Gwiazdka 2014

Żałobna karta

Sylwia Glinkowska (1976-2014)
chętnie i bezinteresownie pomagała
mieszkańcom we wszelkich urzędowych sprawach, udzielając porad,
redagując pisma do urzędów i instytucji… Dla spotkanych na ulicy
sąsiadów i znajomych miała zawsze

chwilę czasu i kilka miłych słów, dla
tych, którzy mijali Ją w biegu - radosny uśmiech...
Jak trudno pogodzić się, z zrządzeniem losu, który go tak okrutnie
zgasił…

Głosu Wielkopolski: 21 grudnia 2011 r.

27 listopada 2014 r przez
cmentarz junikowski przeszedł
okazały orszak pogrzebowy. Wraz
z Rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i studentami, mieszkańcy Junikowa pożegnali mgr Sylwię
Glinkowską, która w niespodziewany i tragiczny sposób odeszła
z grona naszych mieszkańców.
Choć jako asystent na Wydziale
Zarządzania Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta
Stanisława
Wojciechowskiego
w Kaliszu zawodowo związana
była z tym miastem, mieszkając
na Junikowie aktywnie działała na
rzecz osiedla i jego mieszkańców
służąc swoją wiedzą i fachowymi
umiejętnościami.
Była jedną z
założycieli
Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy
Grunwaldzkiej, pełniąc funkcję sekretarza i rzecznika Stowarzyszenia.
Dzięki Jej zaangażowaniu i nieustępliwej postawie połączonej z umiejętnością prowadzenia negocjacji
ocalało kilka posesji , które podczas
przebudowy ulicy Grunwaldzkiej
zamierzano wywłaszczyć w sposób
niekorzystny dla właścicieli. Życzliwa
i otwarta na sprawy innych ludzi

Koniec bobrów bobrowania…
Na terenie Junikowa pojawiły
się bobry. Byłoby to sympatyczną
ciekawostką przyrodniczą, gdyby
nie fakt, że ich obecność przysporzyła kłopotu mieszkańcom.
Gryzonie upodobały sobie miejsce
na Strumieniu Junikowskim i na
wysokości ul. Małoszyńskiej rozpoczęły budowę tamy. Zaczęło się
od układania gałęzi i patyków na

mulistym wybrzuszeniu dna. To niewiarygodne, ale coś, co wyglądało jak niepozorny zator z gałęzi
wkrótce potrafiło podnieść poziom
strumienia tak, że woda zaczęła
wdzierać się na posesje grożąc zalaniem pomieszczeń gospodarczych.
Sytuacja stała się jeszcze poważniejsza, gdy na okolicznych pniach pojawiły się ślady świadczące o przygo-

towaniach do położenia w poprzek
nurtu większych kłód. Mieszkańcy
- świadomi, że bobry objęte są częściową ochroną – zwrócili się do
odpowiednich instytucji by pomogły
w rozwiązaniu problemu. W sprawę angażowały się kolejno: Straż
Miejska, Rada Osiedla, Wydział
Ochrony
Środowiska
Urzędu
cd na str. 6
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Listopadowa sesja

