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Poznańska i Gdyńska – prawdziwa więź aglomeracyjna
Nowa nawierzchnia jezdni, ścieżki rowerowe 
i chodniki, kompleksowe odwodnienie dro-
gi, a także wyspa spowalniająca samochody 
przy wjeździe do miejscowości od strony Ki-
cina. Tak jeszcze w tym roku zmieni się uli-
ca Poznańska w Koziegłowach. – To niezwy-
kle ważna inwestycja, na którą mieszkańcy 
czekają od lat – mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański.

Ze względu na zakres prac 
oraz długość ulicy Poznań-

skiej w Koziegłowach inwesty-
cja została podzielona na etapy. 
W tym roku zrealizowany zosta-
nie I etap przebudowy, czyli od-
cinek od ulicy Taczaka do Pia-
skowej. 

– Koziegłowy stały się jed-
nym z największych ośrodków 
mieszkaniowych pod Pozna-
niem. Rozwijają się Kicin, Kli-
ny czy Wierzonka. A ulica Po-

znańska jest najszybszym i naj-
prostszym połączeniem z drogą 
wojewódzką i Poznaniem – wy-
jaśnia Jan Grabkowski.

W tym roku przebudowany 
zostanie odcinek o długości 850 
metrów. Zarząd Dróg Powiato-
wych w Poznaniu otrzymał już 
pozwolenie na budowę i ogło-
sił przetarg na realizację prac. 
Jeśli uda się go rozstrzygnąć za 
pierwszym razem, latem będą 
mogły rozpocząć się prace.

Po przebudowie droga sta-
nie się dużo bezpieczniejsza. 
Przede wszystkim dzięki obu-
stronnym chodnikom, ścieżkom 
rowerowym i wyspie spowal-
niającej ruch samochodowy.

– Wyspa powstanie na wy-
sokości ulicy Taczaka. Dzięki 
temu, że będzie miała trzy me-
try szerokości, stanie się realnym 
spowalniaczem samochodów 
wjeżdżających do Koziegłów – 
zapowiada Marek Borowczak, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Poznaniu. – W ramach 
prac kompleksowo przebudowa-
na zostanie również kanalizacja 
deszczowa, co pozwoli skutecz-
nie odwodnić ulicę Poznańską. 

Dzięki przebudowie zatok 
autobusowych poprawi się też 
komfort pasażerów autobusów.

Co więcej, między ulicami 
Krótką i Leśną powstanie do-
datkowa jezdnia dla rowerzy-

stów i kierowców, odsunięt a 
od pasa drogowego, ułatwiają-
ca dojazd do znajdujących się 
tam posesji.

W kolejnych etapach prze-
budowane zostaną skrzyżowa-
nie ulic Poznańskiej i Piasko-
wej, a także odcinek od Pia-
skowej do ulicy Gdyńskiej. Na 
skrzyżowaniu powiatowej Po-
znańskiej i wojewódzkiej Gdyń-
skiej powstanie rondo, któ-
re zbuduje miasto Poznań przy 
okazji przebudowy ulicy Gdyń-
skiej. 

– Obie te inwestycje: prze-
budowa ulicy Poznańskiej oraz 
przebudowa ulicy Gdyńskiej 
pozwolą stworzyć więź aglo-
meracyjną – uważa Jan Grab-
kowski.

Pieniądze do modernizacji 
ulicy Poznańskiej dołożyła ze 
swojego budżetu gmina Czer-
wonak.

W tym roku 100 mln zł na drogi!
 Aż 12 mln zł radni rozdysponowali w ramach 
tzw. wolnych środków pozostałych po zam-
knięciu 2017 roku. Połowę tej kwoty dołożo-
no na drogi. A to oznacza, że plan fi nansowy 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu jest 
w tym roku rekordowy – wynosi ponad 100 
mln zł! Do ponad 400 mln zł zwiększony zo-
stał budżet całego powiatu poznańskiego.

Ten rok jest rokiem rekor-
dów. Największe w historii 

są budżet powiatu poznańskiego 
i plan fi nansowy ZDP. Najwięk-
sza w historii jest też prowadzo-
na inwestycja drogowa. Mowa 
o przebudowie drogi z Zalase-
wa (gmina Swarzędz) przez Go-
warzewo do węzła Kleszczewo 
na S5.

Przebudowa siedmiokilo-
metrowego odcinka rozpoczęła 
się w zeszłym roku. W ramach 
inwestycji droga zostanie posze-
rzona, powstaną chodniki i ścież-

25 mln zł pochło-
nie przebudowa 
drogi z Zalasewa 
do Kleszczewa. 

16 mln zł dołożyła 
Unia Europejska

6 mln zł powiat 
poznański wyda 

w 2018 roku na tzw. 
zintegrowane inwe-
stycje terytorialne, 
prowadzone wspól-

nie z gminami

ka rowerowa, a także nowe od-
wodnienie. Zbudowane zostaną 
też dwa ronda w Gowarzewie, 
a pozostałe skrzyżowania będą 
przebudowane. Koszt tej inwe-
stycji to 25 mln zł, z czego aż 16 
mln zł to dofi nansowanie unijne.

– Ktoś powie, że chwali-
my się siedmioma kilometra-
mi. A jest to bardzo ważna in-
westycja, bo stanowi połączenie 
trzech gmin: Swarzędza, Klesz-
czewa i Kostrzyna Wlkp. z dro-
gą ekspresową S5 – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznań-
ski. – Na tym terenie coraz bar-
dziej rozwija się tzw. swarzędz-

ka strefa przemysłowa i spraw-
ne połączenia transportowe są 
priorytetem. Nie przyjdą do nas 
inwestorzy, jeśli nie zapewnimy 
im odpowiedniego dojazdu.

