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25-lecie konsekracji junikowskiej świątyni

Wszystkim, którzy żyją i pracują
w naszej małej junikowskiej ojczyźnie
życzymy, by święta Bożego Narodzenia
napełniły serca miłością, radością
i pokojem, a blask betlejemskiej gwiazdy
towarzyszył w Nowym Roku
stanowiąc źródło mocy do pokonywania
wszelkich przeszkód i przeciwności…
Podnieś rękę Boże Dziecię
błogosław Ojczyznę miłą…

Rada Osiedla Junikowo
i Redakcja Gazety Junikowskiej

RADA RADZIŁA
Listopadowa sesja Rady Osiedla
oświęcona była następującym tematom:
Zmianom w składzie Zarządu
Rady w związku ze śmiercią jednego
z członków. Ponieważ fakt ten nie
powoduje utraty zdolności do pełnienia funkcji statutowych przez Zarząd,
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
o nie uzupełnianiu składu.
Wnioskowi Zarządu Dróg
Miejskich w sprawie wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul.
Rzepińskiej. Rada przy jednym głosie
wstrzymującym odrzuciła wniosek
Ostatecznemu zaopiniowaniu
uchwały Rady Miasta Poznania

dotyczącej nadania parkowi przy
ul. Grunwaldzkiej imienia Ks.
Feliksa Michalskiego. Rada wyraziła pozytywną opinię przy jednym
głosie sprzeciwu i trzech wstrzymujących się.
Delegowaniu przedstawiciela
do spraw kontaktów z Zarządem
Zieleni Miejskiej. Rada jednogłośnie powierzyła to zadanie radnemu
Zenonowi Musiałowi.
Przedstawiono
propozycje usprawnień dotyczących
ruchu pojazdów i pieszych na
ul. Grunwaldzkiej. Rada wystąpi o zmiany programów sygnalizacji
świetlnej oraz umożliwienie zawraca-

nia w stronę Junikowa na wysokości
ul. Jeleniogórskiej, gdzie sygnalizacja
dopuszczała jedynie wykonanie lewoskrętu.
Zwrócono uwagę na brak koszy
na śmieci wzdłuż ul. Grumwaldzkiej.
Brak ich również na ulicach stanowiących drogi młodzieży do szkół. Rada
zajmie się tym problemem.
Pozostała część obrad została zdominowana przez problemy związane
z projektem wprowadzenia jednego
kierunku ruchu na ul. Grotkowskiej.
O tej sprawie piszemy w oddzielnym
artykule.
RW

Kalendarz parafialny na 2014 rok!
Powoli tradycją parafii p.w. św.
Andrzeja Boboli staje się wydawanie własnych kalendarzy. Właśnie
ukazał się nowy kalendarz ścienny na rok 2014. Poświęcony jest
w całości patronowi parafii. Święty
Andrzej Bobola, jezuita, urodził się
w 1591 r. Zginął w ogromnych
męczarniach podczas misji chrystianizacyjnej, kiedy to został zamordowany przez Kozaków z Polesia
w 1657 r. Został kanonizowany
17 kwietnia 1938 r., a jego doczesne szczątki w triumfalnym pocho-

dzie zostały przewiezione do Polski.
Odwiedziły m.in. Poznań, by ostatecznie spocząć w kościele oo. jezuitów w Warszawie. Każda karta
kalendarza opatrzona jest zdjęciami miejsc związanych z życiem
i działalnością misyjną Świętego.
Wiele z tych zdjęc powstało podczas
parafialnej pielgrzymki na Litwę
i Białoruś. Autorem projektu jest
ksiądz wikary Dawid Stelmach.
Pięknie wydany kalendarz nabywać
można w zakrystii.
MCR