RADA RADZIŁA
Na listopadowej sesji Rady Osiedla
obecni byli przedstawiciele Policji
oraz Straży Miejskiej. Przybyli na nią
również przedstawiciele mieszkańców
ulicy Paczkowskiej.
• Radni jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie diet na pokrycie
kosztów związanych z obsługą administracyjną Rady.
• Mieszkańcy ul. Paczkowskiej
przedstawili prośbę o budowę chodnika na tej ulicy. Jednocześnie zwrócili
uwagę na zły stan nawierzchni dewastowanej przez ciężarówki korzystające z ul. Paczkowskiej jako drogi
dojazdowej do przedsiębiorstw zlokalizowanych przy ul. Żmigrodzkiej.
Radny Paweł Rosada poinformował,
że w chwili obecnej składanie tego
wniosku jest niecelowe. Aktualnie
nie ma możliwości jego realizacji,
gdyż bieżący budżet Rady został
już zamknięty, zaś składanie obietnic o ujęciu wniosku przy ustalaniu
kolejnego budżetu byłoby nieuczciwe,
bowiem obecna Rada kończy wkrótce
swą kadencję. Ustalono, że mieszkańcy przekażą zadanie radnym, którzy
utworzą Radę Osiedla po wyborach
w marcu 2015 r.
• Radny Wojciech Rodziejczak
zapytał o działania służb porządkowych
na terenie Junikowa. Przedstawiciele
Policji poinformowali o działaniach
prewencyjnych prowadzonych zgodnie
z sugestiami i uwagami mieszkańców.
Szczególna uwaga jest zwracana na
park Ks. Feliksa Michalskiego. Z racji
pory roku zmniejszyła się ilość osób,
które przesiadują tam do późnych
godzin nocnych, niemniej prowadzone
są tam częste kontrole. Legitymowane
bądź ukarane w związku ze spożywaniem alkoholu osoby to mieszkańcy
Junikowa lub sąsiednich osiedli. Nie
stwierdzono dotąd żadnych śladów
wskazujących na przyjmowanie tam
narkotyków.
Straż Miejska prowadzi monitoring opuszczonych posesji pod kątem
przebywania osób bezdomnych – jak
dotąd nie stwierdzono tam ich obecności. Strażnicy nie potwierdzili skarg
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mieszkańców dotyczących psów
wyprowadzanych w rejonie szkoły
przy ul. Małoszyńskiej – być może
dlatego, że widok funkcjonariuszy
zadziałał prewencyjnie - jednak wciąż
będą zwracali uwagę na ten problem.
Po sygnałach Rady Osiedla ustalony
został właściciel działki na narożniku ul. Pogorzelskiej i Jawornickiej
i zobowiązany do jej niezwłocznego
uporządkowania.
• Radny Paweł Rosada poinformował, że wciąż brak odpowiedzi na
pisma i zapytania kierowane w związku usterkami i problemami na junikowskich ulicach. Dotyczy to zwłaszcza ulicy Grunwaldzkiej, o której nie
wiadomo nawet, czy dokonano jej
odbioru technicznego po przebudowie. Radny Wojciech Rodziejczak
zauważył, że dotąd nie usunięto usterek zgłaszanych rok temu przez Radę
Osiedla, a wciąż pojawiają się kolejne
czego przykładem jest skandaliczne
wykonanie ogrodzenia parku czy też
omyłkowe(?) wykonanie studzienek
kanalizacji sanitarnej jako deszczowej, co powoduje wydostawanie się
z nich przykrego zapachu. Spółka
Poznańskie Inwestycje Miejskie,

która przejęła zobowiązania spółki
„Euro 2012” tłumaczy, że wszelkie
problemy wynikają z bankructwa
wykonawcy. Radny Adam Jarczaszyk
stwierdził, że takie tłumaczenie nie
ma żadnych podstaw, gdyż warunki przetargowe wymagają ubezpieczenia wykonawcy na okoliczność
bankructwa, co zapewnia środki na
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – w tym usunięcia usterek.
Radni uznali za konieczne doprowadzenie do spotkania Rady i mieszkańców z przedstawicielami PIM w celu
wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z ulicą Grunwaldzką. Radny
Sebastian Borkowski poinformował,
że bez zakłóceń przebiegają prace
nad systemem ITS co poprawi wydolność komunikacji – między innymi
pojawią się tablice przystankowe (co
wyeliminuje problem nieszczęśliwie
umieszczonej tablicy informacyjnej na
pętli Junikowo) i zmieni się funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej.
• Postanowiono, że grudniowa
sesja Rady Osiedla będzie miała prócz
części roboczej, również charakter
spotkania opłatkowego. Jej termin
wyznaczono na 19 grudnia 2014 r.

