOTYLE, ŚLIMAKI I INNE ZWIERZAKI - prezentuje Jacek Pałasiewicz
11.00-19.00 Przejażdżki parkowymi alejkami kucykiem lub bryczką
11.00-14.30 Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Kwiatowe - możliwości ratowniczo - gaśnicze
11.00-18.00 FREGATA SWIMMING – prezentacja oferty szkoły pływania, konkursy z nagrodami
12.00-16.00 JUNIKOWSKI PLENER PLASTYCZNY – zajęcia warsztatowe z malarstwa i rysunku w różnych
formach, z upominkami – prowadzą nauczyciele i uczniowie Liceum Plastycznego im. Piotra
Potworowskiego w Poznaniu
12.00-16.00 Malowanie twarzy – Magdalena Kandulska z uczniami Gimnazjum nr 58
12.00-18.00 Warsztaty, konkursy dla dzieci, wystawa jeży pigmejskich – Time Creator Studio
14.00 MECZ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT – Gimnazjum nr 58 (Junikowo) z mistrzami Poznania – Szkoła
Podstawowa nr 4 (Świerczewo)
15.00-19.00 Otwarcie punktu informacyjnego dotyczącego wprowadzanej Poznańskiej Elektronicznej Karty
Aglomeracyjnej – Zarząd Transportu Miejskiego (będzie możliwość złożenia wniosku na podstawie
dowodu osobistego)
15.30 Rozgrywki pokazowe w tenisa nożnego – SZTURM JUNIKOWO z mieszkańcami osiedla.
16.00 MECZ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN – Junikowo - Goście (zapraszamy chętnych)
17.15 TENISOWE ABC – instruktaż i ćwiczenia podstawowych elementów gry w tenisa ziemnego – prowadzący
Marek Czajkowski
18.00-21.00 SZACHY DLA KAŻDEGO – symultana szachowa na 10 stanowisk
18.30 Deblowe rozgrywki tenisa ziemnego (mikst)
W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY FUNKCJONOWAĆ BĘDĄ FESTYNOWE STOISKA, BUFET OBFICIE ZAOPATRZONY –
między innymi „PYRY Z GZIKIEM” ,CIEPŁE DANIA Z GRILA, GROCHÓWKA Z WOJSKOWEJ KUCHNI,
DEGUSTACJE SUSHI, KAWA I HERBATA, LODY, SŁODYCZE, ZIMNE NAPOJE I WIELE INNYCH ATRAKCJI …
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Przygotowanie i prowadzenie festynu Rady Osiedla
ZENON MUSIAŁ

przy współpracy z GIMNAZJUM nr 58, PRZEDSZKOLEM nr 38, LICEUM PLASTYCZNYM
(Informacje i pytania tel. 601 162 549)
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Park junikowski

Dzieje się i będzie się działo….

W junikowskim parku sporo się
dzieje. W końcową fazę wchodzą prace
nad układaniem kostki pozbrukowej

na alejkach.
Pierwotnie
kostka miała
być
jasnoszara, jednak
doświadczenie
z innych miejsc
pokazało, że
nie sprawdza
się w parkach,
gdyż spadające
i gnijące liście
pozostawiają
na niej trwałe
plamy. Dlatego
Rada Osiedla
w trosce o estetykę na krótko
przed rozpoczęciem robót
wymogła zmiany w projekcie,
polegające na
wprowadzeniu
ciemniejszej
nawierzchni.
W parku pojawią się także
nowe obiekty.
Na zapleczu
placyku zabaw
montuje
się
„ogródek zdrowia” czyli siłownię
składająca się z czterech urządzeń.
Zostaną one wkomponowane w zaką-

