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Byliśmy gościnni – daliśmy wygrać pozostałym…
W sobotę, 11 maja odbyła się na Junikowie kolejna 

edycja piłkarskiego turnieju ministrantów im. Ks. Jana 
Berthiera – ojca założyciela Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, które jest pomysłodawcą i organizato-
rem tych zawodów. Rozgrywki toczyły się w  kategorii 
wiekowej obejmującej gimnazjum i szkołę średnią. 
Z pośród 9 zespołów najlepsza okazała się drużyna 
z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu, która 
wywalczyła sobie tym samym prawo udziału w  ogól-
nopolskim finale, który rozegrany zostanie w lipcu, 
w Górce Klasztornej. Jedyna junikowska drużyna – 
reprezentacja parafii NMP z La Salette – zajęła 3 miej-
sce w liczącej 5 zespołów grupie eliminacyjnej, ocierając 

się „o włos” o wejście do fazy pucharowej. Jak później 
skomentowali to sami organizatorzy turnieju – „byliśmy 
tak gościnni, że pozwoliliśmy innym wygrać…” Wysoka 
stawka, o jaką walczono, przełożyła się na twardą grę 
zawodników, lecz dzięki fachowej pracy sędziów, któ-
rymi byli zawodnicy „Szturmu” Junikowo uniknięto 
poważniejszych spięć.

Druga część turnieju – rozgrywki w kategorii szkół 
podstawowych - odbędzie się 1 czerwca, a więc w Dzień 
Dziecka – w hali Szkoły Podstawowej 54 i Gimnazjum 58. 
Junikowo będzie reprezentować ponownie drużyna 
parafii NMP z La Salette. Zapraszamy do kibicowania. 
Oby młodsi ministranci nie byli już tak „gościnni”…

Mateusz Rodziejczak  

UroCzystośCi	odpUstowe	 
w	parafii	p.w.	św.	Andrzeja	Boboli

tUrNieJ	piŁKArsKi	 
im.	księdza		Jana	Berthiera	 

Czwartek, 16.05. 2013 był 
szczególnym dniem dla parafian. 
Tego dnia o godzinie 18.30 miała 
miejsce suma odpustowa, której 
przewodniczył emerytowany pro-

boszcz tutejszej parafii, ksiądz kano-
nik Włodzimierz Koperski. Wokół 
ołtarza zgromadziło się tym razem 
liczne grono koncelebrantów. A było 
to grono szczególne, gdyż złożone 

z obecnych i byłych księży posłu-
gujących w parafii pw. św Andrzeja 
Boboli. Oklaskami powitano księdza 
Stefana Schudego, który w latach 
siedemdziesiątych sprawował funk-
cję proboszcza. Wiele osób nie kryło 
łez widząc swoich dawnych wika-
riuszy i katechetów, którzy udzie-
lali nam sakramentów i wpisali się 
w historię naszej wspólnoty. Księża 
Janusz Molewski, Sebastian Kujawa, 
Jarosław Żurawski, Waldemar Golec 
– synowie naszej junikowskiej parafii 
– także przybyli na sumę, by wspól-
nie z nami dziękować Panu Bogu 
za łaski. Ksiądz proboszcz Grzegorz 
Piotrowski witając wszystkich zebra-
nych podkreślał wyjątkowy charakter 
tegorocznego odpustu, gdyż odbywa 
się on w roku jubileuszu 75-lecia ist-
nienia parafii. Odświętnie przystro-
jony kościół rozbrzmiewał pięknym 
śpiewem chóru. Doniosłe Tedeum 
odśpiewane przez tłum wiernych po 
zakończonej procesji stanowił kulmi-
nację dziękczynnej modlitwy. fo
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rAdA	rAdziŁA…
Ostatnie posiedzenia Rady 

Osiedla odbywały się z udziałem 
mieszkańców, którzy przybyli, by 
zgłosić swoje problemy, wnioski 
i propozycje.

Przedstawiciele części • 
miesz kańców ul. Żmigrodzkiej 
zgłosili propozycję, by planowa-
ny na tej ulicy remont chodnika 
został wykonany w pierwszej 
kolejności na odcinku Świdnicka 
– Miśnieńska. (zamiast odcinka 
Grunwaldzka-Świdnicka). Radni 
nie przychylili się do tego wniosku – 
rozumiejąc jednak obawy mieszkań-
ców jednogłośnie podjęli uchwałę 
o zabezpieczeniu środków w przy-
szłym budżecie na remont chodnika 
na przedmiotowym odcinku.