Mieszkańcom Junikowa
życzymy radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech we wszystkich domach zagości pokój,
miłość i radość płynąca z błogosławieństwa,
które przynosi ta noc cicha i święta...
Zarazem życzymy by błogosławieństwo
to towarzyszyło wszystkim przez cały
nadchodzący rok 2015
darząc zdrowiem i wszelkim dostatkiem.
Redakcja
i
Rada Osiedla Junikowo
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Nowe pojemniki na odpady
Szanowni Państwo,
W ostatnim miesiącu na terenie naszego
Osiedle wymieniane są pojemniki na odpady
komunalne. Otóż w wyniku wygranego przetargu na świadczenie usług odbioru odpadów
komunalnych od 1 stycznia 2015 r. z terenu naszego Osiedla odpady komunalne już
w nowych pojemnikach odbierać będzie firma
FB Serwis S.A. Niestety z powodu niezrozumiałego przez nas ograniczonego dostępu danych
kontaktowych nie udało nam się porozmawiać
z przedstawicielem firmy.
Chcieliśmy przedstawić bliżej firmę ale
nie udało się z nikim nigdzie skontaktować. Widocznie takie dzisiaj standardy.
Ograniczanie przez firmę danych kontaktowych źle wróży na przyszłość. Kontakt ten
jest o tyle ważny że w przypadku jakichkolwiek problemów nie ma się po prostu do
kogo zwrócić. Rozmowa z jakąś automatyczną

Zasady odbioru odpadów
po 1 stycznia 2015 r.
Firmy odpowiedzialne za wywóz odpadów przystąpiły już do akcji wymiany pojemników i dostosowywania ich wielkości do danych wynikających
z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości.
Dostarczane pojemniki muszą spełniać wymagania
określone w umowie zawartej z ZM GOAP i posiadać:
–– właściwe, zgodne z Regulaminem Utrzymania
Czystości i Porządku oznakowanie – pokrywy
w odpowiednim kolorze do gromadzonej w nim
frakcji odpadów oraz nalepki informacyjne z logo
ZM GOAP (pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów), nalepki informacyjne
z logo ZM GOAP (pojemniki przeznaczone do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych).
–– chipy umożliwiające działanie systemu identyfikacji pojemników – tak oznakowane pojemniki
są wtedy przypisane do konkretnych nieruchomości.
Wprowadzany system identyfikacji, oparty o chipy
na pojemnikach i kody kreskowe na workach, umożliwi pełną kontrolę nad jakością i terminowością usług
wykonywanych przez firmy odbierające odpady oraz
ilością odbieranych odpadów i sposobami ich zagospodarowania.
Wymiana pojemników i obejmowanie poszczególnych sektorów przez firmy wchodzące w skład obu
konsorcjów lub działających jako ich podwykonawcy,
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sekretarką czy wysyłanie maili na które nikt
nie odpowiada raczej nie należy do przyjemności. Rozumiemy że firma oszczędza. Na
wszelki wypadek przedstawiciele nie tylko tej
firmy mają wytarty już trochę slogan typu
„chcecie mieć taniej to o co wam chodzi”.
I owszem chcemy taniej ale za tą samą jakość
usług i z dostępem do danych kontaktowych.
Po usilnym staraniu na infolinii miejskiej
UMP udało się otrzymać jeden numer telefonu ale niestety warszawski numer. Numer ten
nie odpowiadał pół dnia.
Z ich strony internetowej (www.fbserwis.pl)
wiemy tylko tyle że będą nam wywozić odpady.
Ale gdzie je będą wywozić i sortować tego już
nie wiemy. O tyle nas to interesuje bo jeszcze
niedawno firma ta chciała sortować te odpady u nas na Osiedlu na ulicy Wieruszowskiej.
Trochę więcej na temat piszą już na stronach
i ZM GOAP gdzie można przeczytać następujące komunikaty:
jest skomplikowaną operacją logistyczną. ZM GOAP
wraz z wykonawcami apeluje więc do właścicieli nieruchomości o zrozumienie oraz wspieranie tych działań.
W szczególności powinni oni:
–– przestrzegać harmonogramu odbioru odpadów
i zgodnie z nimi wystawiać pojemniki
–– umożliwić pracownikom reprezentującym oba
konsorcja i posiadającym ich legitymacje lub
upoważnienia, dostęp do pojemników oraz ich
wymianę.
W niektórych rejonach firmy przejmujące obsługę
mogą dostarczyć pojemniki wcześniej nim zabiorą
swoje poprzedni wykonawcy, jednak korzystać z nich
należy dopiero w nowym roku. Prosimy właścicieli nieruchomości oraz służby miejskie o zwrócenie uwagi na
nowo dostarczane pojemniki i nie dopuszczenie do ich
uszkodzeń lub przeniesień, gdyż są one przypisane do
konkretnych nieruchomości.
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem
Utrzymania Czystości i Porządku właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
–– zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na
swojej nieruchomości
–– w ystawienia pojemnika (udostępnienia) przed
teren posesji w celu jego wymiany (zabrania)
przez firmę schodzącą z sektora oraz przyjęcia
nowego pojemnika przez firmę wchodzącą na
sektor.
Firmy zobowiązały się, że operacja wymiany oraz
dostarczania pojemników zakończy się do 29 grudnia
2014 r.
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Komunikat ZM GOAP
W sprawie oznakowania worków
i stosowania kodów kreskowych
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych wraz
z pojemnikami na odpady zmieszane otrzymują od
Operatorów, czyli firm obsługujących dany sektor,
także tzw. pakiety startowe do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, składające się z:
• worków przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło,
makulatura, odpady zielone),
• informacji o sposobie oklejania worków
• zestawu kodów kreskowych dla wszystkich frakcji
odpadów, które należy nakleić na odpowiedni worek.
W kodzie kreskowym zawarte są tylko i wyłącznie
następujące informacje:
• firma odbierająca odpady,
• rodzaj odbieranych odpadów
• oraz numer seryjny identyfikujący adres nieruchomości.
Podczas odbioru odpadów, pracownik firmy skanuje
kod, a system rozkodowuje dane i wczytuje informacje dotyczące terminu odbioru i rodzaju odebranych
odpadów. Przyjęcie takiego rozwiązania zapobiegnie
podrzucaniu lub niekontrolowanemu przemieszczaniu
odpadów. Ponadto system ten umożliwi sprawdzenie
czy odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy w pojemnikach i workach znajdują się
właściwe frakcje odpadów.
Dla zabezpieczenia należytej realizacji usług na
etykiecie z kodem kreskowym umieszczono dodatkowo numer rozkodowania, który umożliwia dokonanie
prawidłowego odbioru odpadów w przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek czy nieprawidłowości