tek parku tak, by ci, którzy jeszcze
wstydzą się ćwiczyć mogli robić to
na uboczu. Przy pracach niestety nie
obyło się bez wpadek – zapomniano
na przykład podnieść ławki, wokół
których położono już kostkę wyżej
niż dotychczasowy pozom alejek.
Sprawiło to, że siedzącym kolana
pochodziły pod brodę, a starszym
osobom trudno było podźwignąć się
z ławek . Szczęściem dzięki interwencji Rady Osiedla szybko błąd ten
naprawiono.
Gorzej ma się sprawa z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Tutaj zdecydowanie „przedobrzono”,
bowiem obok rozciągniętych na długim odcinku schodów (a raczej schodków) pojawił się równie rozciągnięty
podjazd dla wózków załamujący się
na dodatek w pewnym miejscu pod
kątem prostym. Dwa szerokie ciągi
sąsiadują ze sobą zajmując sporo
przestrzeni i – jak słusznie zauważają mieszkańcy – zwyczajnie psują
estetykę. Spacerowicze pytają, co
by się stało, gdyby zamiast owych
tworów ułożono jedną nieco wydłużoną pochylnię, która umożliwiałaby
zarówno na zejście i zjazd wózkiem…
Niestety sprawy nie da się już cofnąć,
pozostaje tylko zamaskować fatalny efekt, sadząc na przykład zieleń,
która odzieli podjazd od schodów
czyniąc go mniej widocznym.
Prace w parku mają zakończyć
się do 4 czerwca – to ważne, bo już
wkrótce teren ten będzie miejscem
dwóch ważnych wydarzeń. 7 czerwca
będzie miał tu miejsce festyn rodzinny
„Baw się razem z nami”, o programie którego piszemy oddzielnie. 14
czerwca park otrzyma oficjalnie imię
Księdza Feliksa MICHALSKIEGO
a przy tej okazji nastąpi uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie kamienia
pamiątkowego. Kamień został już
ustawiony, wkrótce też pojawi się
stosowna tablica. Tym samym park
nabierze nowego znaczenia – prócz
miejsca rekreacji stanie się także miejscem pamięci i być może refleksji nad
tym co dawniej na Junikowie było…
RW
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Konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego

