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Uroczysta Msza św. odpustowa w parafii La Salette 
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Od czasu przebudowy 
ul. Grunwaldzkiej miesz-
kańcy oczekują na spełnie-
nie zapowiedzi wydłużenia 
do pętli Junikowo linii 
tramwajowych kończących 
bieg na Budziszyńskiej. 
Chodzi zwłaszcza o linię 
nr „15”, która zapewnia 
bezpośredni dojazd do 
północnej części miasta. 

W tej sprawie do Zarządu 
Transportu Miejskiego 
oraz Miejskiego Przed–
siębiorstwa Komunikacji 
występowali już ponad 
pół roku temu, zarówno 
mieszkańcy Junikowa jak 
i Rada Osiedla. Pojawiła 
się sugestia, że będzie 
to możliwe – choć tylko 
w godzinach szczytu prze-
wozowego – od września, 

jednak najnowsze infor-
macje jakie przekazał nam 
ZTM rozwiały te nadzieje. 
Na „PIĘTNASTKĘ” przyj-
dzie jeszcze poczekać co 
najmniej do przyszłego 
roku. Wtedy rozpoczną 
się działania mające na 
celu zintegrowanie trans-
portu miejskiego z trans-
portem gminy Dopiewo. 
Jeśli Dopiewo zdecyduje 
skierować swoje autobusy 
na Junikowo zamiast na 
Ogrody, zwiększy się zna-
cząco strumień pasażerów, 
a tym samym pojawi się 
ekonomiczny argument za 
wydłużeniem linii tramwa-
jowych z Budziszyńskiej 
do Junikowa. Bo potrzeba 
udogodnienia dla miesz-
kańców – to żaden argu-

ment. O wszystkim decy-
dują pieniądze, a ZTM 
musiałby zapłacić MPK 
za wydłużenie linii o 1,5 
km, co biorąc pod uwagę 
rozmaite przeliczenia 
na „pasażerokilometry” 
i „wozokilometry”, daje 
podobno wyniki przesą-
dzające o nieopłacalno-
ści tego przedsięwzięcia. 
Przedstawiciele prze-
wozów ZTM twierdzą, 
że pasażerowie nic nie 
tracą jadąc z Junikowa 
i przesiadając się przy 
Budziszyńskiej na „szóst-
kę” lub „piętnastkę”, bo 
możliwość korzystania 
z biletów przystankowych 
nie skutkuje stratą jak 
wypadku biletów czaso-
wych – ponadto rozkłady 

jazdy są tak skorelowane, 
że przesiadka odbywa się 
bez dłuższego oczekiwa-
nia.

Zarówno mieszkańcy, 
jak i radni Rady Osiedla 
patrzą oczywiście z innej 
perspektywy. Dla nich 
najważniejsze jest uzy-
skanie rozwiązań, które 
będą służyły jak najlep-
szemu skomunikowaniu 
Junikowa z pozostałymi 
częściami miasta. Dlatego 
będą ponawiali wnioski 
o wydłużenie linii tramwa-
jowych i pozostaje mieć 
nadzieję, że upór spra-
wi, iż będą to działania 
skuteczne. Z początkiem 
przyszłego roku wrócimy 
do tematu.

Wojciech Rodziejczak

Komunikacja na Junikowie

Na „pietnastkę”  
przyjdzie nam jeszcze poczekać

Rada Osiedla nie dysponuje 
środkami pozwalającymi na prze-
prowadzanie na terenie osiedla 
dużych inwestycji – zwłaszcza zwią-
zanych z budową ulic. Jednak te, 
które posiada są rozdysponowane 
co do grosza na możliwe do zreali-
zowania przedsięwzięcia. 

W tym roku ze środków 
Rady Osiedla powstają chod-
niki przy ulicy Nowosolskiej 
i ulicy Kopanina. Natomiast 
Zarząd Dróg Miejskich uzupeł-
nił ubytki nawierzchni na ul. 
Ziębickiej i jeszcze w tym roku 
położy nowy dywanik asfaltowy na 
ul. Krośnieńskiej. 