Mieszkańcy Junikowa • 
przed stawili wniosek o nadanie 
parkowi podworskiemu przy ul. 
Grunwaldzkiej imienia Księdza 
Feliksa Michalskiego w uzna-
niu zasług, jakie położył dla 
lokalnej społeczności w czasie 
sprawowania funkcji probosz-
cza parafii p.w. Św. Andrzeja 
Boboli. Radni (przy jednym głosie 
wstrzymującym się) podjęli uchwałę 
popierającą wniosek mieszkańców. 

Mieszkańcy ul. Grot kow-• 
skiej wystąpili z wnioskiem 
o nadanie tej ulicy charakteru 
ulicy jednokierunkowej. Wąskie 

chodniki, mała szerokość jezd-
ni, duży ruch pojazdów, par-
kujące po obu stronach ulicy 
samochody nie tylko utrudniają 
przejazd w warunkach ruchu 
dwukierunkowego ale stwarzają 
szczególne niebezpieczeństwo 
dla dzieci i młodzieży zmie-
rzającej właśnie tą ulicą do 
szkoły. Radni zwrócili uwagę na 
konieczność kompleksowego uregu-
lowania ruchu pojazdów na ulicach 
wiodących do szkoły, zwłaszcza 
w aspekcie zmian jego natężenia 
wywołanych prowadzoną przebu-
dową ul. Grunwaldzkiej. W dyskusji 
większość radnych uznała argumen-
ty mieszkańców za przekonywu-
jące, jednak z podjęciem decyzji 
w tej sprawie rada postanowiła 
wstrzymać się do momentu kon-
sultacji z przedstawicielem Zarządu 
Dróg Miejskich, który przedstawi 
wpływ ul. Grunwaldzkiej na ruch 
na ulicach wewnątrzosiedlowych 
po zakończeniu jej przebudowy. 
Przy okazji ponowiono interwencję 
w sprawie niebezpiecznego wyjazdu 
z ul. Małoszyńskiej w drogę serwi-
sową, gdyż na poprzednie pismo 
w tej sprawie nie uzyskano jeszcze 
odpowiedzi.

Mieszkańcy ul. Rzepińskiej • 
przedstawili stan swoich zabie-
gów o poszerzenie tej ulicy 

na odcinku Cmentarna – Mało-
szyńska, oraz położenie infra-
struktury wodno-kanalizacyj-
nej.

Mieszkańcy osiedla inter-• 
weniowali w sprawie zwałowi-
ska urządzonego przez firmy 
remontujące ul. Grunwaldzka na 
obrzeżu Lasku Marcelińskiego. 
Wskazano na dewastację śro-
dowiska, niszczenie ulic przez 
pojazdy budowy wożące tam 
gruz oraz niebezpieczeństwo 
jakie stwarza ten teren dla 
dzieci. Radni poinformowali, że 
już w ubiegłym roku występowali 
w tej sprawie jednak mimo obiet-
nic inwestor – Infrastruktura Euro 
2012 – nie podjął żadnych działań 
mających na celu likwidację zwało-
wiska. 

Rada Niezwłocznie wystąpi 
ponownie do Infrastruktury z odpo-
wiednim wnioskiem, oraz do poznań-
skich mediów z prośbą o nagłośnie-
nie sprawy. 

– Omówiono sprawy z  plano-
wanym połowie czerwca festynem 
osiedlowym i problemy dotyczą-
ce wydawania gazety osiedlowej ; 
ponadto rada postanowiła zwrócić 
się do spółki Infrastruktura 2012 
z zapytaniem o informacje dotyczące 
aktualnego stanu prac przy przebudo-
wie ul. Grunwaldzkiej.