Kolejną dużą inwestycją jest 
I etap przebudowy drogi Gąd-
ki – Szczodrzykowo (na odcinku 
Gądki – Dachowa). Koszt szaco-
wany jest na około 15 mln zł. 2,7 
mln zł to dofi nansowanie w ra-
mach rządowego programu prze-
budowy dróg lokalnych na 2018 
rok, pozostałą część dołożą po-
wiat poznański i gmina Kórnik. 
W ramach prac wzmocniona zo-
stanie konstrukcja jezdni, pow-
staną chodniki i ścieżki rowero-
we, droga zostanie odwodniona.

Wspólnie z gminami
Niezwykle ważne są również 
tzw. zintegrowane inwestycje te-
rytorialne. Powiat poznański jest 
partnerem kilkunastu gmin przy 
realizacji tych projektów.

– W sumie tylko w 2018 ro-
ku powiat wyda na ten cel 6 mln 
zł. W ramach umów gminy bu-
dują węzły przesiadkowe, a po-
wiat przebudowuje drogi i bu-
duje ścieżki rowerowe, po któ-
rych będzie można szybko i 
bezpiecznie dotrzeć do powsta-
jącego węzła. Inwestycje są do-
fi nansowywane z budżetu unij-
nego – mówi Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta poznański. 

Wyczekiwaną przez miesz-
kańców inwestycją jest również 
przebudowa ulicy Poznańskiej 
w Koziegłowach. W tym ro-
ku Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu planuje zrealizo-
wać I etap, czyli odcinek od uli-

cy Taczaka do Piaskowej. W su-
mie to około 850 metrów. Sza-
cunkowy koszt prac to ponad 
7 mln zł. Powstaną chodniki, 
ścieżka rowerowa, droga zosta-

nie odwodniona i zyska nową 
nawierzchnię. Przy wjeździe 
do Koziegłów powstanie wyspa 
spowalniająca samochody.

Zamiast „betonówki”
Około 7 mln zł pochłonie rów-
nież przebudowa drogi z Tarno-
wa Podgórnego do Lusowa. To 
odcinek liczący prawie 2,5 kilo-
metra. 

– Dzisiaj kierowcy jeżdżą 
tam po nawierzchni z płyt betono-
wych, znajdującej się w stanie kry-
tycznym. Są one nierówne i popę-
kane. W ramach prac konstrukcja 
jezdni zostanie wzmocniona, a na 
całym odcinku pojawi się nowa 
nawierzchnia z masy bitumicznej. 
Powstaną też ścieżka rowerowa i 
chodniki – mówi Marek Borow-
czak, dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu.

Most do rozbiórki
W planie jest także budowa 
mostu na rowie Głuchowskim 
w Komornikach. Istniejący 
obiekt zostanie rozebrany, a w 
jego miejscu powstanie nowy 
z dwiema jezdniami, chodni-
kami, a także ścieżką rowero-
wą. Koszt to ponad 1,5 mln zł.

W tym roku rozpocznie 
się również przebudowa drogi 
od Pobiedzisk do Kociałkowej 
Górki. Projekt zakłada posze-
rzenie jezdni i ułożenie nowej 
nawierzchni, budowę chodnika 

w terenie zabudowanym, budo-
wę ścieżki rowerowej na całym 
projektowanym odcinku dro-
gi, budowę przejść dla pieszych 
z azylami. W tym roku powiat 
wyda na to około 2,5 mln zł.

Kocie oczy w Dąbrówce 
W planach są też remont ulic 
Poznańskiej i Wyzwolenia w 
Dopiewie i budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej 
i Pocztowej w Dąbrówce. 

– Rondo zdecydowanie po-
prawi bezpieczeństwo na skrzy-
żowaniu – uważa Tomasz Łu-
biński. – W ramach poprawy 
bezpieczeństwa chcemy też za-
montować aktywną sygnaliza-
cję świetlną na jednym z przejść 
w Dąbrówce. Podobna działa 
od zeszłego roku w Kicinie. Sy-
gnalizacja „wyczuwa” pieszego 
i oświetla go mocniejszym stru-
mieniem światła. Dzięki temu 
jest lepiej widoczny. 

Kleszczewo – Zalasewo

Gądki – Szczodrzykowo

Poznańska w Koziegłowach
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Dofi nansowania 
pozwalają 
budować więcej
Każdego roku udaje się 

przebudować i wyremon-
tować średnio 20 km dróg po-
wiatowych. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie dofi nansowania 
zewnętrzne.

670 km liczy sieć dróg po-
wiatowych. Przebiegają przez 
niemal wszystkie gminy powiatu 
poznańskiego (z wyjątkiem Lu-
bonia). Potrzeby remontowe są 
wielkie. Dlatego co roku powiat 
poznański stara się o dofi nanso-
wania zewnętrzne. I – co najważ-
niejsze – uzyskuje je.

Rządowe wsparcie
Do tej pory z tzw. schetynówek 
(Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych na lata 2008-
2011 oraz na lata 2012-2015, a 
także Program Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej na lata 2016-2019) 
powiat poznański otrzymał łącz-
nie 30 mln zł! Dzięki rządowym 
dotacjom udało się przebudo-
wać i wyremontować prawie 18 
km dróg powiatowych! Pozosta-
łymi kosztami powiat poznański 
dzielił się z gminami, na terenie 

których realizowane były inwe-
stycje. Sam Zarząd Dróg Powia-
towych w Poznaniu wydał na 
„schetynówki” ponad 20 mln zł.

Wśród najważniejszych in-
westycji zrealizowanych dzięki 
„schetynówkom” można wymie-
nić: ulicę Poznańską w Skórze-
wie, Grunwaldzką w Plewiskach, 
Kierską w Kiekrzu, Nową w Lu-
sowie czy drogę w Biedrusku. 

Unia też pomaga
Kolejne duże inwestycje by-
ły możliwe dzięki dofi nansowa-
niom unijnym. Mowa między in-
nymi o trwającej obecnie prze-
budowie drogi z Zalasewa do 
Kleszczewa, która pochłonie 25 
mln zł (16 mln zł wyniosło do-
fi nansowanie) czy tzw. zintegro-
wanych inwestycjach terytorial-
nych, przy których powiat po-
znański partneruje gminom.