Junikowskie ulice

Mamy niewielkie środki, ale…

Nowy chodnik na ulicy Kopanina – jedna z inwestycji Rady Osiedla
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Wrześniowa sesja Rady Osiedla 
rozpoczęła się od rozpatrzenia postu-
latów, z którymi do Rady zwrócili się 
mieszkańcy.

przedstawiciele mieszkań-• 
ców ul. Nowosolskiej zwrócili się 
z zapytaniem o możliwości wyko-
nania nawierzchni na fragmencie 
tej ulicy określanym jako „Zaułek”. 
Wspomniany odcinek jest pozbawiony 
utwardzonej nawierzchni a możliwości 
budowy ulicy innym sposobem – np. 
poprzez założenie stowarzyszenia – 
przekraczają możliwości finansowe 
mieszkańców gdyż znajdują się przy 
niej zaledwie cztery posesje.

Rada poinformowała mieszkańców, 
że utwardzenie tzw. „Zaułka” zostało 
ujęte w planie budżetowym na rok 
2015 a polegać będzie na wykory-
towaniu drogi, ułożeniu podbudowy 
i nawierzchni z materiału pofrezowe-
go. To jedyne możliwe rozwiązanie 
w ramach posiadanych środków pie-
niężnych. 

mieszkańcy Osiedla Sien• 
kiewiczowskiego zwrócili uwagę na 
złe wykonanie ulicy Kamiennogórskiej 
na odcinku Jeleniogórska – 
Budziszyńska, gdzie płyty z pokrywami 
studzienek kanalizacyjnych nie zostały 
osadzone równo z powierzchnią jezd-
ni. Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
ZDM dokonał odbioru technicznego 
wspomnianego odcinka, stwierdzając 
po niewczasie, że nie został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
Rada wystąpi do ZDM o zmuszenie 

wykonawcy do dokonania poprawek. 
Ponadto w opinii mieszkańców zasadna 
wydaje się zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic: Smoluchowskiego-
Kamiennogórska. Ponieważ strumień 
pojazdów jadących od Grunwaldzkiej 
ul. Smoluchowskiego i skręcających 
w Kamiennogórską jest znaczny, nale-
żałoby ustanowić na tym kierunku 
pierwszeństwo przejazdu. Oznaczałoby 
to, że kto pojedzie ul. Smoluchowskiego 
od strony Lasku Marcelińskiego będzie 
przy Kamiennogórskiej musiał ustą-
pić pierwszeństwa wszystkim innym 
uczestnikom ruchu. Radni po krótkiej 
dyskusji postanowili poprzeć ten pro-
jekt.

Kolejny wniosek dotyczył uregu-
lowania ruchu pojazdów w obrębie 
Osiedla Sienkiewiczowskiego poprzez 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowe-
go na ulicach osiedla oraz nakaz parko-
wania pojazdów tylko po jednej stronie 
jezdni. Radni dostrzegając zalety takie-
go rozwiązania, uznali jednak, że w tej 
kwestii ostatecznie winni wypowiedzieć 
się mieszkańcy osiedla. Przygotowana 
zostanie koncepcja organizacji ruchu 
i poddana opiniowaniu osób bezpo-
średnio zainteresowanych.

mieszkańcy ul. Ząbkowickiej • 
przedłożyli pismo w sprawie wznowie-
nia rozmów z Zarządem Dróg Miejskich 
mających na celu przywrócenie bezpo-
średniego połączenia ul. Ząbkowickiej 
z ul. Grunwaldzką, które zostało zlikwi-
dowane podczas przebudowy na „Euro 
2012”. Rozmowy w tej sprawie zostały 

zawieszone ponad rok temu – przed-
stawiciele ZDM obiecali powrót do 
nich po całkowitym zakończeniu prze-
budowy. Rada Osiedla wystąpi w tej 
sprawie do ZDM, przekaże również 
prośbę o pomoc radnemu m. Poznania 
– p. Wojciechowi Kręglewskiemu. 
Obawy budzi jednak fakt, że dotąd 
nie dokonano odbioru technicznego 
ulicy Grunwaldzkiej co może stanowić 
pretekst do kolejnej zwłoki w podjęciu 
rozmów.