Szanowni Państwo!
Po prawie półrocznej przerwie 

oddajemy Wam kolejny numer 
„Gazety Junikowskiej” redagowanej 
przez Radę Osiedla. W założeniu ma 
informować o bieżących wydarze-
niach na Junikowie, przedstawiać 
opinie, wywoływać dyskusje, przy-
pominać historię, dokumentować 
teraźniejszość. Chcielibyśmy, by 
pod każdym względem nawiązywa-
ła do tradycji „Gońca Osiedlowego” 
czy „Głosu Junikowskiego”. 
Niestety obecnie tylko wypełniamy 

ją treścią – procedury związane 
z przetargami na jej wydawanie, 
drukiem (aktualnie w KIELCACH!) 
i wszelkimi sprawami prawno-or-
ganizacyjnymi pozostają w gestii 
miejskich urzędników, są wiec poza 
kompetencjami naszych redakto-
rów i radnych. Sprawy procedur 
powodują przerwy i brak regular-
ności w wydawaniu naszej gazety. 
Czasem sami zastanawiamy się, 
czy to gazeta, czy „niegazeta” 
i czy warto ją tworzyć na takich 
warunkach i w takim kształcie, 

jednak mamy nadzieję, że uda się 
nam spośród rzeczy dziejących się 
na osiedlu wyłowić te „na czasie” 
i utrwalić w postaci drukowanej. 
„Słowa ulatują – pismo pozostaje” 
głosi stara maksyma. Zachęcamy 
więc mieszkańców Junikowa, by 
mimo wszystko pozostali naszy-
mi czytelnikami. Następny numer 
„Gazety Junikowskiej” ukaże się 
w połowie czerwca, kolejny – po 
wakacyjnej przerwie – pod koniec 
września. 

Redakcja

Gazeta	–	Niegazeta
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Rada Osiedla Junikowo  
podobnie jak w ubiegłym roku  

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców  
do parku przy ul. Grunwaldzkiej,  
na organizowany tam w  dniu: 

15 czerwca 2013 r 
II Festyn rodzinny

„BAWMY SIĘ WSZYSCY RAZEM” 
Będą konkursy i pokazy, zabawy i konkurencje sprawnościowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dla najmłodszych – powietrzny zamek, zjeżdżalnie i trampolina  

dostępne będą bezpłatnie przez cały dzień.  
Na miłośników zmagań sportowych czekają turnieje:  

szachowy oraz piłkarski, tenisowy i siatkarski,  
które rozgrane zostaną z udziałem między innymi uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 58, 

na nowo wybudowanym boisku znajdującym się w parku.
Planowane są także zajęcia warsztatowe z malarstwa i rysunku  

z upominkami dla uczestniczących dzieci w ramach „Junikowskiego Pleneru”,  
które poprowadzą uczniowie i nauczyciele Liceum Plastycznego.

Wśród wielu atrakcji artystycznych przewidziane są koncerty między innymi: 

MIKLOSZA DEKI CZUREJI 
wirtuoza skrzypiec i  króla czardaszy 

„COUNTRY SHOW BAND - POZNAŃ” 
z  Urszulą Chojan „Lata 20, lata 30 – Starych wspomnień czar” 

Zespół Pieśni i Tańca ŁANY 

oraz na prośbę mieszkańców jeszcze raz 

„ŻUKI Rock & Roll Band”

Propozycje pozwalające wzbogacić i  uatrakcyjnić program  
można jeszcze zgłaszać osobie odpowiedzialnej za organizację festynu – Zenon Musiał tel. 601 162 549 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  TEJ IMPREZIE

II Festyn rodzinny  
Rady Osiedla 
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Przebudowywana ulica Grun
waldzka staje się coraz wyraźniej 
barierą odgradzającą południową 
część Junikowa (określaną popu
larnie Starym Junikowem) od 
jego północnych terenów kojarzo
nych przede wszystkim z Osiedlem 
Sienkiewiczowskim. Kiedy jeszcze na 
torowisku pojawią się płotki miesz
kańcy Junikowa będą mogli zaledwie 
w 3 wyznaczonych miejscach prze
dostać się z jednej strony osiedla na 
drugą. Niebawem także i tradycyjna 
procesja z okazji Bożego Ciała cele
browana wspólnie przez parafie Św. 
Andrzeja Boboli i NMP z La Salette 
napotka na swej drodze przeszkodę, 
która prawdopodobnie uniemożliwi 
przeprowadzenie jej w dotychczaso
wym kształcie. 

