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17 gmin powiatu 
poznañskiego



20-letni Jan Grabkowski by³… 
– Marzycielem, trochę w go-

rącej wodzie kąpanym. Wydawało
mu się, że już jest dorosły, o życiu
wie wiele, a tak naprawdę okazało
się, że prawdziwe życie było do-
piero przed nim. Jedno jest pew-
ne, wspominam 20-letniego Janka
z wielkim sentymentem.

A jaki jest 20-letni powiat 
poznañski?

– Zupełnie inny. Bo musiał
dojrzeć zdecydowanie szybciej.
A przecież dojrzałość sprawia, że
mamy odmienną wrażliwość
i więcej wyrozumiałości dla ludzi
i świata.

Powiat błyskawicznie na-
bierał doświadczenia, jeszcze
szybciej wyciągał wnioski z po-
pełnianych błędów czy nietrafio-
nych decyzji. Ale mimo tych trud-
nych momentów i ciężkich lat, na-
dal nie brakuje mu energii, chęci
rozwoju, a przede wszystkim – od-
wagi w podejmowaniu śmiałych,
czasem ryzykownych decyzji.

Któr¹ z nich ocenia Pan jako
tê najbardziej odwa¿n¹?

– Moment, kiedy postawili-
śmy na kształcenie zawodowe.
Nikt wtedy nie wierzył, że ma to
sens. A my już 20 lat temu prze-
czuwaliśmy, że przyszłość nale-
ży do zawodowców. I po dwóch
dekadach mogę z dumą powie-
dzieć: dzisiaj powiat poznański
wyznacza najnowocześniejsze
standardy w edukacji branżo-
wej. Jesteśmy stawiani za dobry
przykład nie tylko w Polsce, ale
również w innych europejskich
krajach.

A ta najbardziej ryzykowna? 
– W moim przekonaniu to

decyzja o ratowaniu szpitala
w Puszczykowie. Może nie była
najtrudniejsza, ale na pewno
niosła ze sobą ogromne ryzyko.
Chyba wtedy nawet nie zdawa-
liśmy sobie z tego sprawy.
Szybko musieliśmy opracować
koncepcję, jak wyprowadzić
placówkę z milionowych dłu-
gów, nie mając w tym żadnego

doświadczenia. Dostaliśmy
wtedy nadprzyrodzonych sił
(śmiech) i zabraliśmy się
ostro do roboty. A trzeba pa-
miętać, że układ sił w radzie

nie był wtedy korzystny. Moja
drużyna była w zdecydowanej
mniejszości… Mając pro-
gram, musieliśmy przekonać
do niego opozycję. Na szczę-

ście się udało. Przynależność
polityczna nie miała tu znacze-
nia.  Razem wypracowaliśmy
optymalne rozwiązania, za co
jestem wszystkim, którzy

brali w tym czynny udział,
bardzo wdzięczny. 

I dziś szpital w Puszczy-
kowie przeprowadza nowa-
torskie operacje, moderni-
zujemy kolejne oddziały,
a wkrótce zakończy się bu-
dowa supernowoczesnego
bloku operacyjnego. 

Czy w ci¹gu tych 20 lat by³ 
moment, kiedy pomyœla³
Pan: mam doœæ!

– Jeśli nawet taka myśl
się pojawiała, to rozgląda-
łem się wtedy wokół siebie.
Zawsze mogłem liczyć na
moich najbliższych współ-
pracowników. I oni dodawa-
li mi sił, zarażali swoją ener-
gią, a niekiedy mówili
wprost, że nie możemy się
poddać. Trudne czasy wy-
magają nazywania rzeczy po
imieniu i podejmowania od-
ważnych decyzji. Bo tylko
odważni zwyciężają. A ja
wokół siebie mam samych
odważnych ludzi. 
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POWIAT POZNAÑSKI TO STYL  

Po dwóch 
dekadach
mogê
z dum¹ 
powiedzieæ:
dzisiaj 
powiat 
poznañski
wyznacza
najnowoczeœ-
niejsze 
standardy 
w edukacji
bran¿owej„

Rozmowa z Janem Grabkowskim, starost¹ poznañskim
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A jakie wyzwania stawia sobie
dzisiaj 20-letni powiat? Jest
jeszcze o co walczyæ?