Redakcja redaguje – miasto wydaje…
Składając naszym Czytelnikom
życzenia świąteczne i noworoczne
z przykrością musimy zakomunikować, że nie wiadomo, kiedy ukaże
się kolejny numer naszej gazety.
Uruchomienie pieniędzy przeznaczonych na jej wydawanie w nowym
roku, rozmaite procedury przetargowe, wszelkie urzędnicze formalności, jak również sam druk, który

odbywa się w… Kielcach!!! a co
za tym idzie droga, jaką przebywa
skład i jaką wracają już wydrukowane egzemplarze) – wszystko to
powoduje opóźnienia – i to niebagatelne. W roku ubiegłym roku udało
się wydać pierwszy numer dopiero po pięciomiesięcznej(!) przerwie.
Z podobnymi problemami borykają
się także inne rady osiedli, które

postanowiły wydawać własną gazetę.
Dołożymy starań, by tym razem czas
ten skrócić maksymalnie. Wciąż czynimy starania, by gazeta ukazywała
się, co miesiąc z przerwą wakacyjną i przynosiła aktualne informacje
o tym, co dzieje się Junikowie, czym
zajmuje się Rada Osiedla, jakie są
problemy mieszkańców…
Redakcja

Redakcja: Zdzisław Szreder, Rada Osiedla Junikowo; www.junikowo.com; gazetajunikowska@gmail.com
Wydawca: Urząd Miasta Poznania, Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta, Osiedle Junikowo, ul. Matejki 50, Poznań
Skład i łamanie: Zdzisław Szreder
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25. rocznica konsekracji
junikowskiej świątyni
II wojnie światowej zaczęła wzrastać
liczba wiernych, kolejny proboszcz
ks. Feliks Michalski podjął więc starania o pozwolenie na budowę nowego kościoła. Władze komunistyczne udzieliły jej dopiero w 1974 r.,
gdy proboszczem w parafii był ks.
Stefan Schudy. Oficjalnie była to
zgoda jedynie na remont i modernizację. W praktyce jednak, na miejscu
starego kościoła zbudowany został
od fundamentów nowy, którą to inicjatywę podjął ks. kan. Włodzimierz
Koperski, obecnie emeryt, który
w latach 1975-2012 był proboszczem tutejszej parafii.
„Bolesny jest widok zamykania
kościołów i kaplic zamienianych
w sale koncertowe, muzea, hotele czy
dyskoteki, a nawet w domy mieszkalne” – przyznał ksiądz Arcybiskup
wyjaśniając, że dzieje się tak zazwyczaj dlatego, ponieważ „o wiele
wcześniej legła w gruzach duchowa
świątynia w sercach chrześcijan”.
Stąd też, jak zaznaczył, „sprawą
o wiele istotniejszą niż świątynia
materialna, jest to, aby Bóg znalazł
miejsce w naszym sercu”. Również
proboszcz junikowskiej parafii, ks.
Grzegorz Piotrowski zauważył, że niezwykle istotnym było duchowe przygotowanie parafii do obchodzonego
jubileuszu 25. rocznicy konsekracji

fot. A. Olender

W sobotę 16.listopada 2013
parafia junikowska przeżywała niezwykle doniosłą uroczystość, której
przewodniczył Metropolita Poznański
ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.
W swojej homilii mówił: „Obchodzona
rocznica poświęcenia tej świątyni parafialnej interesuje nas przede
wszystkim ze względu na życie chrześcijańskie. Jej obchodzenie powinno
bowiem wiązać się z odnowieniem
przez nas świadomości tego, że jesteśmy żywym Kościołem”.
Przed 25 laty, w dniu 16 listopada 1988 r. abp Jerzy Stroba dokonał aktu konsekracji kościoła p.w.
św. Andrzeja Boboli. Sama parafia
utworzona została pięćdziesiąt lat
wcześniej, w 1938 roku. Tereny,
które obejmuje obecnie parafia pw.
św. Andrzeja Boboli, dawniej należały do górczyńskiej parafii pw. św.
Krzyża. W 1936 r. powołano Komitet
Budowy Kościoła. Rok później zakupiono tzw. „resztówkę” gospodarstwa
wraz z budynkiem dawnej owczarni, który, dzięki pomocy parafian,
zaadaptowano na kościół. Parafia
pw. św. Andrzeja Boboli powołana
została dnia 1 stycznia 1938 r. na
mocy dekretu Prymasa Polski kard.
Augusta Hlonda.
Pierwszym proboszczem parafii
został ks. Leonard Gierczyński. Po