Z inicjatywy  
mieszkańców

Jakby na przekór wymuszonemu 
przez urbanistyczną barierę podziało-
wi, mieszkańcy obu części Junikowa 
jednomyślnie wystąpili z inicjatywą 
nazwania parku podworskiego przy 
ulicy Grunwaldzkiej imieniem ks. 
Felikasa Michalskiego – pierwszego 
powojennego proboszcza parafii Św. 
Andrzeja Boboli na starym Junikowie

Starsi mieszkańcy doskonale pamię-
tają Ks. Michalskiego, jednak tym, któ-
rzy później przybyli na teren Junikowa 
oraz młodszemu pokoleniu wypada 
przypomnieć sylwetkę tego kapłana.

Gospodarski syn
Ks. Feliks Michalski urodził 

się urodził się 16 grudnia 1911 r 
w Bochlewie, niedaleko Kazimierza 
Biskupiego, w powiecie Konińskim. 
Jego rodzice prowadzili gospodar-
stwo rolne, chętnie wspomagając jego 
produktami klasztory w Kazimierzu 
i Bieniszewie.

Był jednym z  sześciorga rodzeń-
stwa – miał 2 siostry: Anielę i Celinę 
oraz braci: Stanisława Jana i Józefa. 
Ochrzcony został w kościele parafial-
nym w Kazimierzu Biskupim, tam też 
początkowo uczęszczał do szkoły, po 
czym kontynuował naukę w gimna-

zjum w Poznaniu. Po jego ukończeniu 
wrócił do Kazimierza i  – dziś nikt 
nie umie już powiedzieć co ostatecz-
nie o tym zdecydowało – postanowił 
wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, którzy osiedli 
w 1921 r. w miejscowym klasztorze.

Żyjąca po dziś dzień i mieszka
jąca w Poznaniu bratowa księdza 
Feliksa opowiedziała nam następują
cą historię: „Przed wojna było na wsi 
zwyczajem , że mali chłopcy nie nosi
li spodni, lecz ubierano ich w dłu
gie koszule. Dopiero w wieku kilku 
lat, zwykle krótko przed pójściem 
do szkoły kupowano im pierwsze 
spodnie, które – choć były to prze
ważnie krótkie spodenki – stanowiły 
powód chłopięcej dumy. Tylko mały 
Feluś się z tego nie cieszył – uczepio
ny matczynej spódnicy płakał: „Ja 
nie chcę chodzić w spodniach – ja 
będę tak jak Mama chodził w sukien
ce.” Jak widać dziecięce zamysły się 
spełniły – przywdział sukienkę, tyle, 
że duchowną.” Po 7-letnim przygoto-
waniu otrzymał święcenia kapłańskie. 
Wraz z nim wyświęconych zostało 
6 innych kapłanów. Miało to miej-
sce 15 czerwca 1935 roku także 
w Kazimierzu Biskupim . 

Uzdolniony zakonnik
Neoprezbiter rychło jednak opuścił 

klasztor w Kazimierzu, gdyż został we 
wrześniu tego samego roku oddele-
gowany przez przełożonych na stu-
dia z zakresu filologii klasycznej na 
Uniwersytecie Poznańskim. Wraz z nim 
udał się do Poznania ks. Zachariasz 
Krauze, aby podjąć studia polonistycz-
ne. Motywem wysłania tych młodych 
kapłanów do wielkopolskiej stolicy były 
ich uzdolnienia oraz dążenie Polskiej 
Prowincji Zgromadzenia do uzyskania 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
co w dalszej perspektywie miało się 
przyczynić do uzyskania praw pań-
stwowych przez szkoły misyjne. Po 
ukończeniu studiów w 1939 r. ks. 
Michalski otrzymał tytułu magistra filo-
zofii i filologii klasycznej. Nie dane 
mu jednak było wrócić na długo do 
klasztoru w Kazimierzu, który po wkro-

czeniu Niemców zamieniony został na 
obóz – część zakonników uwięziono, 
część rozproszyła się po kraju. Ks. 
Feliks schronił się w rodzinnym gospo-
darstwie, w Bochlewie gdzie szczę-
śliwie udało mu się przetrwać czas 
okupacji. Nie udało się dotąd ustalić 
w jaki sposób znalazł się w Poznaniu 
w chwili wyzwalania miasta, faktem 
jest jednak, że z inicjatywy alumna 
Stanisława Michalaka, ks. bp Walenty 
Dymek, powołał właśnie ks. Feliksa 
Michalskiego – Misjonarza Świętej 
Rodziny na administratora, a następnie 
proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli 
na Junikowie. Przedwojenny proboszcz 
tej parafii – ks. Leonard Gierczyński nie 
powrócił z obozu w Dachau

