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Odchodzi po 37 latach

Festyn

Po 37 latach posługi kapłańskiej
ks. Kanonik Włodzimierz Koperski
odchodzi na zasłużony odpoczynek.

Rady Osiedla
Bawmy się
wszyscy razem
Rada Osiedla Junikowo organizuje w dniach: 30 czerwca-1lipca na
terenie parku przy ul. Grunwaldzkiej
festyn „Bawmy się razem".
Dla miłośników zabaw sportowych przewidziane są turnieje: piłkarski, siatkarski oraz szachowy.
Wśród wielu atrakcji artystycznych zapowiadane są występy
zespołów Pieśni i Tańca „Łany",
„Żuki Rock & Roll Band"
i „Ejszyszczanie” – zespół folklorystyczny z Litwy.
Dla pokrzepienia ciała przewidziany jest bufet z napojami i kiełbaskami.
Na koniec bawimy się wspólnie
na kręgu tanecznym.
Dokładny program festynu we
wkładce wewnątrz gazetki.

fot. Zdzisław Szreder
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Co z tą Grunwaldzką?
Do ostatniej chwili przed rozpoczęciem Euro trwały gorączkowe prace
przy budowie ulicy Grunwaldzkiej.

W ich efekcie otwarty został niewielki
odcinek północnej jezdni między ulicami Cmentarną i Malwową oraz uruchomiona komunikacja tramwajowa
– niestety tylko do ulicy Babimojskiej/
Węgorka. Dla mieszkańców Junikowa
nie ma to większego znaczenia – istotne jest dla nich zakończenie całości
inwestycji. Tymczasem przedstawiciele spółki Infrastruktura Euro realizującej przebudowę ulicy są niezwykle
ostrożni w wypowiedziach. Całkiem
niedawno prezes Infrastruktury –
dr Andrzej Nowakowski informował, że do Euro zostanie zakończona
budowa jezdni północnej, po czym
wykonawca przystąpi do remontu
jezdni południowej. Od 30 kwietnia mieliśmy jechać tramwajem do
Budziszyńskiej, zaś od 1 listopada –
do pętli na Junikowie. Uruchomienie
tramwaju do Budziszyńskiej opóźniło się o ponad miesiąc, jednak
– jak zapewnia inż. Bogdan SZYK
z Infrastruktury – na Wszystkich
Świętych dojedziemy do pętli przy

cmentarzu. Z tramwajem wiążą się
jeszcze inne problemy. Dla mieszkańców niezrozumiałe jest zakończenie
obecnie kursujących linii
przy ulicy Węgorka, choć
mogłoby kończyć przy
Jeleniogórskiej. Iwona
Gajdzińska – rzecznik MPK
wyjaśnia ten fakt brakiem
dopuszczenia przystanków „Jeleniogórska” do
ruchu pasażerskiego, zaś
Bogdan Szyk uzasadnia to
faktem, że wzmiankowane przystanki znajdują się
rzekomo na terenie placu
budowy. Ciekawe, że tuż
obok znajduje się przystanek autobusu T-2 i jakoś
to nikomu nie przeszkadza. Przypomnijmy, że
większość tymczasowych przystanków tego autobusu znajduje się na
placu budowy i jest tylko prowizorycznie zabezpieczona. Dokonanie
zabezpieczeń przystanków tramwajowych przekracza jak widać możliwości wykonawców – szkoda, bo
ułatwiłoby to bardzo życie mieszkańcom. Jeśli niemoc dotyczy takiego
drobiazgu, to nie rokuje to najle-