np. braku możliwości odczytania przez skaner kodu
kreskowego. Wtedy pracownik firmy ręcznie wpisuje
dane znajdujące się na kodzie kreskowym, przekazując
je w ten sposób do systemu Związku.
Ponadto na etykietach z kodami kreskowymi umieszczony został także adres nieruchomości oraz nazwa
frakcji odpadów. Rozwiązanie takie daje pewność
właścicielom nieruchomości, że otrzymali właściwe
naklejki, gdyż z samego kodu nie mogą tego sprawdzić,
a jednocześnie zapobiegnie to ewentualnym pomyłkom
ze strony Operatora podczas dystrybucji kodów.
Naklejki z kodami kreskowymi przypisane są do konkretnych nieruchomości, dlatego też dostając naklejkę,
na której widnieje również adres nieruchomości, właściciel ma czytelną i pewną informację, iż dystrybucja
kodów została przeprowadzona w sposób prawidłowy
i posiada on kody przypisane do jego nieruchomości.
W przypadku gdyby naklejka z kodem kreskowym nie
zawierała adresu, właściciel nieruchomości nie miałby
możliwości identyfikacji czy kody dostarczone przez
firmę są prawidłowe. Ponadto takie rozwiązanie znacząco wpływa na obniżenie kosztów dystrybucji ponoszonych przez Operatorów, a w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek problemów w funkcjonowaniu systemu
posiadają oni wiedzę na jaki adres dane kody należy
dostarczyć, co znacznie ułatwi i przyspieszy wykonanie
usługi.
Natomiast umieszczenie nazwy frakcji odpadów na
naklejce z kodem kreskowym ma na celu ułatwienie
mieszkańcom posługiwania się naklejkami i uniknięcia
pomyłek podczas przyklejania ich do worków przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów.
To tyle komunikaty. Będziemy się starali informować Państwa na bieżąco.
PR Rada Osiedla Junikowo

Wyniki wyborów na Junikowie
Zgodnie z przekazanymi protokołami czterech komisji obwodowych z naszego Osiedla na kandydatów na radnych
którzy dostali się do Rady Miasta Poznania z Okręgu nr VI (Grunwald ) mieszkańcy Junikowa głosowali następująco:
LP