Mieszkańcy kontra planiści
Przedstawiciele Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej przedstawili mieszkańcom Junikowa projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla.
Według założeń planistów prognozowana liczba mieszkańców na tym
obszarze osiągnie wielkość 7,5 tysiąca
osób z czego ok. 3000 zamieszkiwać
będzie w zabudowie jednorodzinnej,
która zajmować ma łącznie 40 ha –
natomiast 3500 osób zasiedli obszar
zabudowy wielorodzinnej, dla której na
osiedlu zarezerwowano 9 ha. 1,9 ha
powierzchni to tereny zielone (głównie
na peryferiach „Osiedla Lekarskiego”,
pod linią energetyczną biegnącą wzdłuż
ul. Wołodyjowskiego a także zieleń na
końcu ul. Braniborskiej) Na końcu ul.
Adamanisa ma powstać zbiornik retencyjny dla wód opadowych, natomiast
w rejonie ul. Rzepińskiej zarezerwowano teren dla umiejscowienia przepompowni ścieków niezbędnej dla skanalizowania rejonu między Strumieniem
Junikowskim a ul. Cmentarną, gdzie
obecnie wciąż funkcjonują szamba.
Biegnąca tam ulica Rzepińska ma zostać
poszerzona do 8 m. w stronę północną
a pod nią umieszczone zostaną media.
Natomiast wzdłuż ulicy Dziewińskiej ma
powstać droga rowerowa, lub wytyczony kontrpas (!) Pas terenu między ul.
Smoluchowskiego a Jeleniogórską to
w ogromnej większości teren zabudowy
usługowej z dopuszczeniem obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów
Tylko niewielka działka przy Lasku
Marcelińskim przeznaczona została pod
usługi. Kolejny pas między ulicami:
Jeleniogórską a Budziszyńską (i teoretycznym przedłużeniem jej linii do
pętli tramwajowej) podzielony został
na dwie części – między Grunwaldzką
a Kamiennogórską niemal wyłącznie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
z dopuszczeniem (wzdłuż Grunwaldzkiej)
usług; od Kamiennogórskiej do Lasku
Marcelińskiego tereny przeznaczone pod
usługi z wyjątkiem paska po wschodniej
stronie ul. Budziszyńskiej zajętym pod
budownictwo jednorodzinne. Pozostałe
tereny osiedla to wyłącznie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wyjąwszy
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wąskie paski wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej
i Cmentarnej, przeznaczone pod działalność usługową oraz enklawy wewnątrz
opisane na planie jako: „zabudowa
usługowa – oświatowa” i „zabudowa
usługowa – sakralna” (z czego wynika,
że m. in. Księża Misjonarze Świętej
Rodziny świadczą w swoim domu prowincjalnym „usługi sakralne”).
Taki kształt planu wywołał ożywioną dyskusję. Mieszkańcy krytycznie
odnieśli się do ogólnych założeń, które
ich zdaniem pozwalają na zabudowę dosłownie każdego skrawka wolnej
przestrzeni. Przedstawiciele MPU bronili się, argumentując, że w tej części
osiedla nie ma już terenów publicznych a wszelkie inne obszary pozostają
w rękach prywatnych i docelowo są już
zainwestowane. W odpowiedzi mieszkańcy wskazali, że rolą urbanistów
jest określenie przeznaczenia terenu
mające na celu stworzenie funkcjonalnego i przyjaznego mieszkańcom osiedla, zaś formy własności mają w tym
wypadku znaczenie drugorzędne. Na
osiedlu brak jest publicznych placów
i skwerów czy miejsc parkingowych
w rejonie funkcjonujących tu publicznych placówek. Parkingi potrzebne
są bezwzględnie przed sądem przy
Kamiennogórskiej i szkołami przy
Małoszyńskiej. Podobnie w wypadku
Placu Światowida. Mieszkańcy wnioskowali o jego ratowanie przed zabudową
i przeznaczenie na przestrzeń publiczną, wskazując na niejasności w sytuacji
własnościowo-prawnej tego obszaru.
Emocje wzrosły gdy okazało się, że
wyjaśnienia urbanistów nie są dostatecznie satysfakcjonujące. Oburzenie
wywołała na przykład informacja, że to
szkoły powinny wygospodarować miejsca postojowe (10 miejsc na 1000 m2
powierzchni) kosztem własnego terenu
(boisk sportowych?) , podczas gdy obok
znajdują się działki do sprzedaży z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Również sprawa stref przeznaczonych pod lokalizacje usług budziła
zastrzeżenia i obawy mieszkańców. Nie
wiadomo bowiem dokładnie jakie to
będą usługi i jaki stopień uciążliwości
może być z nimi związany. Pytani o to
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planiści podkreślili, że nie posiadają
szczegółowej wiedzy na ten temat, gdyż
ich rolą jest jedynie określenie przeznaczenia terenu pod dany rodzaj działalności. Mieszkańcy ul. Budziszyńskiej,
do posesji których przylegać ma teren
przeznaczony na usługi wnioskowali
o poszerzenie ochronnego pasa zieleni, niedopuszczenie do wycinki drzew
i zmniejszenie wysokości budynków
usługowych do 7 m. Mieszkańcy ul.
Grunwaldzkiej postulowali z kolei przywrócenie przeznaczenia odcinka między
ul. Dziewińską i Ścinawską pod niską
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Urbaniści wprowadzili tam bowiem
strefę usług. Właściciele domów, którzy podczas budowy ul. Grunwaldzkiej
obronili je przed wyburzeniem, obawiają się teraz, że w wypadku sprzedaży
jakieś z tych posesji nowy właściciel
wykorzysta teren jako usługowy stwarzając uciążliwe sąsiedztwo i burząc
przy okazji harmonię krajobrazu, o której utrzymanie zabiegali.
Z krytyka spotkał się pomysł utworzenia drogi rowerowej wzdłuż ul.
Dziewińskiej. W ocenie mieszkańców
pomysł jest zły – powinna tam pozostać zieleń, bo ruch rowerowy nie jest
aż tak duży by wymagał specjalnej
drogi dla rowerzystów. Urbaniści nie
potrafili w dodatku odpowiedzieć czy
ma to być droga rowerowa czy kontrpas . Nie umieli również ustosunkować
się do połączenia osiedla z planowaną III ramą komunikacyjną i dopiero
obecny na spotkaniu radny miejski
– p. Wojciech Kręglewski wyjaśnił,
że jedynym miejscem komunikującym
osiedle z trasą ramy będzie rondo
Smoluchowskiego,
Dobrze, że konsultacje się odbyły. Urbaniści przedstawili koncepcje,
mieszkańcy wyrazili swoje opinie,
sformułowali oczekiwania i przedstawili wnioski, które między innymi
za pośrednictwem Rady Osiedla trafią
do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Pozostaje pytanie: na ile będą wzięte pod uwagę na etapie konsultacji
z MPU, na ile zaś mieszkańcy będą
musieli walczyć o swoje interesy w dalszych etapach jego konstruowania?
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RADA RADZIŁA
Majowa sesja Rady Osiedla Junikowo
odbyła się z udziałem mieszkańców,
którzy przybyli na obrady, by za pośrednictwem radnych przekazać Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej uwagi do
planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Junikowa. Wśród
nich szczególnie mocno wyartykułowana została potrzeba utworzenia miejsc
parkingowych w rejonie sądu przy
ul. Kamiennogórskiej i zespołu szkół
przy ul. Małoszyńskiej oraz podjęcie
kroków zmierzających do takiego zagospodarowania Placu Światowida, by
pozostał przestrzenią niezabudowaną.
Ponadto mieszkańcy ulic Braniborskiej
i Grunwaldzkiej zgłosili uwagi mające
na celu zabezpieczenie ich interesów
w związku ze znajdującymi się tam terenami przeznaczonymi pod działalność
usługową. Niezależnie od spraw aktualnie zgłoszonych do MPU najważniejsze będzie składanie uwag i wniosków
przy wyłożeniu planu. Rada Osiedla
będzie monitorować wszelkie sprawy
z tym związane wspierając mieszkańców w działaniach na rzecz tworzenia kształtu osiedla. Podjęto uchwałę
popierającą wszystkie złożone przez
mieszkańców wnioski.