Rada Osiedla • przy jednym gło-
sie wstrzymującym się,podjęła uchwa-
łę pozytywnie opiniującą zakaz posto-
ju pojazdów po północnej stronie ul. 
Namysłowskiej (t. j. stronie bliższej ul. 
Grunwaldzkiej) 

Rada Osiedla•  przyjęła i zaapro-
bowała informację o lokalizacji Komisji 
Wyborczych na terenie Junikowa. 
Przedstawia się ona następująco: 
OKW nr 191 – Centrum Edukacji 
Ustawicznej (Grunwaldzka 200),
OKW nr 192 – Liceum Plastyczne 
(Junikowska 35)
OKW nr 193 – Szkoła Podstawowa 
nr 54 (Małoszyńska 38) 
OKW nr 194 – Przedszkole „Orle 
Gniazdo” (Junikowska 15) 

Przynależność do konkretnego 
obwodu będzie można sprawdzić 
na plakatach oraz w specjalnym 
dodatku do ”Gazety Junikowskiej”. 
Jednocześnie radni złożyli wniosek 
o zmiany granic niektórych okręgów, 
tak by w przyszłości były bardziej 
dostosowane do topografii osiedla.

Rada Osiedla•  ponowi wniosek 
do ZDM o ustanowienie ciągu pieszo 
rowerowego na do ul. Rumuńskiej 
jako kontynuacji drogi rowerowej 
kończącej się obecnie na wysokości 
„Glaxo”. Na poprzedni wniosek nie 
udzielono nam odpowiedzi.

Rada Osiedla•  wystąpi do 
Straży Miejskiej o zobowiązanie wła-
ściciela działki na narożniku ulic: 
Pogorzelskiej i Jawornickiej do upo-
rządkowania terenu, na którym gro-
madzone są śmieci

Ustalono termin następnej 
sesji – będzie to PONIEDZIAŁEK, 
13 PAŹDZIERNIKA. W.R.

Wrześniowa sesja

RADA RADZIŁA

Ulica Ząbkowicka – mieszkańcy nadal czekają na bezpośrednie połącznie  
z ul. Grunwaldzką
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W sobotę, 20 września miesz-
kańcy naszego osiedla, któ-
rzy wybrali się do „Tesco” na 
Mrągowską mogli wrócić nie tylko 
z zakupami ale i z doniczkami kolo-
rowych wrzosów. „Tesco” oraz 
„Carlsberg” i XXX zorganizowały 
Eko-akcję „Zdałeś? Odbierz nagro-
dę!”. Kto na parking przed marke-
tem przyniósł 10 szklanych bute-
lek otrzymał doniczkę z wrzosem 
a jeśli były to butelki zwrotne 
– dodatkowo kaucję. Jedna z przy-
padkowo spotkanych tam naszych 
mieszkanek chwaliła sobie akcję: 
„Przeczytałam o niej przypad-
kiem i wraz z mężem wyciągnę-
liśmy z piwnicy zalegające butel-
ki – razem było tego 40 sztuk. 
4 doniczki ładnych wrzosów 
i 14 złotych (dla nas to chleb na 
cały tydzień) – bardzo nas cie-
szy”.Też tam byłem i też pozbyłem 

się kilkudziesięciu butelek. I wrzosy 
ładne do domu przyniosłem, ale też 
i zastanawiać się zacząłem – pew-
nie nie ja jeden. 