piej pracom przy przebudowie ulicy.
Obecnie najgorzej wygląda odcinek
położony między ulicami Dziewińską
i Ścinawską. Tam właśnie zaskoczeniem dla mieszkańców jest nisko
przebiegająca jezdnia – wspominano
wprawdzie o różnicy rzędnych w granicy 0,6-0,8 m – jednak w praktyce
wartości te powiększyły się o ok.
0,4 m co wymagać będzie zapewne
specjalnych rozwiązań w organizacji
dojazdu do posesji.
Indagowany
o termin oddania do użytku północnej jezdni Grunwaldzkiej inż. Szyk
unikał konkretnej odpowiedzi, informując ogólnikowo, że zakończy się…
kiedy zostaną wykonane wszystkie
prace przy niej. Dodał za to, że niezwłocznie po zakończeniu budowy
jezdni północnej inwestor przystąpi do remontu jezdni południowej.
Obie jezdnie będą przebiegały na tym
samym poziomie i remont południowej nitki polegać będzie głównie na
wymianie podbudowy i nawierzchni –
jedynie na krótkim odcinku w kierunku ul. Cmentarnej zostanie wykonany
pod nią fragment kolektora, gdyż
przebieg starego koliduje z układem
torów tramwajowych.
WR
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KONCERTOWE
PODZIĘKOWANIE
Ks. Kanonik urząd proboszcza
sprawował 37 lat i od 1 lipca przechodzi na emeryturę. Jak podkreślił
w homilii Ks. Proboszcz, kapłaństwo
to nie urząd lecz sakrament, który
pozostaje na całe życie
Parafianie z parafii pw. św.
Andrzeja Boboli podziękowali uroczystym koncertem ks. Kanonikowi
Włodzimierzowi Koperskiemu za
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wieloletnią posługę duszpasterską.
W ramach koncertu wystąpili artyści
związani z parafią - należy podkreślić, że ich występy były prezentem
dla Ks. Proboszcza. Po koncercie podziękowaliśmy Panu Bogu
za dar wspaniałego duszpasterza
podczas Mszy Świętej, koncelebrowanej przez zaprzyjaźnionych księży, byłych wikariuszy oraz młodych
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kapłanów i kleryków- synów naszej
parafii. Po mszy wszyscy zebrani
udali się na skromny poczęstunek
pod namiot.
Cieszymy się, że Ks. Włodzimierz
Koperski pozostaje w naszej parafii
i będzie nadal wspierał nas jako
duszpasterz.
Eugeniusz Ludwiczak
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Ostatnia taka procesja
Tradycyjnie w święto Bożego Ciała
na Junikowie z kościoła pw. Św.
Andrzeja Boboli wyruszyła proce-

sja do kościoła w parafii La Salette.
W procesji wzięła udział spora rzesza
parafian. Niestety już po raz ostat-

ni razem bowiem przebudowywana
ul. Grunwaldzka rozdzieli nasze osiedle na trwałe. S.Z.

ŚWIĘCENIA DIAKONÓW
kl. Piotrowi Szymańskiemu

kl. Łukasz Rodziejczak

Przed świętem Zesłaniem Ducha
Świętego w Kościele Katolickim
udzielanie są święcenia diakonatu
i prezbiteratu. Wśród wyświęconych
w tym roku znaleźli się także mieszkańcy Junikowa.
18 maja w poznańskiej Bazylice
Archikatedralnej JE ks. bp Marek
Jędraszewski udzielił święceń diakonatu 11 klerykom Arcybiskupiego
Seminarium
Duchownego
w Poznaniu – wśród nich:

z parafii Św. Andrzeja Boboli
na Junikowie.
Przygotowaniem do święceń
były pięciodniowe rekolekcje na
Morasku.
Natomiast 19 maja w Kościele
Seminaryjnym Wyższego Seminarium
Duchownego Misjonarzy Świętej
Rodziny w Kazimierzu Biskupim wraz
z dwoma współbraćmi godność diakona otrzymał

z junikowskiej parafii Matki Bożej
z La Salettte.
Święceń udzielił ordynariusz włocławski – JE ks. bp Wiesław Alojzy
Mering w obecności m in. Przełożonego
Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny ks. Edmunda Jana
Michalskiego MSF oraz Prowincjała
Prowincji Polskiej ks. Mariana
Kołodziejczyka MSF. Klerycy przed
przyjęciem święceń przygotowywali się
do nich rekolekcjami w słynnym klasztorze oo. Kamedułów w Bieniszewie

Święcenia diakonatu są ostatnim etapem na drodze do kapłaństwa. Urząd diakona w Kościele
Katolickim ma charakter służebny.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa diakoni byli współpracownikami apostołów i biskupów, służyli
gminom chrześcijańskim, zajmowali
się posługą stołu, opieką nad chorymi, wdowami i sierotami oraz pomagali w odprawianiu nabożeństw.
Od IX w. w Kościele Zachodnim

diakonat stał się jednym ze święceń przed kapłaństwem. Diakon na
mocy święceń jest osobą duchowną przeznaczoną do pracy i służby w społeczności Kościoła. Sobór
Watykański II powierzył diakonom
zadania z zakresu służby liturgicznej
- udzielanie sakramentu chrztu świętego, rozdzielanie Komunii świętej
wiernym, asystowanie przy zawieraniu związków małżeńskich (w Polsce
błogosławienie małżeństw zastrze-