Nazwisko i imię

Obwód
191

Obwód
192

Obwód
193

Obwód
194

Razem
głosów

1

Karolina Urszula Fabiś-Szulc (PO)

88

66

37

34

225

2

Wojciech Kręglewski

85

127

346

124

682

3

Klaudia Strzelecka

78

77

104

101

360

4

Antoni szczuciński (Lewica Razem)

33

44

38

17

132

5

Bartosz Zawieja

88

71

68

44

271

(PO)
(PiS)

(PO)

Z Junikowa mamy (tzn. Junikowianie mają) trzech radnych w Radzie Miasta Poznania są to panie Karolina
Urszula Fabiś-0Szulc, Klaudia Strzelecka oraz pan Wojciech Kręglewski. Wszystkim nowo wybranym radnym
gratulujemy i życzymy sukcesów . Jeśli ktoś chciałby zapoznać się ze pełnymi wynikami wyborów to są one dostępne
na stronie : http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/306401
PR Zarząd Osiedla
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Junikowskie koło PZERiI nr 42

Na opłatku u emerytów
Emeryci, renciści i inwalidzi zrzeszeni w kole nr 42 PZERiI tradycyjnie
już zaprosili nas na opłatkowe spotkanie. Niestety wciąż nie ma możliwości,
by to liczące 240 osób koło, którego
trzon tworzą Junikowianie i mieszkańcy Osiedla Kwiatowego, znalazło
dla siebie lokal na Junikowie. Korzysta
więc z sali w domu parafialnym
parafii Św. Michała Archanioła przy
ulicy Stolarskiej. Sala – choć spora
– dosłownie pękała w szwach, mimo
iż nie wszyscy członkowie pojawili
się na uroczystości . Zgromadzonych
powitał Przewodniczący Koła – p.
Bogusław Rembalski po czym głos
zabrał Proboszcz parafii Św. Michała
– ks. kan. Eugeniusz Guździoł, który
pobłogosławił obecnych i złożył im
życzenia. Gospodarze zadbali o świąteczny nastrój – pięknie nakryte,
przybrane i przygotowane stoły, przy-

cd ze str. 2
Miejskiego, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Poznaniu
oraz zarządca cieku – Wielkopolski
Zarząd Melioracji i Gospodarki
Wodnej. Rezultat – pozwolenie na
rozbiórkę tamy. Zewnętrznym sugestiom, by wystąpić o pozwolenie
na odstrzał nieszczęsnych bobrów,
przeciwstawili się sami dotknięci
problemem mieszkańcy , mówiąc
że przecież nie chodzi o radykalne
rozwiązania. Na terenie przez który
przepływa Strumień Junikowski jest
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strojona choinka, nastrojowe oświetlenie, kolędy grane i śpiewane na
żywo , a przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera wspólnoty, która
uwidoczniła się zwłaszcza w chwili,
w której przyszło dzielić się opłatkiem
i składać życzenia. Sala napełniła się
gwarem głosów wśród którego wyłowić można było najczęściej powtarzane słowa : zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa bożego, siły by zwalczać przeciwności… Radzie Osiedla
życzono energii i sił do działania dla
dobra lokalnego środowiska dziękując
zarazem za wsparcie jakiego dotąd
udzielała seniorom. Podkreślano, że
gdyby nie wsparcie Rady, życzliwość
Proboszcza parafii Św. Michała oraz
wielka pomoc junikowskiej „Chaty
Polskiej”, tego typu spotkania byłyby
wręcz niemożliwe do zorganizowania. W imieniu Rady Osiedla życze-