kościoła parafialnego, jak i przeżywanej w tym roku 75. Rocznicy
utworzenia tej parafii. „Świętujemy
dziś zwieńczenie niezwykłego dla
nas roku jubileuszu powiązanego
z przeżywanym w Kościele Rokiem
Wiary. Przez cały ten czas podejmowaliśmy też w naszej wspólnocie
parafialnej rozmaite inicjatywy mające pogłębić i umocnić naszą wiarę:
rekolekcje, misje parafialne czy uroczyste celebracje Eucharystyczne.
Pielgrzymowaliśmy również śladami naszego patrona św. Andrzeja
Boboli” – wyjaśnił duszpasterz.
Jak podkreślił też ks. Piotrowski,
poświęcenie kościoła było ukoronowaniem długich lat starań o jego
budowę, a później fizycznej pracy,
modlitwy i ofiar parafian podejmowanych przy jego wznoszeniu.
„A wszystko to dokonywało się pod
kierunkiem długoletniego proboszcza
tej parafii, ks. kan. Włodzimierza
Koperskiego” – zaznaczył.
Wspólnota parafialna przez cały
rok żyła podwójnym jubileuszem.
Odbyły się rekolekcje poświęcone
życiu i działalności misyjnej patrona
parafii św. Andrzeja Boboli, wydano specjalną publikację poświęconą
dziejom Junikowa i tutejszej parafii
oraz kalendarz towarzyszący jubileuszom przez cały 2013 rok. W maju
pielgrzymowano na Litwę i Białoruś
śladami Świętego Patrona.
Początkowo parafia pw. św. An
drzeja Boboli obejmowała swym zasięgiem Stare Junikowo, os. Plewiska
(obecnie os. Kwiatowe) oraz wsie
Rudnicze i Aniołowo (aktualnie
Plewiska). Jednak z czasem, wraz
z rozbudową tej części miasta, na jej
obszarze wyodrębniono trzy nowe
parafie, przez co zmniejszyła swoją
powierzchnię. Ostatnią zmianę granic junikowskiej wspólnoty przeprowadzono w 2001 r., gdy utworzono
parafię pw. Najświętszej Maryi Panny
z La Salette. Obecnie do parafii
pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu
należy blisko 7000 wiernych.
MCR
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Masaże inne z definicji.
Okres jesienny sprzyja nowym
odkryciom. Więcej stresu, chłód
na dworze i paradoksalnie dłuższe spacery – przynajmniej w moim wypadku. Jaki efekt? Poruszony po drodze
temat złagodzenia napięć, naładowania „energią” i podrasowania swego
zdrowia. Masaże. W różnych formach – dające najróżniejsze rezultaty.
Skończyło się to oczywiście zgłębieniem tematu. Dziennik z tej podróży
przyda się potomnym. Pod pojęciem
masaży ukrywa się znacznie więcej,
niż by się zdawało...
W salonach, które wychodzą
do spragnionego relaksu śmiertelnika, można niejednego doświadczyć.
Pierwsze co rzuca się w oczy po
tradycyjnym leczniczym, to masaż

gorącymi kamieniami. O ile brzmienie dezorientuje, to całość nie ma
na celu zaprezentowania wmuszonej
na siłę egzotyki – wręcz przeciwnie.
Rozgrzane bazaltowe bryły rozkłada
się w kluczowych miejscach ciała, aby
pobudzić krążenie, rozluźnić mięśnie
i złagodzić ból. Całość zabiegu wpływa
także pozytywnie na kondycję skóry.
Jest wiele więcej. Masaż bańką
chińską brzmi już bardziej znajomo.
Bańki chińskie jako takie są zaskakująco popularne w Polsce, jednak sama
technika zakłada odrobinę więcej. Tu
celem jest rozbicie tkanki tłuszczowej, oraz poprawa ogólnego wyglądu
i funkcjonowania skóry. Skuteczne
w walce z cellulitem i jako zabieg
wyszczuplający. Pojawiają się nawet