żone jest kapłanom i biskupom),
sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie nabożeństwom poza
Mszą świętą, odprawianie pogrzebów, nauczanie religii i głoszenie
Słowa Bożego we wspólnocie wiernych. Święceń diakonatu udzielać
może tylko biskup; kto je przyjmuje, przysięga wierność, cześć
i posłuszeństwo Ojcu Świętemu
i swoim prawowitym przełożonym.
(za O. Wojciechem Węglickim MI).
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Turniej piłkarski Bertiera
W szkole podstawowej nr 54 odbył
się turniej ministranckich drużyn piłkarskich z terenu diecezji poznańskiej. Turniej organizowany jest już po
raz trzeci pod patronatem Misjonarzy
Świętej Rodziny. Tradycją jest, że
w fazie eliminacji to właśnie Junikowo
gości piłkarzy-ministrantów.
Tym razem do turnieju zgłoszono 26 drużyn – w sumie ponad
200 zawodników Mecze rozgrywano
w dwóch kategoriach wiekowych. 10
drużyn tworzyli ministranci uczęszczający do szkół podstawowych; w kategorii starszych ministrantów starszych
(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
do rozgrywek stanęło 16 zespołów.
Niestety nie powiodło naszym
reprezentacjom. Drużyna ministrantów starszych z parafii MT. Boskiej

z la Salette nie wyszła z grupy,
podobny los spotkał zespół z parafii
św. Andrzeja Boboli. W tej sytuacji
najlepiej wypadła drużyna młodszych
ministrantów z La Salette, która
zajęła 4 miejsce. Ogólnopolskie finały
rozegrane zostaną w lipcu - niestety
bez drużyn z Junikowa. Wielkopolskę
reprezentować będą za to ministranci
z parafii św. Faustyny w Plewiskach,
którzy zwyciężyli w junikowskim turnieju. Na osłodę pozostaje wiadomość, że królem strzelców turnieju
został Damian ŻURASZEK z parafii
Mt. Boskiej z La Salette
Ponieważ organizatorem turnieju jest Zgromadzenie Misjonarzy
Świętej Rodziny nosi on imię ks. Jana
Berthiera założyciela zgromadzenia
Mateusz Rodziejczak

Jan Berthier ur. 24 lutego
1840 roku w Chatonnay na południu Francji. Od najmłodszych lat
pragnął zostać kapłanem Był wzorowym ministrantem w 1853 r
stąpił do seminarium duchownego
w Grenoble jednak odwiedziny
w sanktuarium Mt. Boskiej w La
Salette sprawiły, że dalszą drogę
powołania związał z miejscowym
zgromadzeniem Księży Misjonarzy
Saletynów W 1895 r w belgijskim Grave założył Zgromadzenie
Misjonarzy Świętej Rodziny. Zmarł
16 pażdziernika 1908 r. 16 grudnia 1950 r. rozpoczęto proces
beatyfikacyjny Ks. Jana Berthiera
– odtąd też przynależny jest Mu
tytuł Sługi Bożego.

Podsumowanie sezonu
Szturm rozkręcał się z meczu na
mecz i na koniec rundy jesiennej
zajmował drugie miejsce, ze stratą
trzech punktów do prowadzącej
drużyny FC OSiR Przeźmierowo.
Największe emocje czekały kibiców na początku piłkarskiej wiosny.
W pierwszych dwóch spotkaniach
decydującej rundy Szturm rozegrał
bezpośrednie mecze z liderem tabeli
z Przeźmierowa oraz trzecią drużyną grupy, Tornadem Trzebaw. Obie
te kluczowe konfrontacje zakońcd. na str. 7