Wcześniej, dzięki unijnemu 
wsparciu, udało się między inny-
mi zbudować wiadukt w Jasinie 
i przebudować okoliczne drogi. 

Subwencje na mosty
Powiat poznański co roku sta-
ra się także o dofi nansowania do 
budowy mostów. 

– Co roku składamy wnioski 
do Ministerstwa Infrastruktury, 
by pozyskać pieniądze z 10-pro-
centowej rezerwy ogólnej. I co 
roku takie dofi nansowanie otrzy-
mujemy – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański.

Do tej pory pieniądze po-
zwoliły zbudować nowe obiek-
ty w Czapurach, Modrzu czy Ko-
mornikach.

30 mln zł dofi -
nansowania do prze-

budowy dróg po-
wiatowych udało 

się otrzymać z tzw. 
„schetynówek”

Bezpiecznie i nowocześnie
Wiadukt w Jasinie

 Budowa wiaduktu, przebudowa dróg i skrzyżowania
 Koszt – 39,9 mln zł
 Inwestycja realizowana w latach 2007-2013

Poznańska w Skórzewie

 Przebudowa drogi na odcinku 3,6 km
 Koszt – 15,9 mln zł
 Inwestycja realizowana w latach 2014-1017

Grunwaldzka w Plewiskach

 Przebudowa drogi na odcinku 2 km
 Koszt – 12,4 mln zł
 Inwestycja realizowana w latach 2016-2017

Most na Wirynce w Komornikach

 Rozbiórka starego i budowa nowego mostu
 Koszt – 1,3 mln zł 
 Inwestycja realizowana w latach 2017-2018

WCZORAJ

WCZORAJ

WCZORAJWCZORAJ

DZISIAJ

DZISIAJ
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Wygodnie 
na festiwal
Powiat kupił (za blisko 600 tys. zł, 
przy dofi nansowaniu z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) dla 
uczniów ośrodka nowoczesny, 
32-osobowy autobus. Jest do-
stosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych (w tym na 
wózku inwalidzkim) i wyposa-
żony w tak zwaną windę. Dzięki 
temu młodzież będzie mogła 
podróżować na zajęcia rehabi-
litacyjne, terapię, konsultacje 
medyczne, spotkania integracyj-
ne, wycieczki czy fes  wale, bo w 
ośrodku działają grupy wokalne 
„Dzieci Papy” i „Mikusie”. 

1,5 mln zł
na zabytki 
w powiecie
To już kolejny rok, kiedy po-
wiat poznański uruchomił na-
bór wniosków na dofi nanso-
wanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i budowla-
nych zabytków znajdujących 
się w 17 podpoznańskich 
gminach. – W tym roku na 
program przeznaczamy 1,5 
mln zł. Naszymi działaniami 
chcemy wesprzeć właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są 
w stanie przeprowadzić wielu 
niezbędnych prac konserwa-
torskich – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. 
W roku 2017 powiat poznań-
ski przeznaczył na ten cel 1,25 
mln zł. Wsparciem objęto 
między innymi Zamek w Kór-
niku, kościół pw. św. Michała 
Archanioła w Rogalinku czy 
zabytkowy dworzec w Pusz-
czykowie. 

Ciekawostki 
o ośrodku
w Owińskach
• Działa od 1946 r. 
• Zajmuje się działalnością edu-

kacyjną i rehabilitacją spo-
łeczną osób niewidomych, 
niedowidzących oraz dzieci i 
młodzieży z niepełnospraw-
nościami.

• Prowadzi warsztaty plastycz-
ne, muzyczne, rehabilitacje.

• Kształci starszych podopiecz-
nych w zawodach: tapicer, ku-
charz, koszykarz-plecionkarz.

• Obecnie pod opieką 120 pe-
dagogów uczy się 173 wy-
chowanków w Szkole Podsta-
wowej, LO, Branżowej Szkole 
I Stopnia, Szkole przysposa-
biającej do pracy.

• Leszek Szmaj, nauczyciel w 
Owińskach jest twórcą tenisa 
stołowego dźwiękowego.

• Placówka prowadzi najwięk-
sze w Polsce Muzeum Tyfl o-
logiczne.

Więcej informacji na: 
h  p://www.niewidomi.edu.pl

Ogród, który otwiera w nas wszystkie zmysły
To bez wątpienia nie-
zwykłe miejsce do 
nauki, zabawy i inte-
gracji. 

Ścieżki z różnorodną na-
wierzchnią. Labirynty po-

między zapachowymi ogródka-
mi. A wszystko w barokowym 
ogrodzie. Piaskownica i kaska-
da wodna pobudzają zmysły 
dotyku, węchu i słuchu. Park 
Orientacji Przestrzennej. Miej-
sce magiczne, które pozwala 
„zobaczyć” świat wszystkimi 
zmysłami.

– Park jest unikatowy na 
skalę europejską, zaliczony zo-
stał do „Siedmiu Cudów Fun-
duszy Europejskich” – mówi 
Maria Tomaszewska, dyrek-
tor Ośrodka dla Dzieci Niewi-

Od 2012 roku istnieje moż-
liwość zwiedzania parku przez 
turystów indywidualnych oraz 
grupy zorganizowane po skon-
taktowaniu się z zarządcą ogro-
du. 

Godziny otwarcia parku
Goście indywidualni:
•  poniedziałek-piątek

w godzinach 9-11
•  sobota-niedziela oraz święta 

w godzinach 10-16

Wakacje (lipiec, sierpień):
•  codziennie 

w godzinach 9-18

Grupy zorganizowane:
•  wymagana rezerwacja 

telefoniczna lub mailowa
(Michał Wasążnik,
tel. 61 812 65 05, wew. 160).

domych w Owińskach, dla któ-
rego ogród stanowi integralną 
część. 