masaże pozwalające szybciej odzyskać
zdrowy wygląd skóry po porodzie. Do
tego masaże w wykorzystaniem świecy, czy nawet z udziałem więcej niż
jednego masażysty połączone z wonnymi substancjami. Żyć nie umierać.
Jak się zdaje, wiele z tych technik
ma swoje korzenie w starożytności,
a często i w innych kulturach. Udana
podróż.
Aromaterapia ma w niektórych
zabiegach olbrzymią rolę. Relaks osiąga się przez równoległą stymulację
wielu zmysłów. Tego dane mi było
zresztą się dowiedzieć. Zwieńczeniem
badań było odnalezienie masażu
za pomocą płynnej gorącej czekolady.
Brzmi to równie apetycznie co relaksująco. Założeniem jest osiągnięcie
całkowitego odprężenia, poprawa
samopoczucia (jeśli o to chodzi, zdaje
się, że czekolada zawsze nie ma sobie
równych), poprawienie wyglądu skóry,
a ostatecznie i pozbycie się nadmiaru
tkanki tłuszczowej, o zapachu czekolady, który pozostaje na skórze nie
wspominając.
W niektórych salonach dostępne są
też zabiegi typowo kosmetyczne. To
zatem bardzo kuszące miejsce do urozmaicenia coraz zimniejszych i szarych
dni, jakie stają się wraz ze zbliżaniem
się zimy normą. Korzyści zdrowotne
– wliczając w to wyzbycie się stresu
– są niepodważalne. Kolejnej jesieni,
kolejne udane odkrycie.
Artykuł napisany z pomocą profesjonalistów z salonu Oliwkowy Sad.

Idzie zima – co jeśli nas zasypie?
Mieszkańcy ulicy Grotkowskiej
zwrócili się z zapytaniem: Czy miasto wywiezie śnieg który właściciele posesji w ramach obowiązku
uprzątają z chodnika i usypują na
pryzmach wzdłuż krawędzi jezdni
i chodnika? Pytanie wzięło się stąd,
że Grotkowska, podobnie (jak i wiele
innych osiedlowych uliczek) jest tak
wąska, że sterty śniegu pozostawiają
raptem pół metra wolnego chodnika; zawężają też jezdnię utrudniając
mijanie się pojazdów. Zarząd Dróg
Miejskich wyjaśnia: Ci, którzy obowiązani są do uprzątania śniegu
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z terenów przyległych do posesji
powinni pryzmować go na granicy
chodnika i jezdni. Miasto nie prowadzi żadnych planowych działań
związanych z usuwaniem tak zgromadzonego śniegu. Jedynie w wyjątkowych wypadkach, gdy jego zwały
uniemożliwiać będą ruch pieszy, lub
samochodowy można skontaktować
się z działem zajmującym się zimowym utrzymaniem ulic w Zarządzie
Dróg Miejskich: telefon 61-647-7200 wew. 231. Jego pracownicy, po
dokonaniu oceny zasadności zgłoszenia mogą podjąć decyzję o doraźnym
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usunięciu śniegowych hałd. W odniesieniu do osiedlowych uliczek nie jest
to podobno łatwe od strony technicznej – główną przeszkodą są parkujące samochody, elementy infrastruktury, wąskie chodniki i jezdnie.
Wszystko to niekiedy wręcz uniemożliwia posiłkowanie się sprzętem
mechanicznym. Jasno dano nam do
zrozumienia, że szanse na usunięcie
pryzm są raczej niewielkie, wobec
czego zostaje nam tylko budowanie
ze zgarniętego śniegu rzeźb w przydomowych ogródkach…
RW
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Junikowskie Koło Emerytów

„Jest w moim kraju zwyczaj…”

11 grudnia członkowie junikowskiego Koła nr 42 PZERiI spotkali
się, by podzielić się opłatkiem. Po raz
kolejny można było zobaczyć jak silne
więzi łączą naszych seniorów i jak
bardzo cieszą ich wspólne spotkania.
Były pięknie przybrane stoły, prezenty, wspólnie śpiewano kolędy, łamano
się opłatkiem i składano życzenia. Na
spotkaniu gościli także radni osiedli