Organizator i budowniczy
Nowy duszpasterz przybył na miej-

sce 20 lutego 1945 roku i niezwłocznie 
przystąpił do uporządkowania budyn-
ku kościelnego oraz organizowania 
życia religijnego. Należy podziwiać 
odwagę, oraz sprawność działania ks. 
Michalskiego. Przybył w chwili, gdy 
toczyły się jeszcze walki o Cytadelę, 
i mimo iż zastał świątynię przekształco-
ną (od 1941 roku) w magazyn mate-
riałów medyczno-sanitarnych, a jej 
wyposażenie – paramenty liturgiczne 
i wszystkie cenne przedmioty – roz-
grabione, już po 5 dniach – 25 lute-
go 1945 r. odprawił pierwszą Mszę 

GrUNwALdzKA	dzieLi	 
–	KsiĄdz	MiCHALsKi	ŁĄCzy

cd na str. 6
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Grunwaldzka

optyMizM	prezesA	 
–	sCeptyCyzM	MieszKAŃCÓw.

Świętą. Wkrótce potem – 19 marca 
1945 roku udzielił pierwszego powo-
jennego ślubu

Jednocześnie doprowadził do powo-
łania Rady Parafialnej oraz reaktywacji 
organizacji kościelnych i przykościel-
nych bractw – Krucjaty Eucharystycznej, 
Stowarzyszenia Żywego Różańca, 
Katolickiego Sto warzyszenia Młodzieży. 
Dzięki jego staraniom od 29 września 
do 8 października 1945 roku odbyły się 
pierwsze misje parafialne, prowadzone 
przez Ojców Oblatów. Ożywienia ducha 
religijności szło w parze z wieloma ini-
cjatywami o charakterze społecznym 
– nowy proboszcz założył przedszkole 
i rozpoczął gromadzenie książek, które 
rychło utworzyły bogatą bibliotekę. 
Przystąpił także do budowy plebani.

Proboszcz  
niezwyczajny 

Osoba księdza Michalskiego budziła 
wśród mieszkańców Junikowa w tym 
samym stopniu podziw, co i zdumie-
nie. Nie wszyscy wiedzieli, że ich nowy 
duszpasterz to kapłan formacji zakonnej 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Całkowitą nowością było dla 
parafian obserwowanie jego ascetycz-
nego trybu życia i zachowania pozba-
wionego kapłańskiego protokołu. Ks. 
Feliks, jak zwykły człowiek, przemiesz-
czał się rowerem, a w wyprawach do 

centrum - zamiast taksówki – korzystał 
z zatłoczonego tramwaju, podawał rękę 
każdemu napotkanemu parafianinowi, 
kłaniał się pierwszy przechodniom na 
ulicy. Ponadto zamieszkiwał w chłodnej 
plebani i  – widząc mniej zamożnych 
lub będących w potrzebie - rezygno-
wał ze stypendiów mszalnych. Do tego 
służył swoją osobą każdemu, o każdej 
porze... 

Można go było widzieć, jak w sta-
rej, postrzępionej i pocerowanej sutan-
nie przemierzał ulice Junikowa zawsze 
uśmiechnięty, radosny, otwarty na 
drugiego człowieka i jego potrzeby…

Wśród mieszkańców budującego 
się wtedy osiedla położonego w kwar-
tale ulic: Ścinawska, Dziewińska, 
Srebrna i Grunwaldzka, żywe jest po 
dzień dzisiejszy wspomnienie, jak pod-
czas odwiedzin kolędowych odmawiał 
przyjmowania zwyczajowych ofiar tłu-
macząc – „Jesteście na dorobku i bar-
dziej potrzebujecie grosza niż ja”.