Sklepy nie chcą przyjmować 
opakowań zwrotnych bez parago-
nu (a kto zbiera paragony kupując 
sobie np. jedno czy dwa piwa co 
jakiś czas). Skupy butelek, o ile 
istnieją, płacą tak marnie, że bar-
dziej opłaca się wyrzucić szkło do 
śmieci. Tym sposobem albo jeste-
śmy zwyczajnie okradani, bo nie 
oddaje się nam kaucji, albo ktoś, 
dla kogo wystawiamy posegrego-
wane odpady zarabia na naszej 
„porządności”, albo też niestety po 
chamsku butelki tłucze się po wypi-
ciu zawartości (tych, co to robią 
„pozdrawiają” rowerzyści, którzy 
przejeżdżają w okolicy całodobo-
wych sklepów z alkoholem, albo 
obok stadionu „Lecha” po meczu). 

Tak czy owak nie mamy z tego 
nic. Na domiar złego próbuje się 
utrwalać przekonanie, że butelki – 
czy w ogóle tzw. „surowce wtórne” 
– to domena „żulerki”. To złości 
prawdziwych Poznaniaków, którzy 
przywykli by do świnki – skarbonki 
wrzucić grosze za butelki, maku-
laturę czy złom. Bo jak powiada 
przysłowie: „Grosz do grosza…”

 Akcja oczywiście cieszy, bo 
i bez problemu odzyskać można 
kaucję za butelkę kiedyś kupioną 
i do tego sympatyczny dodatek, 
ale z drugiej strony czy konieczne 
jest organizowanie akcji by zwró-
cić uwagę na problem odzysku 
opakowań szklanych? Może po 
prostu wprowadzać więcej opa-
kowań zwrotnych (kłaniamy się 
„Carlsbergowi”) i najzwyczajniej 
uczciwie je skupować? 

Wojciech Rodziejczak

Akcja sympatyczna i pożyteczna,  
ale…

W kwietniu Miejska Pracownia 
Urbanistyczna przeprowa-
dzała konsultacje społeczne 
na temat Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzen–
nego Junikowo-Północ. Mieszkańcy 
zgłosili uwagi, zarówno indywidual-
nie jak i zbiorowo – za pośred-
nictwem Rady Osiedla. Plan oraz 
sposób rozpatrzenia uwag miały 
pojawić się do wglądu w sierpniu, 
jednak w sprawie nastąpiła cisza. 
Jedyną wieścią było enigmatyczne 
stwierdzenie przedstawicieli MPU, 
że większość uwag została uwzględ-
niona. W świetle informacji, jakie 
uzyskaliśmy z Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w chwili obecnej 
sytuacja przedstawia się następu-
jąco: 

Plan będzie poprawiany, gdyż 
kilka dni temu zostało uchwalo-
ne nowe Studium Uwarunkowań, 

w którym tereny przemysło-
we położone pomiędzy ulicami 
Smoluchowskiego i Jeleniogórską 
zostały przekształcone na przezna-
czenie usługowo-mieszkaniowe. 
W związku z tym wykonywana 
jest nowa prognoza oddziaływania 
na środowisko co spowodowało 
opóźnienie w procedowaniu. Plan 
będzie gotowy pod koniec tego, 
lub zaraz na początku przyszłego 
roku.

Mieszkańcy, którzy składali indy-
widualne wnioski w terminie usta-
wowym po konsultacjach, mogą 
dowiedzieć się w MPU o sposobie 
ich rozpatrzenia (muszą to jednak 
być wyłącznie te osoby, które je 
składały)

Na wnioski, które złożono za po  
średnictwem Rady Osiedla w ciągu 
najbliższego miesiąca MPU odpo-
wie Radzie w formie pisemnej. 

Cały czas można jeszcze zgła-
szać wnioski do MPU dotyczące 
przedmiotowego planu – będą one 
także brane pod uwagę

Przy ostatecznym wyłożeniu 
planu będzie można składać już nie 
wnioski, lecz UWAGI, które będą 
rozpatrywane przez Prezydenta 
Poznania oraz Radę Miasta.