Dyskutowano na temat zgłoszonego przez jednego z radnych projektu pilnego poszerzenia ulicy Srebrnej
na odcinku Grotkowska – Ścinawska
i wprowadzeniu tam ruchu w obu kierunkach (obecnie można wjechać w ul.
Srebrną tylko od strony ul. Ścinawskiej).
Przedstawione przez wnioskodawcę
argumenty to: udogodnienia dla rodziców dowożących dzieci do Gimnazjum
58, ukrócenie samowoli mieszkańców,
którzy wykorzystują teren, na którym
mogłaby przebiegać poszerzona ulica
dla innych celów i ogólne usprawnienie
ruchu pojazdów na osiedlu. Część radnych sprzeciwiła się pomysłowi argumentując, że nie można zbyt pochopnie wprowadzać dodatkowego ruchu
samochodowego w osiedle – ulice
mają służyć przede wszystkim mieszkańcom. Ich interesy należy przedłożyć
nad interesy rodziców gimnazjalistów,
przy czym wątpliwe jest, by ruch dwukierunkowy przyczynił się do poprawy
bezpieczeństwa w rejonie szkoły.
Przedstawiono radnym stan przygotowań do festynu osiedlowego „Baw
się razem z nami” oraz przebieg prac
związanych z remontem alejek w junikowskim parku.

Zgłoszono sprawę braku koszy na
śmieci na całym ciągu ulicy Grunwaldzkiej
oraz problem ławek w osiedlowym
parku. Niestety w wypadku koszy sytuacja jest patowa – do czasu ostatecznego odbioru ul. Grunwaldzkiej kosze nie
mogą być ustawione, gdyż na obecnym
etapie nie można wskazać podmiotu,
który ma to wykonać. Lepiej ma się
sprawa parkowych ławek: remont alejek powodujący podniesienie ich poziomu po ułożeniu nowej nawierzchni
spowodował, że ławki „utonęły w podłożu” i przesiadywanie na nich stało się
niewygodne.
Służbom porządkowym przekazano
informację o potrzebie kontroli terenu parku pod kątem spożywania tam
alkoholu.
Poinformowano radnych, że dotąd
nie wpłynęła jeszcze odpowiedź na
zgłoszony do Zarządu Transportu
Miejskiego postulat przedłużenia kursowania linii tramwajowej nr 15 do pętli
Junikowo. Ponadto niezadowalające
jest tempo usuwania usterek na ulicy
Grunwaldzkiej.
Ustalono termin następnej sesji na
poniedziałek, 16 czerwca godzinę 18.oo,
w Gimnazjum nr 58 przy ul. Srebrnej.