nia odwzajemnili jej przedstawiciele:
Ryszard Menke, Wojciech Rodziejczak
i Janusz Kostański . Podkreślili, że
narodzenie Dzieciątka Jezus niesie
nadzieję całemu światu, i choć we
współczesnych czasach wielu ludziom
nadzieja ta wydawać się może podobna do słabego płomyka świecy, to
jednak płomień ten nigdy nie gaśnie.
Mimo iż wątły, to ma w sobie wielką
moc, bo czerpiąc z niego można
rozpalić miłość, wiarę i wszelkie inne
wartości, których tak bardzo brakuje we współczesnym świecie. Oby
więc te wypływające z nadziei uczucia towarzyszyły wszystkim nie tylko
podczas Świąt ale i w każdym dniu
nadchodzącego roku 2015.
Miło upłynął czas spędzony na
tej uroczystości. Miło było poczuć
świąteczną atmosferę, uczestniczyć
w radosnym spotkaniu ludzi, którzy
– zgodnie z hasłem jakie umieścili na
sztandarze swej organizacji – „są dla
siebie i sobie pomagają”.
Spotkanie zarejestrowała telewizja
WTK , której Zarząd Koła nr 42 składa serdeczne podziękowania…
Zaś szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do kierownictwa junikowskiej „Chaty Polskiej” za serce okazane seniorom już po raz kolejny…
Natomiast Radzie Osiedla dziękuje
za wszelkie przejawy pamięci i troski
dzięki którym możemy realizować
nasze sztandarowe hasło „Jesteśmy
dla siebie i sobie pomagamy” To
doprawdy ważne.

dość miejsc, w których inteligentni
budowniczowie tam i żeremi znajdą sposobność do ich stawiania
w sposób nie kolidujący z interesami mieszkańców. Tak więc koniec
bobrowania w rejonie Małoszynskiej
– mamy nadzieję, że bobry przeprowadzą się w górę strumienia,
mieszkańcom zaś przestaną grozić
podtopienia.

Czerniakowi z Wydziału Wspierania
Jednostek Pomocniczych Urzędu
M. Poznania. Pomimo, iż opisywana powyżej sprawa na pewnym
etapie trafiła do niego omyłkowo
i zupełnie nie leżała w zakresie jego
urzędniczych kompetencji, wykazał
się ogromną życzliwością i zaangażowaniem kierując sprawę na właściwe tory i na bieżąco informując
o jej przebiegu. Spotkanie urzędnika
wykazującego się takim zaangażowaniem i empatią jest doprawdy
budujące…

Wojciech Rodziejczak

Przy tej okazji pragniemy złożyć podziękowania panu Michałowi
Gwiazdka 2014
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Tyle się działo!
• Koniec roku skłania zazwyczaj
do refleksji nad tym, co wydarzyło
się w ostatnich 365 dniach. A na
Junikowie działo się wiele, wiele
dobrego. Osiedle zmieniło swój charakter z nieco zapyziałego przedmieścia w sprawną komunikacyjnie
część miasta. Głównym elementem
procesu urbanizacyjnego Junikowa
była oczywiście budowa nowej ulicy
Grunwaldzkiej. Dziś już nie chcemy
pamiętać, jak było przedtem. Niestety
nie obyło się to bezproblemowo
szczególnie jeśli chodzi o wywłaszczenie kilkunastu mieszkańców.
Niektóre elementy tej ulicy są jeszcze do poprawki. Nie został jeszcze
dokonany odbiór końcowy ale cieszymy się wszyscy z jej użytkowania.
Zapomnieliśmy o korkach, wyrwach
w jezdni, kałużach. Nauczyliśmy się
funkcjonować w nowych warunkach.
• W roku 2014 Rada Osiedla
otrzymała kolejny grant dzięki któremu
ostatecznie wykończyliśmy Park im.
Feliksa Michalskiego. Ułożono nowe
ścieżki , wybudowano nowe zejście
z funkcją zjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowano siłownie
zewnętrzną. Park nasz jest ozdobą
naszego Osiedle i doskonale służy jego
mieszkańcom. Niejednokrotnie mieliśmy odwiedziny przedstawicieli innych
poznańskich osiedli ,którzy to trochę
z zazdrością ale przede wszystkim
z ciekawością i próbą zaadoptowania
niektórych pomysłów oglądali i podziwiali nasz park.
• Tak jak już od trzech lat po
raz kolejny w parku odbył się festyn
osiedlowy. Festyn już na stałe wpisał się w kalendarz junikowskich
imprez a mieszkańcy Junikowa, którym impreza wyjątkowo przypadła do
gustu z niecierpliwością czekają kolejnego spotkania w roku w roku 2015
• Największą inwestycją na naszym
osiedlu w 2014 roku była jednakże
budowa ulicy Junikowskiej. Wraz z nią
weszliśmy w zupełnie inny wymiar –
można by rzec- cywilizacyjny. Trochę
ta inwestycja trwała, trochę było po
drodze usterek, był też duży poślizg
w oddaniu ulicy do użytku. Ale opłacało się! Mieszkańcy zyskali bezpieczną
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ale i estetyczną ulicę, z chodnikami po
obu stronach jezdni ,nowym oświetleniem i odwodnieniem.
• Ważnym wydarzeniem 2014
roku była na Junikowie uroczystość nadania parkowi przy ulicy
Grunwaldzkiej imienia Księdza
Feliksa Michalskiego oraz poświęcenie kamienia upamiętniającego
pierwszego powojennego proboszcza
junikowskiej parafii. I tu można by
snuć długą i piękną opowieść o tym,
jak dobrzy potrafią być zwykli ludzie.
Wszystko zaczęło się od spontanicznego pomysłu, kiedy to w zrewitalizowanym parku zaczęły odbywać
się festyny. Park był piękny ale…
bezimienny. I zrodziła się idea nazwania go imieniem zasłużonego dla
Junikowa księdza. Idea ta zjednoczyła
obydwie junikowskie parafie, których
proboszczowie wzięli na siebie, wraz
z zawiązanym komitetem honorowym
oraz Radą Osiedla Junikowo, prace
związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń oraz organizacją całego przedsięwzięcia. Dzięki niezwykłej
ofiarności wielu dobrych ludzi, obecnych ale też i byłych mieszkańców
Junikowa, udało się zebrać środki
finansowe na zakup kamienia i prace
kamieniarskie, na wydanie monografii poświęconej księdzu Michalskiemu,
na ufundowanie tablicy informacyjnej
a także na organizację samej uroczystości. Był to fenomen współdziałania
ludzi dobrej woli, którzy w krótkim
czasie zmobilizowali się do pracy,