To miejsce skupia tysiące 
wrażeń, odbieranych innymi 

zmysłami, gdy ten jeden zawo-
dzi. Wzrok. Park pełni, oprócz 
miejsca zabawy i integracji wy-
chowanków ośrodka, funkcję 
terapeutyczną. Oprócz czarno-

Kórnik ma swój zamek,
a powiat perłę w Owińskach 
Tu historia łączy się z 
teraźn iejszością, war-
tości zabytkowe z no-
woczesnością, a tra-
dycja ze współczes-
nym światem.

Po Zamku w Kórniku i Pała-
cu w Rogalinie Ośrodek dla 

Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach staje się najpiękniejszym 
miejscem w naszym powie-
cie.  Łącznie w teren placówki i 
dawnego klasztoru zainwestuje-
my 25 mln zł – mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański. 

Obecnie trwają prace rewa-
loryzacyjne wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego. Zmo-
dernizowano już dziedziniec, 
powstał dojazd do strefy rekre-
acji, zamontowano windę. W to-
warzystwie kościoła św. Miko-
łaja miejsce to staje się jednym 
z najpiękniejszych w Europie, a 
nawet na świecie. 

Ośrodek dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach jest uni-

Prowadzone pra-
ce przywrócą klimat 
historycznych wnętrz 

klasztornych

W miejscu o statusie wyjątkowego zabytku, w którym dodat-
kowo uczą się dzieci niewidome, niedowidzące oraz posiadające 
dysfunkcje ruchowe i jednocześnie znajduje się szkoła z internatem, 
ogromnym wyzwaniem - wyjątkowym w skali kraju - jest koniecz-
ność pogodzenia podczas realizacji prac projektowych i budowla-
nych uwarunkowań konserwatorskich z wymogami niezbędnej mo-
dernizacji technicznej oraz przepisami przeciwpożarowymi i ewaku-
acyjnymi, bez których obiekt o takim charakterze nie może zapewnić 
bezpieczeństwa użytkownikom i sprawnie funkcjonować. 

Wiesław Biegański, 
Powiatowy Konserwator Zabytków

katowy pod każdym względem. 
Od lat modernizowany i przysto-
sowany dla potrzeb dzieci i mło-
dzieży niedowidzącej i niewido-
mej sprawia, że przebywając tu-
taj, nie czuje się żadnych barier. 

– Od ponad 70 lat kształci-
my dzieci i młodzież. Wielu z 

absolwentów z powodzeniem 
kontynuowało karierę naukową, 
sportową i podejmowało inten-
sywne działania na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących. 
Niektórzy z nich wrócili do nas 
jako pedagodzy. Nasz ośrodek 
uczy twórczego wyrażania sie-
bie, spokoju, mądrego partner-
stwa – mówi Maria Tomaszew-
ska, dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach.

Obecnie na terenie ośrod-
ka trwa remont. Na korytarzach 
i na klatkach schodowych za-
montowane będą trójwymiaro-
we naklejki posadzkowe uła-
twiające dotykową orientację 
w przestrzeni, co pozwoli na 
swobodne korzystanie z obiek-
tu osobom niepełnosprawnym.  

Co zostanie wykonane? 
Przede wszystkim remont kruż-
ganków (odtworzone zostanie 
przy tym historyczne obejście 
wokół wirydarza), dużego i ma-
łego refektarza (jadalni), dawne-
go kapitularza, zakrystii, kaplic, 
piwnic i klatek schodowych, ale 
również poddane zostaną prze-
badaniu, zinwentaryzowaniu i 
konserwacji wszelkie historycz-
ne relikty odkryte podczas prac 
remontowych (m.in. ceramicz-
ne posadzki, stropy czy dawne 
przejścia). 

Ponadto zaplanowano mo-
dernizację instalacji elektrycz-
nej i sanitarnej, dotykowych 
makiet z brązu (prezentujących 
obiekty zespołu klasztornego).

Dodatkowo schody zostaną 
podkreślone kolorowymi pasa-
mi. Zaprojektowano pochwyty 
balustrad z wklejonym paskiem 
z tworzywa sztucznego w nasy-
conym kolorze. Kontrast kolo-
rystyczny ułatwi osobom nie-
dowidzącym identyfi kację te-
renu. 

Przewidziano odpowied-
nie oznaczenia tyfl ografi czne 
(np. wypustki układające się 
w słowa w alfabecie Braille’a) 
przed pomieszczeniami w bu-
dynku A.

W ośrodku działa laborato-
rium tyfl oakustyczne, czyli tzw. 

biblioteka dźwięków, a także je-
dyne w Europie Muzeum Tyfl o-
logiczne. 

Jak przyznaje Wiesław Bie-
gański, Powiatowy Konserwa-
tor Zabytków, klasztor w Owiń-
skach należy do elitarnej grupy 
zabytkowych zespołów archi-
tektonicznych w Polsce. Jego 
świadoma i konsekwentna re-
waloryzacja prowadzona od kil-
kunastu lat uczyni z niego wy-
różniający się na mapie Polski 
ośrodek łączący historię z teraź-
niejszością, wartości zabytkowe 
z nowoczesnością i tradycję ze 
współczesnymi funkcjami.

druku zastosowano w nim rów-
nież pismo punktowe dla nie-
widomych (alfabet Braille’a). 
Nieprzypadkowa jest też loka-
lizacja płytek z nazwami, gdyż 
osadzone są dokładnie wśród 
roślin, które opisują. Zsuwa-
jąc dłonie po słupku w kierun-
ku ziemi, napotyka się właści-
wy gatunek. 

– Chodzi o tak zwaną inte-
grację sensoryczną, czyli po-
strzeganie otoczenia wieloma 
zmysłami. To bardzo pomaga 
w poruszaniu się osób niewi-
domych czy niedowidzących 
– mówi Maria Tomaszewska. 