Zmiany przy cmentarzu
Wkrótce zmieni się krajobraz przed
junikowskim cmentarzem. Całkowicie
znikną stragany z kwiatami i zniczami.
Sprzedawcy przeniosą się do dwóch
pawilonów. Jeden – mieszczący 5 niezależnych stoisk znajdzie się przy głównej bramie cmentarza – po prawej
stronie wejścia. Drugi – identyczny –
przy wejściu bliższym ulicy Cmentarnej.
Przed cmentarzem powstanie utwardzony parking z prawdziwego zdarzenia, zostanie tam również wybudowana
publiczna toaleta.
To w dużej mierze zasługa kupców,
którzy dotąd handlowali w prymitywnych warunkach. Dążąc do poprawy zarówno warunków swej pracy jak
i estetyki terenu przed cmentarzem
założyli stowarzyszenie, które podjęło
rozmowy z władzami miasta. Pawilony
stawiane i wyposażane będą z prywatnych środków kupców – natomiast
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miasto uzbroi teren w niezbędne media.
Miasto zagospodaruje również teren na
potrzeby parkingu. Przedstawiono już
Radzie Osiedla jego projekt, lecz radni
nie doczekali się wyjaśnień co do sposobu jego funkcjonowania. W założeniu
urzędników ma to być parking buforowy, a więc priorytetem miałoby być
parkowanie samochodów tych, którzy
przesiadają się na tramwaj jadąc na
przykład do pracy. Oczywiście byłby
płatny, bo… wiadomo. Radni natomiast stoją na stanowisku, że parking
powinien obsługiwać przede wszystkim
cmentarz i powinien być wolny od
opłat. Podobnie uważają kupcy, lecz
mimo złożonych także i przez nich zapytań – odpowiedzi ze strony miejskich
urzędników brak. Przy okazji zwracają
uwagę na inne aspekty sprawy. Gdy
przebudowywano ul. Grunwaldzką projektanci wydawali się być zainteresowaNR 12 (40)

• maj 2014

ni wyłącznie ulicą nie myśląc o tym co
znajduje się na granicy inwestycji. Teraz
przy budowie pawilonów i nowym sposobie zagospodarowania terenu trzeba będzie zlikwidować część niedawno postawionych barierek i zmienić
dojście do bramy głównej cmentarza.
Innym kłopotem są utrudnienia dla
odwiedzających cmentarz. Sami kupcy
mówią, że z przerażeniem obserwują
ludzi, którzy chcąc dostać się na stypę
do położonej po przeciwległej stronie
ulicy restauracji, przechodzą „na dziko”
przez torowisko i dwie jezdnie i wieszczą ponuro, że wypadek w tym miejscu
to tylko kwestia czasu. Niestety Zarząd
Dróg Miejskich nie widzi możliwości
stworzenia w tym miejscu przejścia dla
pieszych argumentując to koniecznością
lokalizacji kolejnej sygnalizacji świetlnej
co skomplikowałoby i spowolniło ruch
pojazdów.
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Policja przypomina

Bezpieczny samochód

Prawie każdy z nas lubi podróżować. Jednym z ważniejszych środków komunikacji jest samochód.
Posiadanie go na własność ułatwia
nam przemieszczanie. Niestety jego
zakup często wiążę się z poważnym
wydatkiem dla naszego domowego budżetu. Dlatego strata pojazdu
w wyniku kradzież jest dla nas wyjątkowo uciążliwa.
Jak ustrzec się przed kradzieżą
pojazdu lub włamaniem do niego?
Starajmy się zawsze być przezorni
i nie ułatwiajmy działania złodziejowi.
Samochód powinien być w miarę
możliwości zaparkowany na parkingu strzeżonym. Jeżeli nie ma takiej
możliwości powinno to być miejsce
bardzo dobrze widoczne dla otoczenia, dobrze oświetlone i w pobliżu
budynków mieszkalnych. Zapewnia
nam to tzw. nadzór społeczny nad
naszym mieniem.