Niezależnie od śledzenia biegu 
spraw przez Radę Osiedla, prosimy 
mieszkańców, by również indywi-
dualnie interesowali się tym co 
dzieje się z Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Junikowa, pozostając w tych spra-
wach w kontakcie z Radą Osiedla, 
gdyż to co nazywamy „obywatelską 
czujnością” należy zachować nie 
tylko w sprawach bezpieczeństwa 
i porządku publicznego… 

 Wojciech Rodziejczak

Plany przestrzennego zagospodarowania Junikowa

Konsultacje i… cisza
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Odpust w parafii NMP z La Salette

By duch był ochoczy a i ciało krzepkie…

Prowadzona przez Misjonarzy 
Świętej Rodziny junikowska parafia 
p.w. Najświętszej Marii Panny 
z La Salette Pojednawczyni 
Grzeszników (bo tak brzmi jej 
pełna nazwa) obchodziła niezwykle 
radośnie uroczystości odpusto-
we. Rozpoczęły się już w sobotę 
„Biesiadą Parafialną” na któ-
rej można było pokrzepić ciało 
dobrym jadłem i napitkiem, wziąć 
udział w konkursach i zabawach 
czy też ruszyć w tany przy muzyce. 
Najważniejsza jednak,że była to też 
okazja do spotkania się z bliższymi 
i dalszymi sąsiadami, możliwość lep-
szego zapoznania się z mieszkań-
cami z drugiego końca osiedla czy 
swobodnego porozmawiania z dusz-
pasterzami – aktualnymi i byłymi, bo 
na biesiadę przybył ks. Grzegorz 
Kamiński, były wikariusz tej para-
fii obecnie Asystent Prowincjalny 
a zarazem Ekonom klasztoru 
w Kazimierzu Biskupim. 

O ile sobota nasycona była aspek-
tem ludycznym, przynależnym z racji 
tradycji każdemu odpustowi, niedzie-
la stała się dniem duchowych i reli-
gijnych przeżyć. Uroczysta suma 
odpustowa o godz. 12 wypełniła 
wiernymi całą świątynię gromadząc 

nie tylko parafian, ale także licznych 
gości. Przed kościołem koncertowała 
orkiestra kolejowa a przybywających 
witał osobiście proboszcz – ks. 
Bogusław Kudla, czym szczególny 
sposób podkreślona została ranga 
tej uroczystości. Koncelebrze prze-
wodniczył Prowincjał Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny – ks. 
dr hab. Adam Sobczyk, zaś oko-
licznościową homilię wygłosił profe-

sor KUL – ks. dr hab. Waldemar 
Pasłęcki MSF. 

Podkreślił w niej, że patron para-
fii to nie tylko jej święty opie-
kun, lecz przede wszystkim wzór 
i przykład postępowania, który 
winniśmy naśladować. Dotyczy 
to w szczególny sposób Matki 
Boskiej Saletyńskiej Pojednawczyni 
Grzeszników, której przykład powi-

Matka Boża z La Salette – kato-
licki tytuł Maryi, która objawiła się 
we francuskim La Salette 19 wrze-
śnia 1846 roku dwojgu biednym 
dzieciom: 15-letniej Melanii Calvat 
i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, 
przekazując im  orędzie, którego 
treścią było wezwanie ludzi do poku-
ty, zapowiedź kar dla grzeszników 
i obietnica obfitych łask w wypadku 
nawrócenia. La Salette położone 
jest w Alpach na wysokości  1800m 
n.p.m. ok. 80 km od Grenoble. 
Tamtejsze sanktuarium powierzo-
ne jest pieczy zgromadzenia oo. 
Saletynów, z którego to zgromadze-
nia wywodził się o. Jan Berthier – 
założyciel Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny.