Boży skarbnik 
Dostrzegał potrzeby innych, choć 

i jemu każdy grosz był potrzebny, jako 
że systematycznie gromadził środki na 
budowę nowego kościoła, odpowiada-
jącego potrzebom powiększającej się 
wciąż parafii . Odkładał na ten cel każdą 
złotówkę. Jego bratanek – p. Wojciech 
Michalski z Bochlewa – wspomina: 
„Będąc w wojsku, czasami udawało 

mi się odwiedzić stryja i nie ukry
wam, że z cichą nadzieją, że do kie
szeni biednego wojaka wpadnie coś 
na papierosy. Stryj przyjmował mnie 
z wielką radością, i chętnie dzielił się 
tym co miał – za wyjątkiem pieniędzy 
– każdy grosz dorzucał do tego co już 
zebrał na budowę świątyni. Był tak 
zabiegany i pochłonięty tą ideą, że 
nie miał nawet czasu, by odwiedzać 
rodzinny dom”. Czynił to zwykle 
raz w roku, w charakterystyczny dla 
siebie sposób – przyjeżdżał pociągiem 
do stacji Spławie, i mimo iż rodzina 
była gotowa wyjechać po niego na 
dworzec, by nie sprawiać nikomu 
kłopotu zabierał do pociągu swój 
rower i na nim pokonywał 12 km, 
które dzieliły stację od rodzinnego 
domu. Niekiedy też – choć bardzo 
rzadko – przysyłał paczki, a raczej 
paczuszki... Były to np. suszone grzy
by – widać było, że dzielił się tym 
co sam od kogoś otrzymał.... Za to 
dość często pisał listy. Bardzo kochał 
Poznań i  bardzo chciał by w  tym 
mieście powstał jeszcze jeden piękny 
kościół. Dlatego prosił każdego, kto 
wyruszał w podróż, by przywiózł mu 
z niej widokówki i zdjęcia kościołów. 
Chciał , by ten na Junikowie nawią
zywał do tych najpiękniejszych... 

Kontynuację artykułu znajdziecie 
państwo w czerwcowym numerze 
„Gazety Junikowskiej”

cd ze str. 5

W poniedziałek odbyło się spo-
tkanie Rady Osiedla z przedstawicie-
lami Infrastruktury 2012 ,ZDM-u oraz 
wykonawcy w sprawach związanych 
z przebudową ulicy Grunwaldzkiej. 
Zaczęło się od czysto kurtuazyjnych 
podziękowań za cierpliwość i przepro-
sin za opóźnienia ze strony preze-
sa Spółki Infrastruktura euro 2012. 
Dalsza część spotkania daleka była już 
od takich gestów, bowiem mieszkańcy 
i radni nie zostawili na gościach przysło-
wiowej „suchej nitki” wytykając liczne 
błędy i niedociągnięcia. Przypomniano 
przede wszystkim fakt, że równo rok 
temu mieliśmy już jechać tramwajem 

do Junikowa, a do grudniu ubiegłego 
roku inwestycja miała być całkowicie 
zakończona. Prezes Infrastruktury p. 
Andrzej Nowakowski próbował popra-
wić nastrój radośnie informując, że do 
30 września 2013 r. zostanie odda-
na do użytku całość inwestycji wraz 
z odbiorami technicznymi. Nieco ciszej 
dodał jednak, że nie wyklucza to pro-
wadzenia pewnych prac wykończenio-
wych. Na pytanie dlaczego prace nie 
koncentrują się na ważnych odcinkach, 
tak by wcześniej oddać je do użytku 
czego przykładem odcinek Malwowa-
Wieruszowska, gdzie obecnie tworzą 
się korki, prezes Nowakowski wyjaśnił 

że nie można tak postąpić, gdyż pro-
cedury zakładają oddanie do użytku 
inwestycji jako całości – oddanie jej czę-
ści naraziłoby spółkę na konsekwen-
cje natury prawno-finansowej. Kolejne 
pytanie brzmiało: 

Dlaczego zamknięto wbrew woli 
WSZYSTKICH okolicznych mieszkań-
ców ul. Ząbkowicką dla wjazdu i wyjaz-
du z ul. Grunwaldzkiej? Mieszkańcy 
8 miesięcy temu spotkali się z prezy-
dentem Kruszyńskim i przedstawiciela-
mi ZDM – obiecano rozwiązanie tego 
problemu. Przedstawiciel ZDM stwier-
dził, że wyłączeniu ul. Ząbkowickiej zde-
cydowali najlepsi specjaliści ze względu ç
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na bezpieczeństwo ruchu. O wniosku 
mieszkańców ZDM nie posiada żadnej 
wiedzy. Jednak postara się ponownie 
przyjrzeć problemowi. Podobna sytu-
acja dotyczy rozwiązania wyjazdu z ul. 
Żmigrodzkiej. Procedury nie pozwalają 
na wprowadzanie poprawek podczas 
realizacji inwestycji, gdyż wymagałoby 
to nowego pozwolenia na budowę. 
Jest to możliwe dopiero po wykonaniu. 
Innymi słowy: wykonujemy, a potem 
rozbieramy i robimy inaczej.