Nasz lokalny zespół Szturm
Junikowo Poznań w tym sezonie
toczył bój w jednej z grup piłkarskiej
B-klasy. Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek wiadomo było, że
celem drużyny jest awans do wyższej ligi. Zadanie udało się wykonać stu procentach, bowiem Szturm
zajął pierwsze miejsce w swojej grupie i przez całe rozgrywki prak-
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tycznie nie miał sobie
równych.
W
tym
sezonie
Szturmowi
przyszło
grać z zespołami pochodzącymi z miast położonych w zachodnich
okolicach Wielkopolski.
Pomimo nieudanego
początku rozgrywek,
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O włos od tragedii !!!
Do kolejnego wypadku doszło na
Ulicy Grunwaldzkiej na wysokości ul
Junikowskiej. Jadąca czarnym BMW
od strony Plewisk kobieta próbując
wykonać manewr wyprzedzania tuż
przed krzyżówką z ul. Junikowską
omal nie doprowadziła do czołowego
zderzenia z jadącym z naprzeciwka
samochodem, w którym znajdowała
się 4 osobowa rodzina. Szczęśliwie
pojazdy tylko otarły się o siebie –
jednak kierująca BMW straciła panowanie nad pojazdem, który wykonał
slalom na jezdni, poważnie uszkodził
uliczną latarnie zrywając przewody,
które spadły na chodnik i zatrzymał
się na kolejnym słupie na wysokości wylotu ul Dziewińskiej. Kierująca
początkowo próbowała oddalić się
z miejsca zdarzenia, powstrzymana
przez świadków zamknęła się w zniszczonym pojeździe i...ułożyła do snu.

Jakie szczęście, że nie doszło do
czołowego zderzenia, że nikt nie szedł

chodnikiem wzdłuż parku, że na nikogo
nie spadły przewody pod napięciem...

Rada Radzi

czyli tematy poruszane na ostatnich sesjach Rady Osiedla Poznań – Junikowo
Zarówno na majowej jak i czerwcowej sesji Rady Osiedla obecni byli
mieszkańcy, którzy zgłaszali istotne
dla nich problemy. W maju mieszkańcy ulicy Żmigrodzkie zgłosili niezabezpieczona studzienkę kanalizacyjną na
ul. Miśnieńskiej oraz skarżyli się na
uciążliwości związane z tymczasową
pętlą autobusu linii T-2. Wskazywali
na zaśmiecenie terenu oraz brak
sanitariatów dla kierowców. Zwrócili
również uwagę na problem strumienia Skórzynka. Są przekonani, że
w okolicach przepustu pod torami
kolejowymi koryto strumienia zostało przeprowadzone w sposób, który
w czasie obfitych opadów nie będzie
gwarantował należytego przepływu.
Tym samym może dojść do zalania niektórych posesji położonych
wzdłuż biegu strumienia. Mieszkańcy
zgłosili również interesujący projekt
urządzenia tymczasowego parkingu
wzdłuż torów kolejowych po ich południowej stronie. Ideą było pozosta-
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wienie samochodów i po przejściu
pod torami kontynuowanie jazdy linią
T-2 z pętli Żmigrodzka. Niestety
realizacja tego projektu okazała się
niemożliwa, ze względu na fakt, że
parking położony byłby na terenach
należących do kolei, a ta nie wyraża
zgody na takie ich zagospodarowanie. Przewodniczący Zarządu poinformował , że rada podejmie niezwłocznie działania interwencyjne w sprawie pętli, strumienia i zabezpieczenia
studzienki. Jednocześnie przekazał
zebranym informacje, że nadal nie
jest możliwe uruchomienie dla ruchu
kołowego przepustu pod torami na
wysokości ul. Legnickiej. Będzie to
dopiero możliwe po wydzieleniu tam
chodnika umożliwiającego bezpieczny
ruch pieszych. Rada monitoruje działania ZDM w tej sprawie. Na czerwcowej sesji gościli mieszkańcy ulicy
Soboteckiej, którzy zgłosili zastrzeżenia do proponowanego przebiegu
chodnika. Ze względu na trudności
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w uściśleniu problemu, postanowiono o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
która pomoże w zaopiniowaniu sprawy przez radnych.
Na tej sesji zostały również podjęte dwie uchwały – pierwsza w sprawie poparcia działań mających na
celu budowę wiaduktu nad torami
kolejowymi w Plewiskach, drugą
w sprawie zobowiązania wydziałów
UM do udzielania bieżących informacji dotyczących działań dotyczących wydawania wszystkich decyzji
lokalizacyjnych na terenie działania Rady. Ta druga związana była
z informacjami o działaniach inwestorów zainteresowanych rejonem
pl. Światowida, ul. Bełchatowskiej
oraz terenami drukarni przy ul.Krapkowickiej.
Na obu sesjach radni wysłuchali
sprawozdań radnego Zenona Musiała
ze stanu przygotowań do organizacji
festynu osiedlowego „Baw się razem
z nami”.
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FESTYN W GIMNAJUM
IM. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO

W sobotę, 16 czerwca mieszkańcy
Junikowa mogli uczestniczyć w festynie szkolnym, którego organizatorem było gimnazjum nr 58. Impreza
rozpoczęła się musicalem „niespodzianką”. Tematem przedstawienia
było oczywiście Euro i spory jakie
wywołują sportowe emocje u dziewczyn i chłopaków. Chłopcy chcą
oglądać mecz, dziewczyny wolałyby iść na spacer, chłopacy obstają
przy swoim, dziewczyny się obrażają chłopacy obejrzawszy mecz przepraszają dziewczyny, idą z nimi na
długo wyczekiwany spacer, zjednując
je sobie przy okazji dżentelmeńską
postawą – po czym zgodnie oglądają
kolejny mecz. Treść prosta, ale na
czasie i oparta na dobrze dobranych
i wykonanych utworach, wśród któ-

cd. ze str. 5

czyły się efektownymi zwycięstwami naszego zespołu, dzięki czemu
wysunął się on na prowadzenie,
którego nie oddał już do końca
rozgrywek.
O świetnej postawie Szturmu
w tym sezonie świadczy fakt, że
w przeciągu całych rozgrywek
przegrał on zaledwie dwa spotkania. Obie porażki miały miejsce
na własnym boisku, zaś w żad-

Gazeta Junikowska

rych nie zabrakło oczywiście „Koko
koko Euro spoko…” – nic więc

dziwnego, że publiczność nagrodziła
występ gorącymi brawami.
Wiele uciechy sprawiały wszystkim próby jazdy „pijanym rowerem”.
Największe problemy mieli z tym
wytrawni rowerzyści i mało komu
z nich udało się zakończyć przejażdżkę, jako że kręcenie kierownicą
w prawo powodowało skręt w lewo
i odwrotnie. Z innych atrakcji należy
wymienić koncerty zespołów muzycznych, występy wokalne oraz pokaz
tańca o nazwie ZUMBA. Można było
obejrzeć także pokaz karate, kibicować uczniom rozgrywającym mecz
piłki nożnej, pograć w bule, przejechać się skuterem lub też zagrać
w paintball. Niewątpliwie jednak
największym powodzeniem cieszyła
się loteria fantowa, w której główną
nagrodą był tablet.

nym z meczów wyjazdowych ekipa
z Junikowa nie uznała wyższości
rywala. Najlepszym strzelcem zespołu, z dorobkiem aż 38 goli, został
Arkadiusz Skowroński. Tuż za nim
uplasował się jego młodszy brat,
Maciej, który dla Szturmu strzelił
25 bramek.
Szturm czekają teraz żmudne
przygotowania do sezonu w wyższej
klasie rozgrywkowej. Mamy nadzieję, że ogromny sukces z tych roz-

grywek zostanie powtórzony także
w przyszłym roku. Nie będzie to
jednak takie łatwe, gdyż drużyny
występujące w A-klasie prezentują
znacznie wyższy poziom piłkarski.
Z drugiej strony, junikowska drużyna będzie miała okazję grać na
lepiej przygotowanych boiskach,
a każde spotkanie będzie szansą na
skonfrontowanie sił z wyżej notowanymi rywalami.
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Euro 2012 na Junikowie
Na naszym osiedlu dzięki inicjatywie p. Jaskuły powstał „Football
Camp”, czyli pole namiotowe i miejsce parkingowe dla „camperów”.
Całość wyposażona jak niemalże
4-o gwiazdkowy camping.

Ponad 70 namiotów zajmowali w przeważającej mierze kibice
irlandzcy. Przez cały czas trwania
Euro w Poznaniu przez camping
przewinęło się ponad 250 kibiców
z Włoch i Irlandii.

Kibice irlandzcy doskonale bawili się na naszym Football Campie
mimo przegrania wszystkich meczów
nie tracili dobrego humoru – mówi
p. Jaskuła