cd na str. 6
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nien budzić potrzebę pojednania 
zarówno wśród narodów, grup spo-
łecznych jak i pojedynczych osób. 
Potrzeba jest wielka, gdyż media 
pełne są doniesień o wojnach, kon-
fliktach społecznych czy rodzinnych 
tragediach Umiejętność pojednania 
nie jest łatwa, bowiem wymaga 
poddania się ustanowionym nor-
mom i prawom, a współczesny 
człowiek ulegając zachwytowi nad 
możliwościami nauki i zachęcony 
ideą demokracji nazbyt często pra-
gnie czuć się równy Bogu, próbując 
kreować rzeczywistość w wygodny 
dla siebie sposób. Rozważając teo-
logiczną wymowę pojednania czło-
wieka z Bogiem winniśmy pamiętać 
o obowiązku zwykłego międzyludz-
kiego pojednania się w rodzinie czy 
najbliższym środowisku. 

Ważnym momentem sumy 
było poświęcenie nowoufun-
dowanego ołtarza Mt. Boskiej 
Saletyńskiej, bliźniaczego kształ-
tem do poświęconego 27 kwietnia 
tego roku ołtarza dedykowanego 
św. Janowi Pawłowi II. Nowy ołtarz 
jest bardzo kolorowy i utrzymany 
w klimacie ludowej prostoty odda-
jącej ducha objawienia jakiego w La 
Salette właśnie proste wiejskie dzie-

ci doznały. Poświęcenia dokonał 
Ksiądz Prowincjał, który przy tej 
okazji wyraził wdzięczność i uzna-
nie Księdzu Proboszczowi oraz 
wszystkim fundatorom, za wysiłek 
wybudowania w świątyni w krótkim 
czasie aż dwóch nowych ołtarzy. 
Uroczystości zakończyła procesja 
wokół kościoła. Odśpiewano „Te 
Deum” i „Boże coś Polskę…” 

Piękny był to odpust. Ziemskie 
przyjemności sobotniej „Biesiady” 

z pewnością przyczyniły się do 
integracji lokalnego środowiska, 
pozwalając zacieśnić jeszcze mocniej 
sąsiedzkie więzy. Niedzielne uroczy-
stości – za sprawą kaznodziei, ducho-
wieństwa sprawującego liturgię, god-
nej oprawy, którą zapewniła zarów-
no wyróżniająca się strojami służba 
liturgiczna jak i orkiestra kolejowa 
i piękny głos organisty – sprawiła, że 
liczni uczestnicy ceremonii poczuli 
się z pewnością silniejsi duchem. 

Szanowni Państwo, we wrze-
śniu 2014 roku dokonano odbioru 
dwóch chodników na Junikowie. 
Jeden na ul.Kopanina drugi na ul. 
Nowosolskiej. Obydwie inwestycje 
zaininicjowane przez mieszkań-
ców zostały wpisane przez Radę 
Osiedla Junikowo w plan budże-
towy na 2014 i wykonane zostały 
z pieniędzy Rady Osiedla. 

W roku 2014 zostanie jesz-
cze przeprowadzony remont ulicy 
Krośnieńskiej polegające na zdar-
ciu i wylaniu wierzchniej warstwy 
asfaltu – prace mają się zacząć 
w dniu 29 września wiec kiedy 
będziecie Państwo to czytali ta 
inwestycja będzie już wykonana. 
Z planów na 2015 rok zosta-
ły wpisane następujące inwesty-

cje: utwardzenie trzech odcinków 
ulic: Gubińskiej, Nowosolskiej i Pl.
Swiatowida oraz odcinek chod-

nika na ul.Dziewińskiej wzdłuż 
Pl. Światowida.