Podniesiona została też sprawa zwa-
łowiska przy ul. Jeleniogórskiej, które 
stanowiąc karygodny przykład dewa-
stacji środowiska, zachęca do tworzenia 
tam dzikiego wysypiska śmieci a osu-
wając się zagraża bezpieczeństwu osób 
znajdujących się w jego pobliżu – tu po 
raz kolejny usłyszeliśmy, że „podjęliśmy 
radykalne działania w celu wyegze-
kwowania od wykonawcy wywiezienia 
odpadów i doprowadzenia terenu do 
poprzedniego stanu. Problem jest bar-
dziej natury prawnej niż technicznej. 
Wysypisko powstało na dwóch nieru-
chomościach, jednej prywatnej drugiej 
miejskiej. Jednakże zgodnie z prawem 
właścicielem odpadów jest podwyko-
nawca POL-DROGu, firma Pros, która 
podpisała umowę na składowanie 
odpadów z właścicielem. W tej sprawie 
niezbędna jest cierpliwość (czekamy od 
niemal roku – przyp. red.).

Wydział Ochrony Środowiska wydał 
nakaz usunięcia odpadów Prosowi, 
która nie wywiązuje się z tego obo-
wiązku, w tej sytuacji WOŚ rozważa 
wydania nakazu usunięcia bezpośred-
nio na POL-DRÓG i wtedy roboty 
się rozpoczną. Do tego czasu teren 
zostanie zabezpieczony tymczasowym 
opłotowaniem.”

Mieszkańcy wytknęli ponadto 
wiele innych błędów w projektowaniu 
i realizacji inwestycji. Podkreślono, że 
składowanie odpadów na zwałowisku 
przy Jeleniogórskiej i późniejsze jego 
usuwanie to dodatkowe operacje pod-
noszące koszty, wskazano na umiesz-
czenie w jezdni przy ul Ścinawskiej 
zasuw wodociągowych, choć na etapie 
projektu dokonano innych uzgodnień, 
wytknięto trwające dwa lata trudności 
z usunięciem kolizji kabla energetycz-
nego, co uniemożliwia położenie mię-
dzy Dziewińską a Ścinawską chodnika, 
pominięcie wykonania wjazdu na pose-

sję, na której mieszka osoba niepełno-
sprawna, złe i niebezpieczne rozwiąza-
nie wyjazdu z ul. Małoszyńskiej w drogę 
serwisową oraz szereg innych błędów. 

Padło również podstawowe pyta-
nie o przyczynę rocznego opóźnie-
nia w realizacji inwestycji. Prezes 
Nowakowski stwierdził, że po stro-
nie kierowanej przez niego spółki 
Infrastruktura nie ma żadnych zanie-
dbań – prace prowadzone są zgod-
nie z harmonogramem, natomiast 
powodemopóźnienia było przedłużanie 
się wydawania pozwoleń na budo-
wę, błędów w projekcie i dokumenta-
cji, opóźnień ze strony wykonawców 
i podwykonawców (oraz podwykonaw-
ców podwykonawców) no i oczywiście 
zimy… Jak obliczyli specjaliści spółki 
z racji samych błędów projektowych 
opóźnienie wyniosło 135 dni Pytanie 
o aktualną rolę spółki i koszty jej funk-
cjonowania przyniosło odpowiedź pre-
zesa Nowakowskiego, podkreślającego 
jej rolę w organizowaniu przetargów, 
stosowaniu kar z tytułu opóźnień oraz 
trudnych negocjacji z wykonawcami, 
zapewniających np. 4 letnią gwaran-
cję na węzeł Smoluchowskiego (co 
wywołało powszechną wesołość wśród 
mieszkańców znających się na rzeczy, 
jako że wydłużenie o rok obowiązują-
cej nawet na proste prace budowlane 
z mocy prawa gwarancji nie jest osią-
gnięciem wybitnym). W kwestii kosztów 
utrzymania pytający zostali odesłani do 
strony internetowej spółki na której są 
one wyszczególnione.