Kamiennogórska

RW

Nareszcie koniec

W chwili oddawania tego numeru do druku kończą się prace przy
przebudowie ul. Kamiennogórskiej
na odcinku od Jeleniogórskiej do
Budziszyńskiej. To bardzo ważny
odcinek, bowiem stanowi jedyną
możliwość bezpośredniego wyjazdu z Osiedla Sienkiewiczowskiego
w kierunku centrum. Miał być gotowy
z końcem sierpnia lecz rozbieżności
stanowisk ZDM-u i Inwestora spowodowały, że prace nie postępowały
w założonym tempie. Wspomniane
rozbieżności dotyczyły wykonania
podbudowy jezdni. Ostatecznie podbudowy nie wykonano a przebudowa polega na budowie chodników,
miejsc postojowych oraz położeniu
nowego dywanika asfaltowego na
sfrezowaną powierzchnię jezdni.
Wykonawcy nie ukrywają, że do

Gazeta Junikowska

Junikowo i Kwiatowe. Dziękując za
zaproszenie życzyli wszystkim członkom Koła radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Nawiązali przy tym do hasła znajdującego się na sztandarze Koła:
„Jesteśmy dla siebie i sobie pomagamy”. Słowa wyrażają zarazem to
co, niesie ze sobą symbolika opłat-

ka – miłość, przyjaźń , pojednanie,
a przede wszystkim - potrzebę bycia
ze sobą. Życzyli również, by Seniorzy
zasiadając w rodzinnym gronie podczas wigilijnej wieczerzy byli strażnikami i przekazicielami tradycji dla młodszych pokoleń. Mówiła o tym także
jedna z członkiń Koła – p. Halina
Czubak, która przypomniała znaczeniu i wartościach polskich zwyczajów świątecznych, co najlepiej oddają
słowa wiersz napisanego przez Kamila
Cypriana Norwida: „Jest w moim
Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie.”
Miłym akcentem było wręczenie
przez Przewodniczącego Koła - p.
Bogusława Rembalskiego ozdobnych
podziękowań dla Rady Osiedla.
Należy dodać, że spotkanie utrwaliła telewizja WTK i ciekawi relacji
będą mogli ją zobaczyć nie tylko
na ekranach telewizorów ale także
w internecie.

wydłużenia terminu robót przyczynili się też i ci kierowcy, którzy
mimo zakazu „na siłę’ pokonywali
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zamkniętą ulicę, rozjeżdżając świeżo
położone krawężniki i płytki chodnikowe. 
RW
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Ulica Grotkowska

Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta
Zarząd Dróg Miejskich pogodził wszystkich?
Gorące spory wywołała zapowiedź wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Grotkowskiej.
Z inicjatywą wystąpiła grupa mieszkańców tej ulicy zyskując aprobatę
Zarządu Dróg Miejskich.
W tej sytuacji poproszona o opinię Rada Osiedla, przychyliła się
do wniosku podejmując stosowna
uchwałę. Wkrótce jednak okazało
się, że przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedzieli się inni mieszkańcy tejże ulicy oraz ci, którzy pracują
w położonych tam firmach.
Powstał klasyczny pat, gdyż
w liczbie osób opowiadających
się „za” i „przeciw” były niewielkie różnice a żadna ze stron
nie chciała przyjąć argumentów
przeciwnika – na dodatek zaczęły
napływać sugestie i uwagi w tej
sprawie od mieszkańców coraz
odleglejszych ulic, a nawet rodziców dowożących dzieci do junikowskiego gimnazjum z innych
części Poznania.

W tych okolicznościach Rada
zawiesiła wykonanie uchwały opiniującej, organizując spotkanie
zainteresowanych ze specjalistami
z ZDM w nadziei uzyskania ostatecznego rozwiązania. Okazało się
jednak, że w międzyczasie zaistniały
nowe okoliczności zmieniające stan
rzeczy. Od dłuższego czasu problemem jest niebezpieczny wyjazd
z ul. Małoszyńskiej w tzw. „drogę
serwisową”. Zarząd Dróg Miejskich
dostrzegł jedyną możliwość oprawy bezpieczeństwa w tym miejscu
poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.
Oznacza to, że ul. Małoszyńską
na odcinku od Rzepińskiej i częścią „serwisówki” (do wjazdu do firmy ”Makowski”) będzie
można wyjechać tylko w stronę
Grunwaldzkiej. Jednocześnie rozwiązanie to wyklucza jednokierunkowość na Grotkowskiej. Tak więc
decyzja ZDM-u
zamyka sprawę
– przynajmniej na obecnym etapie.