którzy otwarli serca i wsparli często sporymi datkami ten zacny cel.
I udało się nam! Uroczystość, w której wzięli udział dostojnicy Kościoła,
władze Miasta Poznania, krewni księdza Michalskiego, chóry pod dyrekcją Profesor Jadwigi Gałęskiej-Trtt,
orkiestra dęta, poczty sztandarowe
a nade wszystko tłumy Junikowian,
przeszła wszelkie oczekiwania i zapisała się w pamięci na zawsze. W tym
miejscu pragniemy podziękować raz
jeszcze wszystkim i każdemu z osobna, którzy przyczynili się do powstania tego trwałego symbolu pamięci
o niezwykłym kapłanie.
• Wyremontowaliśmy chodniki
na ulicy Nowosolskiej oraz Kopanina
oraz naprawiona została ulica
Krośnieńska.
• W roku 2014 Rada Osiedla taka
samo zresztą jak niektórzy mieszkańcy Junikowa brała udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących
opracowywania planów miejscowych
zagospodarowania. Z informacji
otrzymanych z Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej wynika że w roku
2015 obydwa plany tzn. Junikowo
Południe oraz Junikowo Północ zostaną wyłożone i będzie można składać
do nich uwagi. Szczególnie polecamy
mieszkańcom branie udział w tych
pracach gdyż o tych planów zależy
jak wyglądać będzie nasze Osiedle.
Plany i prace z nimi związane możemy śledzić na stronie www.mpu.pl
PR Zarząd Osiedla

Ulica Junikowska
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Migawki z Junikowa

Pięknie podświetlony dom
Joanny i Łukasza Jaskułów

Teraz jest tak... 
a będzie tak!
Za ponad 1 200 000 zł budowane są pawilony i parking przy cmentarzu junikowskim

Rondo u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jawornickiej nosi teraz imię prof.
Krzysztofa Skubiszewskiego pierwszego ministra spraw zagranicznych niepodległej RP w latach 1989–1993.

Po niedawnej fabryce okien przy ul. Kamiennogórskiej pozostał
już tylko pusty plac. Niebawem w tym miejscu staną nowe bloki
mieszkalne.