Pieniądze na to, by park mógł 
powstać – 3 mln zł – powiat po-
znański pozyskał z Unii Europej-
skiej. Drugie tyle wyasygnowano 
z budżetu starostwa.
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Jesteśmy #Bezpieczni w powiecie
220 narkotestów dla Komendy Miejskiej Po-
licji w Poznaniu, dofi nansowanie remon-
tów i wyposażenia komisariatów oraz remiz 
(strażnic), czujki czadu dla mieszkańców po-
wiatu, kamizelki odblaskowe dla wszystkich 
pierwszoklasistów oraz innych uczestników 
ruchu drogowego, a także wsparcie fi nan-
sowe na zakup radiowozów i karetki. W su-
mie – 3,7 mln zł. Tyle w tym roku powiat po-
znański zamierza wydać na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Przez minione lata na wspar-
cie służb mundurowych powiat wydał ponad 
20 mln zł!

Mimo że fi nansowanie po-
licji i straży należy do za-

dań rządowych, co roku na mi-
lionowe dotacje z powiatu mo-
gą liczyć policjanci, strażacy i 
nawet funkcjonariusze  straży 
granicznej. Pieniądze przezna-
czane są również na działania 
prewencyjne.

W tym roku powiat po-
znański przekaże Komendzie 
Miejskiej Policji w Poznaniu 
pieniądze na zakup m.in. 220 
narkotestów. 

– Bezpieczeństwo obywa-
teli i bezpieczeństwo policjan-
tów czy strażaków zależy od 
nas wszystkich. Także od po-
wiatu  – mówi Jan Grabkow-
ski, starota poznański. – Dlate-
go zawsze uważałem za waż-
ne, żeby nasz samorząd dawał 
z siebie maksymalnie to, co 
może dać własnym mieszkań-
com, ale także formacjom, któ-
re czuwają nad ich bezpieczeń-
stwem. By ich członkowie pra-
cowali w dobrych warunkach. 

Od 2000 roku powiat po-
znański przeznaczył na bez-
pieczeństwo ponad 20 mln zł. 
Wspierał nie tylko duże inwe-
stycje, jak zakup radiowozów, 
wozów strażackich czy budo-
wę komisariatów i remiz. Co 
roku do szkół i przedszkoli na 
terenie powiatów trafi ają… 
odblaskowe przesyłki. 

Odblaskowe 
przedszkolaki
– W ciągu 16 lat trwania akcji 
„Widoczny – znaczy bezpiecz-
ny” przekazaliśmy najmłod-
szym mieszkańcom powiatu 
ponad 55 tysięcy elementów 
odblaskowych – mówi Paweł 
Kurosz, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu. 

Od kilku lat są to głównie 
kamizelki odblaskowe, które 
otrzymują uczniowie zaczy-
nający naukę w szkołach na 

terenie powiatu poznańskie-
go. Trafi ają one również do 
przedszkoli i klubów sporto-
wych.

Akcji prowadzonych przez 
powiat poznański jest zde-
cydowanie więcej. Te naj-
ważniejsze to „Czujka tlen-
ku węgla może uratować 
twoje życie”, w ramach któ-
rej do mieszkańców trafi ają  
urządzenia wykrywające czad, 
czy program znakowania ro-
werów. Co roku w Bolechowie 
organizowany jest – we współ-
pracy z powiatowymi służba-
mi, inspekcjami i strażami – 
piknik rodzinny „Bezpieczni 
w powiecie poznańskim”.

Wyposażenie policjanta 
to podstawa
Kwotą ponad 9 mln zł po-
wiat poznański wsparł w cią-
gu ostatnich 17 lat Komen-
dę Miejską Policji w Pozna-
niu. Pieniądze przeznaczono 
na wyposażenie dla policjan-
tów, budowę, modernizację i 
wyposażenie komisariatów w 
nowoczesny sprzęt czy prze-
prowadzanie akcji profi lak-
tycznych.

– Od kilku lat organizu-
jemy też konkurs „Najlepszy 
Komisariat Roku Powiatu Po-
znańskiego”, którego celem 
jest promowanie  i premio-
wanie najlepszych komisaria-
tów w powiecie – mówi Paweł 
Kurosz. 

Nagrodą w konkursie jest 
30 tys. zł z przeznaczeniem na 
inwestycje lub zakup potrzeb-
nego sprzętu. Z kolei moty-
wacją dla samych policjantów 
jest konkurs „Dzielnicowy Ro-
ku Powiatu Poznańskiego” 
oraz środki na nagrody fi nan-
sowe dla wyróżniających się 
policjantów pełniących służbę 
na terenie powiatu.

 Strażacy mogą liczyć 
na wsparcie
Ponad 9 mln zł trafi ło rów-
nież do Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu. Najważniej-
szym elementem współpracy 
była jak do tej pory moderni-
zacja Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie 
(mieszczącej także Powiato-
wy Ośrodek Szkolenia OSP) 
oraz znaczący wkład fi nanso-

wy w budowę nowej siedzi-
by dla Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej nr 4 na granicy Po-
znania i powiatu.      

Powiat wpiera moderniza-
cję i wyposażenie remiz, za-
kup pojazdów i sprzętu, szko-
lenia. Na pomoc mogą liczyć 
strażacy ochotnicy. Otrzyma-
li m.in.: 9 zestawów tzw. sań 
lodowych z wyposażeniem do 
działań na wodzie, 17 zesta-
wów oświetlenia dla tymcza-
sowych lądowisk śmigłow-
ców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, 39 pomp szla-
mowych wraz z wyposaże-
niem, 62 czujniki bezruchu, 
180 kompletów składających 
się ze sztormiaka i spodnio-
butów, 16 defi brylatorów, 32 
piły spalinowe czy 20 agrega-
tów prądotwórczych. 

Dodatkowo, co roku powiat 
poznański funduje nagrody fi -
nansowe dla zwycięzców kon-
kursu „Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego”.

Służby mundurowe
docenione
– To niezwykle ważne, aby 
służby mundurowe miały no-
woczesne wyposażenie, kom-
putery, dobre samochody i wa-
runki lokalowe – uważa Jan 
Grabkowski. – To przecież 
oni pilnują bezpieczeństwa 
nas, obywateli. Sami też mu-
szą się czuć bezpiecznie.