Czy Grotkowska jest ulicą bezpieczną to sprawa wciąż dyskusyjna
bowiem parkuje na niej coraz więcej samochodów nie zawsze pozostawiających przepisową przestrzeń dla pieszych. Omijanie rzędu pojazdów
stojących jeden za drugim powoduje, że pojazdy mijają się „na trzeciego”
wjeżdżając przy tym na chodnik.
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Zwolennicy jednego kierunku na
Grotkowskiej nie są zadowoleni,
podobnie jak ci, którym nie przypadł do gustu jeden kierunek na
Małoszyńskiej. A przy tej okazji
również Rada Osiedla stanęła przed
problemem: Jakie kryteria stosować
przy rozstrzyganiu podobnych sporów. Czy liczy się przede wszystkim
głos mieszkańców danej ulicy, czy
może także i osób, które tam pracują – jaką wagę mają wnioski tych,
którzy mieszkają kilka ulic dalej,
jak ustosunkować się do życzeń
rodziców chcących tylko wygodnie
dowieźć dzieci do szkoły?
Mieszkańcy wyrażają różne opinie na ten temat. Jedni twierdzą,
że w dobie demokracji każdy głos
należy traktować po równo. Inni są
zdania, że liczą się tylko argumenty mieszkających przy danej ulicy
lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie – pozostali powinni się podporządkować się poczynionym przez
nich ustaleniom. Zmiana organizacji ruchu na Grotkowskiej miała
podnieść bezpieczeństwo pieszych
– zwłaszcza dzieci – tak twierdzili
jej zwolennicy. Przeciwnicy powoływali się na stanowisko dyrekcji gimnazjum, która takiego zagrożenia
podobno nie widzi. Próbą kompromisu była propozycja wprowadzenia
„strefy zamieszkania” jednak gdy
okazało się, że jednym z wymogów, które strefa taka wprowadza, jest parkowanie pojazdów tylko
w miejscach wyznaczonych, pomysł
został odrzucony przez obie strony.
Przedstawiciel ZDM – p. Andrzej
Bilert, by jak najmniej manipulować
przy istniejącym układzie komunikacyjnym. W efekcie trzech burzliwych debat w sprawie jednego kierunku na ul Grotkowskiej pojawią
się słupki uniemożliwiające omijanie
samochodami progów spowalniających. Zmiany dotkną natomiast…
części ul. Małoszyńskiej.
RW
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Przestępcy szczególnie aktywni
Przedświąteczny okres wzmożonego ruchu w placówkach handlowych
jest czasem w którym odnotowuje
się zwiększoną ilość popełnianych
przestępstw i wykroczeń. W zakupowej gorączce często zapominamy
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa co bezlitośnie wykorzystują
przestępcy.
Pamiętajmy!
• udając się na zakupy upewnijmy się czy zamknęliśmy samochód.
Nie zostawiajmy w nim na widocznym miejscu wcześniej dokonanych
zakupów lub jakichkolwiek warto-

ściowych przedmiotów, które zwrócą uwagę przestępcy.
• w sklepie, na targowisku,
w tramwaju, w autobusie - wszędzie
tam, gdzie panuje ścisk i tłok zwróćmy szczególną uwagę na nasze torby,
torebki i portfele. Chwile nieuwagi
wykorzystują kieszonkowcy, którzy
bacznie wypatrują osób nieprzestrzegających podstawowych zasad bezpieczeństwa.
• wypłacając pieniądze w placówce bankowej, pocztowej, w kantorze i z bankomatu zwróćmy uwagę
czy nie jesteśmy obserwowani i nie

afiszujmy się ilością pieniędzy posiadanych przy sobie.
• zabierajmy tylko taką ilość pieniędzy która faktycznie potrzebna nam
będzie na zakupach. Nie nośmy przy
sobie drogocennych przedmiotów:
drogiej biżuterii, urządzeń elektronicznych, kart kredytowych i płatniczych
bez potrzeby.
Ostrożność i rozwaga może zaoszczędzić nam niepotrzebnych nerwów
i stresu jakie towarzyszą osobie, która
w wyniku przestępstwa straciła mienie, pieniądze i wszystkie dokumenty.
st.sierż. Mariusz Fabisiak