Rada Osiedla Junikowo

Remonty chodników na Junikowie

Chodnik na ul. Nowosolskiej – jedna z dwóch inwestycji wykonanych 
z pieniędzy Rady Osiedla 

cd ze str. 5
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Pod takim właśnie hasłem odbyło 
się na początku września spotkanie 
przedstawicieli Rad Osiedli z funkcjo-
nariuszami Policji i Straży Miejskiej 
z terenu Grunwaldu. Jego celem 
było przedstawienie problemów, 
których rozwiązanie leży w gestii 
służb porządkowych. W imieniu 
mieszkańców Junikowa przekaza-
no Komendantowi Komisariatu 
Poznań – Grunwald następują-
ce uwagi i postulaty:

Potrzebę kontaktu z dzielnico-
wymi. Mieszkańcy skarżą się, że na 
terenie osiedla nie widać policjan-
tów – dotyczy to zwłaszcza dziel-
nicowych, których w chwili obec-
nej nikt z mieszkańców nie zna. 
Potwierdzeniem tego są też sesje 
Rady Osiedla, na których przez 
3 kadencje nie pojawił się (mimo 
wysyłanych zaproszeń) żaden przed-
stawiciel Policji ani Straży Miejskiej. 
Mieszkańcy stawiają pytanie – 
raczej retoryczne – dlaczego jeszcze 
kilkanaście lat temu na uliczkach 
pojawiały się okresowo radiowozy, 
a na każdej sesji Rady Osiedla był 
dzielnicowy (był nim wtenczas sierż. 
Dolny), który referował problemy 
związane ze stanem bezpieczeństwa 
osiedla, wskazywał zagrożenia, zbie-
rał informacje i uwagi – słowem peł-
nił coś w rodzaju dyżuru. Mieszkańcy 
wiedzieli, że mogą go tam wtedy 
zastać i podzielić się swoimi proble-
mami osobiście, albo przekazać je 
przez któregoś z radnych. Dlaczego 
wtedy było można?… 

Uznanie za miejsca zagrożone 
i objęcie nadzorem służb porząd-
kowych Parku im. Ks. Feliksa 
Michalskiego oraz wskazanych 
pustostanów przy ul. Dziewińskiej 
(m.in. pozostałości po dawnej agen-
cji „Cindy”). W pierwszym wypadku 
chodzi o przywołanie do porządku 
grup, które nadużywają parkowej 
przestrzeni, organizując tam piwne 
biesiady. Wiąże się to z nocnymi 
hałasami, które docierają nawet do 
dość odległych posesji. Dochodzą 
do tego dewastacje wyposażenia 

(uszkodzono jedno z „wandalo-
odpornych”(!) urządzeń siłowni) 
i zwyczajne zaśmiecanie terenu. 
W wypadku pustostanów prośba 
o ich kontrolę podyktowana jest 
obawą, by nie stały się koczowi-
skiem osób bezdomnych. 

Okresowa kontrola prędkości 
pojazdów poruszających się nocą 
na ul. Grunwaldzkiej. W ciągu dnia 
układ świateł nie pozwala na rozwi-
janie nadmiernych prędkości, jed-
nak gdy nocą następuje zmiana 
na pulsujące żółte, kierowcy często 
przekraczają prędkość dopuszczalną 
w terenie zabudowanym.

Umożliwienie podawania za 
pośrednictwem lokalnej prasy infor-
macji o bieżących zdarzeniach kry-
minalnych mających miejsce na 
terenie osiedla, przy czym głównym 
celem ich publikacji jest zwrócenie 
uwagi mieszkańców na występują-
ce zagrożenia i wyrobienie nawyku 
sąsiedzkiej czujności.

Okresowe patrole prewencyjne 
na terenie osiedla, co wynika z oczy-
wistej prawdy, że sam widok patro-
lu ma oddziaływanie prewencyjne 
właśnie. Straż Miejska została 
poproszona o interwencje mające 
na celu uporządkowania terenów, 
wskazywanych przez mieszkańców 
za pośrednictwem Rady Osiedla. 