Na wsparcie powiatu mo-
gą też liczyć strażnicy granicz-
ni, obrona cywilna czy wodne 
pogotowie ratunkowe. 
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Zdrowy powiat Powiatowa Rada Seniorów 
na dobry początek?

Podczas operacji mózgu 
rozmawiamy z pacjentem
Szpital w Puszczykowie będzie miał supernowoczesny blok operacyjny
Pięć supernowoczesnych sal 

operacyjnych wraz z cen-
tralną sterylizatornią powstaje 
w ramach II etapu budowy blo-
ku operacyjnego w  Szpitalu w 
Puszczykowie. Inwestycja nie 
tylko zapewni bardzo wysoki 
komfort pracy lekarzom i pie-
lęgniarkom, ale przede wszyst-
kim podniesie jakość opie-
ki nad pacjentami i sprawi, że 

lecznica w Puszczykowie bę-
dzie w ścisłej czołówce naj-
nowocześniejszych szpitali w 
Wielkopolsce! 

A już dziś przeprowadzane 
są tu przez wysokiej klasy spe-
cjalistów między innymi  zabie-
gi usuwania guzów mózgu z tak 
zwanym wybudzeniem śródo-
peracyjnym. 

Obecnie na placu budowy 
z wykopu wznoszą się już nie-
mal wszystkie ściany funda-

mentowe, zakładane są pierw-
sze stropy, a jesienią przewi-
dywane jest ukończenie tzw. 
stanu surowego. W następnej 
kolejności rozpoczną się pra-
ce wykończeniowe oraz in-
stalowanie specjalistycznego 
sprzętu. Przypomnijmy, że w 
szpitalu od ponad roku dzia-
ła już zrealizowany w ramach 
I etapu nowy szyb windowy. 
Umożliwia on bezpośredni 
transport chorych z oddziałów 
na blok operacyjny. 

Ewa Wieja, prezes zarzą-
du Szpitala w Puszczykowie, 
z dumą mówi o nowej inwe-
stycji: 

– Budynek, który po-
wstanie, zaprojektowany jest 
z uwzględnieniem najnow-
szych standardów wymaga-
nych w tego typu obiektach. 
Będzie zintegrowany z sys-
temem informatycznym szpi-
tala. Nowe stoły operacyjne, 
nowa aparatura do znieczula-
nia i oświetlenie – to wszyst-
ko bardzo poprawi komfort 
pracy lekarzy i pielęgniarek. 
Niezwykle istotne jest też 
skrócenie drogi między cen-
tralną sterylizatornią a blo-
kiem operacyjnym. Ta inwe-
stycja przenosi  warunki pracy 
i opieki nad pacjentem daleko 
w XXI wiek – wyjaśnia pre-
zes szpitala.

Obecnie szpital w Pusz-
czykowie działa jako spółka 

Szpital w Puszczykowie:
• 15 oddziałów, a także poradnie specjalistyczne, laborato-

rium diagnostyczne, pracownia diagnostyki obrazowej, ap-
teka szpitalna.

• Około 20 tysięcy pacjentów korzysta rocznie z pomocy me-
dycznej.

• Jedyny szpital w Wielkopolsce, w którym  przeprowadza 
się zabieg usuwania guzów mózgu z tak zwanym wybudze-
niem śródoperacyjnym. To pozwala stwierdzić, czy pacjent 
po operacji zachowuje funkcje mózgu. 

• Pionierska metoda wizualizacji guza, który pod wpływem 
promieniowania UV „świeci”. Dzięki temu neurochirurg 
może z niezwykłą precyzją usunąć chore tkanki, niemal do 
maksimum ograniczając ubytki tkanek zdrowych.    

Nie tylko budujemy
W szpitalu prowadzona jest także stała modernizacja 

oddziałów. Rozpoczął się właśnie remont oddziału rehabi-
litacyjnego, w którym już jesienią pacjenci będą się leczyć, 
a personel medyczny będzie pracował w komfortowych 
warunkach. Po jego zakończeniu na oddziale będą dwuoso-
bowe, pokoje z toaletami. Wyremontowane pokoje i po-
mieszczenia socjalne zyskają także lekarze i pielęgniarki. Na 
oddział trafi  ponadto nowy  sprzęt medyczny i rehabilitacyj-
ny oraz  komputerowy. 

Zapytaliśmy seniorów z powiatu poznańskiego, 
jakie są ich potrzeby, oczekiwania i sugestie, by 

móc aktywnie spędzać czas. Chodzi o to, żeby eme-
rytura czy renta nie kojarzyła się z samotnością i 
zamknięciem w czterech ścianach własnego domu. 

Jedno z minionych posiedzeń Komisji Polity-
ki Społecznej i Ochrony Zdrowia poświęcone by-
ło właśnie problematyce osób starszych. Na zapro-
szenie starosty  Jana Grabkowskiego i Marka Li-
sa, przewodniczącego komisji, udział w obradach 
wzięli obok  radnych, liczni reprezentanci środowi-
ska senioralnego z powiatu poznańskiego. 

– Przekroczenie pewnego wieku nie powin-
no eliminować nas z życia społecznego – mówi-
li zgodnie seniorzy. – Mamy wiedzę, doświadcze-

nie, możliwości i chęci, aby uczestniczyć w ży-
ciu powiatu. 

Tylko na terenie powiatu poznańskiego w 
2018 r. odbędzie się 60 wydarzeń rekreacyjnych, 
kulturalnych i edukacyjnych adresowanych do tej 
grupy wiekowej. Seniorzy działają też prężnie w 
gminach, mają swoje kluby, stowarzyszenia, uni-
wersytety. 

Na spotkaniu w toku dyskusji wyłoniły się 
rozmaite koncepcje dotyczące ponadgminnej po-
lityki senioralnej, powstał nawet pomysł, aby po-
wołać Powiatową Radę Seniorów. Wszyscy byli 
zgodni, że konieczne jest nawiązanie współpracy 
samorządowców z mieszkańcami i ich bezpośred-
nie zaangażowanie. 