Reprezentujący Zarząd Dróg 
Miejskich dyr. Skałecki odnosząc się do 
przedstawionych mu pytań poinformo-
wał zebranych, że:

na ul. Namysłowskiej położony • 
zostanie nowy dywanik z odwodnie-
niem, nie będzie tam dopuszczony ruch 
pojazdów ciężarowych.

wymieniona zostanie zdewasto-• 
wana przez pojazdy budowy nawierzch-
nia ulicy Jeleniogórskiej (na odcin-
ku Grunwaldzka – Kamiennogórska) 
dalej w stronę Lasku Marcelińskiego 
zostaną jedynie powycinane wystające 
elementy zbrojenia z płyt tworzących 
nawierzchnię.

brak jest środków na naprawę • 
ul. Kamiennogórskiej

ul. Rzepiska może zostać utwar-• 
dzona jedynie pofrezem, budowa 

nowej ulicy mimo planów zakładanych 
w MPU jest sprawą bardzo odległą.

wobec faktu, że wiadukt na • 
Smoluchowskiego nie będzie zasy-
pany, podejmowane są działania na 
rzecz uruchomienia przejazdu pod wia-
duktem na linii Smoluchowskiego – 
Jawornicka. 

wobec charakteru ulicy niemoż-• 
liwe jest postulowane przez radnych 
skrócenie czasu oczekiwania na zielone 
światło przez pieszych. Według opinii 
specjalistów powinien on wynosić co 
najmniej 2 min.

Przy okazji powstają sytuacje 
groteskowe, jak wspomniana spra-
wa wysypiska przy Jeleniogórskiej. 
Właścicieli działki „wpuściła w maliny” 
firma będącą jednym z podwykonaw-
ców, która miała wykorzystać teren na 
„zaplecze budowy”. W umowie wzięła 
na siebie wszelkie ciężary od zapew-
nienia stosownych zezwoleń do ogro-
dzenia terenu włącznie, po czym zwio-
zła materiał z rozbieranych domów 
i nawierzchni ulicy, nie wypełniając 
żadnego z podjętych zobowiązań. 

Na wydany nakaz usunięcia nie 
reaguje, a nikt inny góry gruzu i ziemi 
uprzątnąć nie może, bo owa firma 
jest jego właścicielem w świetle prawa 
i może pozwać każdego, kto zechce 
to zlikwidować za kradzież swej wła-
sności. Podobno od roku trwają kon-
sultacje prawne mające wyjaśnić tą 
sprawę… 

Zarówno mieszkańcy, jak 
i radni sceptycznie przyjęli więk-
szość informacji, zwłaszcza datę 
zakończenia inwestycji. Zbyt 
wiele słów w rodzaju: „doło-
żymy starań, zastanowimy się 
nad problemem, musimy prze-
strzegać harmonogramów i pro-
cedur” pozwala przypuszczać, że 
na spotkaniu zadbaliśmy głów-
nie o zdrowie psychiczne miesz-
kańców pozwalając im wylać 
żale. Niewiele z zastrzeżeń prze-
łoży się zapewne na konkret-
ne efekty. Decydenci stali się 
„niewolnikami procedur” i jako 
tacy z jednej strony dopraszają 
się o współczucie jako ubezwła-
snowolnieni przez procedury – 
z drugiej budują sobie z owych 
procedur fortyfikacje nie do zdo-
bycia.            (red) 

ç



Jakby na przekór wymuszonemu przez urbanistyczną barierę podziałowi, mieszkańcy obu części Junikowa 
jednomyślnie wystąpili z inicjatywą nazwania parku podworskiego przy ulicy Grunwaldzkiej imieniem 
ks. Felikasa Michalskiego – pierwszego powojennego proboszcza parafii Św. Andrzeja Boboli na starym 
Junikowie

Czy nowa ustawa „śmieciowa" spowoduje zniknięcie takich dzikich 
wysypisk jak to przy ulicy Miśnieńskiej?

Grunwaldzka wraca do starego przedwojennego poziomu?  
Tak „wyszło" , czy tak ma być?

Wbrew obietnicom hałda przy ulicy Jeleniogórskiej ma się dobrze 
i w najbliższym czasie prawdopodobnie nie zniknie