Pozostałe Rady Osiedli zgłasza-
ły podobne problemy – dewastacji 
mienia, wybryków chuligańskich, 
spożywania alkoholu i zakłócania 
porządku oraz rozwijania nadmier-
nych prędkości. Wszyscy życzyli 
sobie, by na ulicach była bardziej 
widoczna policja. Zwracano także 
uwagę na bałagan panujący wokół 
pojemników do zbiórki używa-
nej odzieży pytając kto odpowia-
da za porządek w tych miejscach. 
Problemem, który nie pojawił się 
(jeszcze?) na Junikowie jest nisz-
czenie obiektów oświatowych przez 
młodzież, która gromadzi się tam 
wieczorami. 

Obecni na spotkaniu dyrektorzy 
szkół mówiąc, wręcz o „bandach 

chuliganów”, przedstawili informa-
cje, które mogą wywołać przera-
żenie. Dewastacje przyszkolnych 
placów zabaw, boisk szkolnych oraz 
budynków i ich wyposażenia nasi-
liły się tak dalece, że placówkom 
zaczyna brakować środków na bie-
żące wydatki, gdyż pieniądze trzeba 
przeznaczać na bieżące naprawy 
zdewastowanych urządzeń, usuwa-
nie graffiti, sprzątanie potłuczonych 
butelek itd. 

Zebrani usłyszeli obietnice popra-
wy sytuacji i załatwienia większości 
postulatów. W wypadku Junikowa 
poprawi się współpraca dzielnico-
wych z Radą Osiedla oraz „Gazetą 
Junikowską” a zgłoszone miejsca 
zostaną objęte szczególnym dozo-
rem. Będą również kontrole pręd-
kości. Dla kierowców istotnie jest 
informacja, że w Poznaniu powsta-
ną punkty identyfikacji pojazdów 
przejeżdżających na czerwonym 
świetle. Będzie ich 20 – z czego 
znaczna część zostanie zlokalizowa-
na na Grunwaldzie. 

W odniesieniu do problemów 
wynikających ze spożywania alkoho-
lu zalecono Radom Osiedli by doko-
nały weryfikacji punktów, w któ-
rych dozwolona jest jego sprzedaż. 
Zbliża się termin odnawiania kon-
cesji – można wnioskować więc 
o ich nieodnawianie, eliminując 
tym samym punkty, których dzia-
łalność wywiera negatywny wpływ 
na stan porządku i bezpieczeństwa 
w okolicy. Odnośnie porządku przy 
pojemnikach – niezależnie od tego 
do czego służą – sytuacja jest jasna. 
Odpowiada za niego zarządca tere-
nu, na którym je ustawiono.

A my przypominamy mieszkań-
com, że spotkania w ramach pro-
gramu „Bezpieczna dzielnica – bez-
pieczny mieszkaniec” odbywają się 
co miesiąc. Można w nich uczestni-
czyć osobiście, lub przekazać swoje 
uwagi Radzie Osiedla, której przed-
stawiciel z urzędu bierze w nich 
udział.

Wojciech Rodziejczak

„Bezpieczna dzielnica  
bezpieczny mieszkaniec”



 

Migawki z Junikowa

Wreszcie remont ul. Krośnieńskiej! Co prawda będzie położony tylko 
dywanik asfaltowy ale lepsze to niż slalom między dziurami w jezdni.

Mistrzostwo świata dla projektantów i wykonanawców ul. Junikowskiej. 
Spróbujcie przejechać ten odcinek wózkiem dziecięcym...

Wraz z przebudową ul. Junikowskiej wybudowano zbiornik  
do deszczówki przy ul. Miśnieńskiej

Ruszyła budowa pawilonów handlowych przy cmentarzu Junikowskim.  
Mamy nadzieję, że poprawi to jakość obsługi klienta oraz że inwestycja 
zostanie zakończona przed 1 listopada.

Mimo upływu kilku miesięcy ul. Grinwaldzka jako inwestycja nadal  
nie jest odebrana. Ciekawe jak długo potrwa ta zabawa.