Ponad 5 tysięcy dzieci z powiatu poznańskiego 
otrzymało szczepionki przeciwko pneumoko-

kom. 7,6 tysięcy seniorów skorzystało ze szcze-
pień przeciwko grypie, a blisko 3,5 tysiąca dziew-
cząt z programu profi laktyki HPV. Tylko w tym 
roku powiat na zdrowie wyda 8 mln zł, z czego pół 
miliona stanowią programy szczepień. 

– Każdego roku z naszych programów skiero-
wanych zarówno do najmłodszych, jak i starszych 
mieszkańców, korzysta bardzo wiele osób, mimo 
aktywności przeciwników szczepień – zapewnia 
Zygmunt Jeżewski, członek zarządu powiatu po-
znańskiego. – Jest to dowód na rosnącą świado-
mość mieszkańców w tym zakresie. My z kolei 
mamy  poczucie, że działamy w dobrym kierunku 
w zakresie ochrony zdrowia.

Terminy  
bezpłatnych szczepień 
• Szczepienia przeciw HPV rozpoczęły  

się 10 maja 2018 r.
• Szczepienia przeciw zakażeniom 

pneumokokowym rozpoczynają się 
21 maja 2018 r. 

O udziale w programach decyduje kolej-
ność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udziela Spe-
cjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edic-
tum” nr tel. 61 847-04-54.

akcyjna, która w całości jest 
własnością powiatu poznań-
skiego. 

Od 2004 roku, po oddłu-
żeniu placówki, powiat zain-

westował w nią około 100 mln 
zł. Można powiedzieć, że ze 
starego szpitala zostały tylko 
mury, reszta jest zupełnie no-
wa lub została zmodernizowa-

na. Wszystko po to, by chorzy 
mogli się leczyć w jak najlep-
szych warunkach.

– Dzięki temu, mamy te-
raz nowoczesną i jedną z lep-

szych lecznic w regionie, a na-
wet w kraju. A dzięki najnow-
szej inwestycji szpital zyska 
nową jakość – podsumowuje 
Ewa Wieja.

Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z przewi-
dywaniami, nowy blok 

będzie mógł przyjąć 
pierwszych pacjentów 
już pod koniec 2019 

roku. Koszt budowy to 
ok. 18 mln zł, wyposa-
żenie blisko 3 mln zł
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3370
uczniów w szkołach powiatu 

poznańskiego.

73 proc.!
wszystkich uczniów szkół po-
wiatu poznańskiego wybiera 

szkoły kształcące 
w zawodach!

5 
nawet tyle osób ubiega się 

o przyjęcie na jedno miejsce 
w klasach patronackich, 

które powstały dzięki współ-
pracy   powiatu poznańskiego 

i fi rm!

579
nauczycieli zatrudniają szkoły 

powiatu poznańskiego.

12
szkół/ placówek powiatu 

poznańskiego
Zespół Szkół im. Gen. 

Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie,

Zespół Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu,

Zespół Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie,

Zespół Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy,

Zespół Szkół w Kórniku,
Zespół Szkół nr 2 w Swa-

rzędzu,
Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika 
w Puszczykowie,

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Mosinie,

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach,

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Luboniu,

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Puszczy-
kowie,

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Swarzę-
dzu.

5
zespołów szkół, kształcących 

w różnych zawodach:
Zespół Szkół im. Gen. 

Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie,

Zespół Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu,

Zespół Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie,

Zespół Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy,

Zespół Szkół w Kórniku.

Mundur zamiast szkolnego… mundurka 
Plan lekcji różni się 
od przeciętnego. Są 
w nim takie pozy-
cje jak budowa bro-
ni, strzelnica, samo-
obrona czy podsta-
wy kryminalistyki. 

Mowa o klasach policyj-
nych, które funkcjonują w 

liceach prowadzonych przez po-
wiat poznański. Wybrać naukę 
można także w klasie wojsko-
wej czy strażacko-ratowniczej. 

Główna idea jest taka: za-
nim uczeń podejmie ostateczną 
decyzję o swojej przyszłości za-
wodowej, już w liceum może się 
przekonać, czy naprawdę chce 
zostać strażakiem, policjantem 
lub żołnierzem.

– Klas mundurowych w 
szkołach powiatu poznańskie-
go jest kilka – opowiada Mo-

ści instytucji społecznych. Pod-
noszą również swoją sprawność 
fi zyczną i uczą się samoobrony. 

Z kolei w klasach wojsko-
wych licealiści biorą udział 
w zgrupowaniach, szkoleniach 
strzeleckich i bojowych oraz w 
kursie pierwszej pomocy. 

– Baza dydaktyczna, na-
uczyciele i dobrze przygoto-
wany program sprawiają, że 
młodzież z klas mundurowych 

odnosi sukcesy w zawodach 
związanych ze sportami obron-
nymi – dodaje Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta poznański.

W ramach przygotowania 
do zawodu strażaka realizowane 
są szkolenia strażackie i spraw-
nościowe oraz zajęcia eduka-
cyjne w jednostce Gaśniczo-Ra-
towniczej nr 8 w Bolechowie. 
Uczniowie w praktyce poznają 
trudy pracy strażaka.

Po ukończeniu nauki w kla-
sach mundurowych ich absol-
wenci mogą podjąć świadomą 
decyzję, czy chcą wstąpić do 
służb mundurowych i pracować 
w takich właśnie zawodach.

Rekrutacja na rok szkol-
ny 2018/19 do szkół powia-
tu poznańskiego już się roz-
poczęła i potrwa do 30 ma-
ja 2018 r.

W szkołach prowadzonych przez powiat poznański kształcą obywateli świata

Stawiają na zawodowców!
34 mln zł pochło-
nie budowa Centrum 
Kształcenia Prakty-
cznego w Swarzę-
dzu. Jak jest potrzeb-
na, najlepiej świadczą 
liczby: obecnie w bu-
dynkach przeznaczo-
nych dla 650 uczniów 
kształci się w syste-
mie dziennym 1075 
osób! Ogromne zain-
teresowanie uczniów 
sprawiło również, że 
zapadła decyzja o 
rozbudowie szkoły w 
Murowanej Goślinie.