Pojazd powinien posiadać zabezpieczenia, a najlepiej kombinację
dwóch lub więcej zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. Do takich zabezpieczeń należą alarm, blokady zapłonu, blokady skrzyni biegów, oznakowanie pojazdów.
Pozostawiając pojazd sprawdźmy czy wszystkie okna i drzwi są
zamknięte. Włączmy alarm i uruchommy wszystkie inne posiadane
w pojeździe zabezpieczenia przeciw
kradzieżowe. Nie pozastawiajmy
w pojeździe na widocznym miejscu
żadnych przedmiotów takich jak:
torby, plecaki. Przedmioty te powinny znajdować się w bagażniku. Ani
na chwilę opuszczając samochód
nie pozostawiajmy w nim kluczyków
i dokumentów. Dokumenty i kluczyki
chowajmy do wewnętrznej kieszeni ubrania, a w domu odkładajmy
w bezpieczne miejsce z dala od drzwi
wejściowych.

W trakcie podróży nie pozostawiajmy na fotelu pasażera lub tylnej
kanapie torebek, neseserów, plecaków i innych wartościowych rzeczy.
Nie zabierajmy do samochodu przygodnych pasażerów. Nie zatrzymujmy się na miejscach nie oświetlonych
i zalesionych. Wybierajmy raczej
parkingi przy stacjach benzynowych,
restauracjach, gdzie zawsze panuje
duży ruch.
Pamiętajmy że próby zatrzymania naszego pojazdu np. sygnalizujące jego usterkę mogą być próbą
napadu. Rozważmy wtedy czy nie
lepiej dojechać do najbliższej stacji
benzynowej i tam sprawdzić samochód.
O wszelkich nieprawidłowościach
i podejrzeniach w zakresie naszego
bezpieczeństwa informujmy Policję
w tym pod specjalnie uruchomionym
numerem telefonu: 800 130 334.

Nowy ołtarz w kościele NMP z La Salette
W ostatnim numerze informowaliśmy o pierwszym w Poznaniu ołtarzu poświęconym Świętemu Janowi
Pawłowi II. Możemy się chwalić,

że powstał właśnie na Junikowie,
w kościele NMP z La Salette
Pojednawczyni Grzeszników. Ołtarz
jest umieszczony po prawej stronie

prezbiterium i został zaprojektowany
i wykonany przez znanego poznańskiego artystę rzeźbiarza Roberta
Sobocińskiego. Postać Papieża jest
rodzajem ryngrafu, płaskorzeźbą
wykonaną w gipsowej płycie. Jak
mówią parafianie to postać żyjąca,
gdyż w zależności od oświetlenia
i kąta patrzenia zmienia się wyraz
twarzy Świętego.
Ołtarz został poświęcony przez
Ks. Adama Sobczyka – Prowincjała
Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej
Rodziny niemal w tej samej chwili,
gdy w Rzymie oficjalnie ogłaszano
Jana Pawła II świętym.
Parafia otrzymała kroplę krwi
Świętego stanowiącą tzw. relikwię
pierwszego stopnia oraz Jego piuskę
będącą relikwią stopnia drugiego.
Obie relikwie otrzymane od ks. kard.
Stanisława Dziwisza i przywiezione
z Krakowa osobiście przez ks. proboszcza Bogusława Kudlę pozostaną
w junikowkiej parafii.
WR
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Migawki z Junikowa

Od wielu tygodni obydwa chodniki na ul. Namysłowskiej zajęte są przez „koczujące” tam samochody.
Piesi ten odcinek muszą pokonywać ulicą. Sprawę tą polecamy służbom porządkowym.

Przezorny zawsze zabezpieczony.
(park junikowski – podczas prac remontowych)

Popsuł się??? a taki dobry był … amerykanski…
(Hummer transportowany ul. Grunwaldzką do zakładu napraw na Wieruszowskiej)

Wreszcie po wielu miesiącach tablica informacyjna na pętli junikowskiej działa! Problem w tym, że umieszczono ją po niewłaściwej stronie dworca – na peronie dla pasażerów wysiadających.

Namalujemy, choć odpada..
(Na ścieżce rowerowej kruszyły się nałożone na asfalt znaki.
Na ich resztkach namalowano nowe nie bacząc, że to nie usunięte
pozostałości starych oznaczeń będą dalej się kruszyć odpadając
razem z nową farbą.)