Usuwa się usterki na Grunwaldzkiej
Po przedstawieniu inwestorom
listy usterek dostrzeżonych na ulicy
Grunwaldzkiej, wykonawcy powoli
(zdaniem mieszkańców zbyt powoli)
usuwają niektóre niedociągnięcia. Na
wiadukcie Smoluchowskiego założono dodatkowe elementy barier tak,
by chronić przed wypadnięciem dzieci, wytyczono dodatkowe przejście
do przystanku tramwajowego przy ul.
Cmentarnej, założono barierki przy skarpie chodnika w rejonie Glaxo, tam też
wykonano zjazd ze ścieżki rowerowej.
Wydłużono nieco czas zielonego światła dla wyjazdu z ulic: Smoluchowskiego
i Jawornickiej. Niestety działanie sygnalizacji na całej długości nowego odcinka
Grunwaldzkiej nie zadowala mieszkań-

ców – zbyt długie oczekiwanie przez
pieszych na zielone, konieczność przechodzenia etapami przez jezdnię i torowisko, brak priorytetu dla komunikacji
miejskiej – to podstawowe uwagi w tej
sprawie.
Dotąd nie zrealizowano uwag dotyczących dojścia dla pieszych na dworzec MPK Junikowo , dojścia do przystanku na pętli Budziszyńska , naprawy
chodnika przy ul. Dziewińskiej który
po deszczu zamienia się w jezioro..
Nadal nie zabezpieczono drogi rowerowej i chodnika, przed możliwością
„wypadnięcia” samochodów z zakrętu
ul. Małoszyńskiej. Sporym wyzwaniem
będzie zmiana pochylenia profilu drogi
rowerowej na odcinku wzdłuż cmenta-

rza, gdzie po deszczu woda zamiast na
pobocze – spływa na chodnik tworząc
kałuże. Z kolei od Budziszyńskiej w stronę Glaxo asfalt na ścieżce rowerowej jest
nierówny, co widać po deszczu a i podczas jazdy odczuć się daje… W niektórych miejscach odpadają już poziome
znaki naniesione na jej powierzchnię.
Jak widać sporo usterek jeszcze do
usunięcia. Niektórych problemów nie
da się niestety rozwiązać. Dotyczy to
”dołożenia” dalszego ciągu chodnika
przy ul. Jawornickiej, w rejonie poczty.
Uniemożliwia to fakt, że biegłby on po
terenach prywatnych. „Usuwaczom”
usterek życzymy Wesołych Świąt i oby
Gwiazdor nie musiał przychodzić do
nich z rózgą. 
RW

To nie droga rowerowa…
Do Rady Osiedla wpłynęła prośba
o podjęcie interwencji w sprawie
„drogi rowerowej” po południowej
stronie ul. Grunwaldzkiej – wzdłuż
parku. Zdaniem zgłaszającego nie
nadaje się ona do ruchu, gdyż jest
zbyt „falista”. Problem w tym, że to,
na co skarżył się nasz mieszkaniec
,to wcale nie droga rowerowa, lecz
tak zwany pas infrastruktury technicznej wyznaczony zabrukiem w falisty
wzorek. Należy przypomnieć, że po
tej stronie ulicy Grunwaldzkiej nie
ma drogi rowerowej jako takiej, lecz
jest tam ciąg rowerowo pieszy czyli
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po prostu chodnik z dopuszczeniem
ruchu rowerowego. Informuje o tym
stosowny znak zezwalający cyklistom
na poruszanie się całą szerokością
chodnika.
RW
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Migawki z Junikowa

Orkan Ksawery narobił szkód także w Lasku Marcelińskim...

Junikowskie Szachty jeszcze w jesiennych barwach

...a ludzie mimo tego i tak korzystali z uroków pierwszego w tym roku
śniegu

Przy okazji remontu ulicy Kamiennogórskiej w ekipie wykonującej prace
objawiły się artystyczne dusze.