Centrum Kształcenia Prak-
tycznego powstaje w Swa-

rzędzu przy Zespole Szkół nr 1. 
Będzie to najnowocześniejsze ta-
kie miejsce w kraju. W nowych 
obiektach znajdzie się 18 specja-
listycznych pracowni do nauki 
zawodu oraz część, która służyć 
będzie uczniom kierunku gastro-
nomiczno-hotelarskiego. 

– Od kilkunastu lat nasta-
wiamy się w powiecie poznań-
skim na kształcenie zawodowe. 
Przekonujemy, że zdobycie kon-
kretnego fachu jest dziś wielkim 
atutem na rynku pracy. Gdy po-
łączymy to ze znajomością ję-
zyków obcych czy późniejszym 
kształceniem na studiach wyż-
szych, to młody człowiek może 
wybierać najlepsze oferty – mó-
wi Jan Grabkowski, starosta po-
znański. 

Jak w prawdziwym 
warsztacie
W ramach inwestycji powstanie 
między innymi pracownia obsłu-
gi diagnostycznej samochodów 
oraz garaż dwustanowiskowy. W 
obiekcie nie zabraknie także ka-

nału do obsługi pojazdów wraz z 
niezbędnymi urządzeniami. Tutaj 
kształcić się będą mechanicy.

Jeszcze kilka lat temu po na-
ukę na takim poziomie trzeba by-
ło jeździć za granicę.

– Dziś to my podpowiada-
my jak kształcić zawodowców. 
A po zakończeniu budowy naj-
nowocześniejszego w kraju Cen-
trum Kształcenia Praktycznego,  
z pewnością wielu młodych ludzi 
z zagranicy będzie chciało kształ-
cić się właśnie u nas, w Swarzę-
dzu – uważa Przemysław Jan-
kiewicz, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu.

Obecnie w budynkach cen-
trum, przeznaczonych dla 650 
uczniów, kształci się w systemie 
dziennym 1075 osób. O przy-
jęcie do klasy patronackiej, na 
przykład Volkswagena, ubie-
ga się nawet pięciu chętnych 
na jedno miejsce. Nic dziwne-
go – absolwenci takich klas po 
skończeniu nauki mają nie tyl-
ko zagwarantowaną pracę, ale 
doskonale znają język niemiec-
ki i mają możliwość uzyskania 
certyfi katu AHK, który potwier-
dza wykształcenie i umożliwia 
pracę w wielu krajach Unii Eu-
ropejskiej.

50 mln zł na dwie szkoły
Otwarcie Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Swarzę-
dzu planowane jest we wrze-
śniu. Inwestycja będzie koszto-
wać 34 mln zł. 16 mln zł dołoży 
Unia Europejska. 

Kolejnych 15 mln zł powiat 
poznański przeznaczył na rozbu-
dowę szkoły w Murowanej Go-
ślinie, należącej do Zespołu Szkół 
w Bolechowie (i tu udało się 
zdobyć dofi nansowanie unijne 
w wysokości 4 mln zł). Rozbu-
dowa ponadstuletniej szkoły to 
duże wyzwanie. Po jej zakoń-
czeniu szkoła zyska dodatkowe 

pomieszczenia, a przez to całko-
wicie nowe oblicze.

Pracownia hotelarska 
z recepcją i pokojem
Dzięki rozbudowie szkoły po-
wstaną nowe sale dydaktyczne, 
nowa pracownia gastronomicz-
na z zapleczem i salą bankieto-
wą, sala sportowa, pracownia ho-
telarska z recepcją i treningowym 
pokojem hotelowym, w którym 
uczniowie nauczą się między in-
nymi profesjonalnego ścielenia 
łóżek. 

– Dzięki modernizacji szkoły 
powstanie nowoczesna sala ob-
sługi, która stworzy możliwości 
ekspozycji dań przygotowywa-
nych w pracowni gastronomicz-
nej – opowiada Beata Strama, 
dyrektor Zespołu Szkół w Bole-
chowie. 

Powiat stawia
na zawodowców
Wśród kierunków, które ofero-
wać będą obie placówki, znaj-
dą się między innymi: mechatro-
nik, mechanik, elektromechanik, 
operator maszyn i urządzeń od-
lewniczych, tapicer, stolarz, ku-
charz, elektryk, technik informa-
tyk, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technik 
mechanik, technik hotelarstwa, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych. 

– Inwestujemy w szkoły za-
wodowe, które obecnie nie są 
już przechowalnią dla najsłab-
szych uczniów, jak to miało miej-
sce w czasach PRL – przekonu-
je Jan Grabkowski. – Stawiamy 
na nowoczesny i elastyczny sys-
tem kształcenia, by absolwenci 
naszych szkół od razu po zakoń-
czeniu nauki byli wysoko wyspe-
cjalizowanymi i wykształconymi 
pracownikami, znajdującymi za-
trudnienie w czekających na nich 
zakładach pracy.

Murowana Goślina

Swarzędz

nika Lis-Nożyńska, dyrektor 
Wydziału Edukacji w Staro-
stwie Powiatowym w Poznaniu. 
– Każda z nich cieszy się spo-
rym zainteresowaniem.

W liceum, w Zespole Szkół 
w Bolechowie można wybrać 
naukę w klasie policyjnej, woj-
skowej lub strażacko-ratowni-
czej. Zespół Szkół w Mosinie 
ma w ofercie liceum ogólno-
kształcącego klasę wojskową, a 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Staniewskiego w Ze-
spole Szkół nr 2 Swarzędzu – 
klasę policyjną.

Młodzi ludzie podczas na-
uki w klasie policyjnej wery-
fi kują swoje predyspozycje do 
wykonywania zawodu policjan-
ta. Zdobywają wiedzę z zakresu 
kryminalistyki, kryminologii, 
działań pododdziałów policji, 
poznają zagadnienia dotyczą-
ce praw człowieka i działalno-
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