– Dziś? Jeszcze bardziej niż
wtedy! Dzisiaj znowu musimy za-
walczyć jako samorząd o pozy-
cję, którą przez lata wypracowy-
waliśmy. Kocham samorząd, dla-
tego cierpię z powodu tego, co
ostatnio dzieje się w kraju. My-
ślałem, że po 20 latach będę już
tylko doradzał młodszym kole-

żankom i kolegom. A okazuje się,
że trzeba zakasać rękawy i wal-
czyć o wartości, o które biliśmy
się w latach 80. i 90. 

Silny samorząd to podstawa
sprawnie działającego państwa.
A nie jesteśmy dzisiaj przez wła-
dzę centralną traktowani po
partnersku. 

Kiedy Pan zamknie oczy i wy-
obra¿a sobie powiat poznañski

za kolejnych 20 lat, to co Pan
widzi?

– Widzę supernowoczesne
drogi, jeszcze wspanialsze szkoły,
nowoczesne budynki i samochody.
Ale przede wszystkim widzę szczę-
śliwych i uśmiechniętych ludzi. Bo
wierzę, że mieszkańców będzie jesz-
cze więcej. Nie tylko dlatego, że to
doskonałe miejsce do zamieszkania,
ale też dlatego, że powiat poznański
to pewien styl życia. �

 ¯YCIA! I TAK JU¯ OD 20 LAT

3

Przede 
wszystkim widzê

szczêœliwych 
i uœmiechniêtych 

ludzi„

Zród³o: Urz¹d Statystyczny 
w Poznaniu



Historia powiatu po-
znańskiego sięga jed-
nak… aż XIV wieku,

kiedy to za czasów króla Kazi-
mierza Wielkiego wprowadzono
nowy podział administracyjny,
dzieląc kraj na województwa
i powiaty. Taki stan rzeczy
utrzymał się przez kolejne
stulecia. W XIX i XX wieku kil-
kakrotnie zmieniano granice
powiatu poznańskiego, a tak-
że uprawnienia jego władz.
W obecnym kształcie i zakre-
sie kompetencji powiat po-
znański powstał w 1999 roku,
w ramach reorganizacji samo-

rządu terytorialnego Rzeczy-
pospolitej. 

– Z perspektywy czasu trze-
ba powiedzieć, że była to jedna
z najważniejszych reform ustro-
jowych w Polsce. Społeczności
lokalne uzyskały wtedy nie tyl-
ko prawo wyboru swych władz,
ale też dużą część majątku pań-
stwowego. Dano im prawo do
własnych finansów i do własnej
administracji. A co za tym idzie,
do takiego kierowania lokalnym
rozwojem, by było ono jak naj-
lepsze dla społeczności za-
mieszkującej dane terytorium –
mówi Jan Grabkowski. 

On w strukturach powia-
towych jest od samego po-
czątku. Najpierw jako wice-
starosta, a następnie od 2002
roku już jako jego starosta.
Inauguracyjna sesja Rady Po-
wiatu pierwszej kadencji od-
była się 10 listopada 1998 ro-
ku. Starostę wybrano kilka
dni później, podczas drugiej
sesji. „W wyniku tajnego gło-
sowania, bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego
składu” został nim Ryszard
Pomin. Zmiana na tym stano-
wisku nastąpiła wraz z drugą
kadencją. 

25 listopada 2002 roku na
czele powiatu poznańskiego
stanął Jan Grabkowski. Jaka
jest jego recepta na dobre
i skuteczne zarządzanie powia-
tem? – Zawsze powtarzam swo-
im współpracownikom: nie
kierujecie firmą pod nazwą
„samorząd”, ale pracujecie,
wykorzystując pieniądze pu-
bliczne, mając na uwadze
wszystkich mieszkańców powia-
tu. Tak, aby administracja miała
ludzką twarz. Bo rura, droga, sta-
cja są ważne. Ale najważniejszy
jest zawsze człowiek – zapewnia
starosta poznański. �
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Powiat poznañski

Najwiêkszy pod wzglêdem powierzchni po-
wiat w Wielkopolsce (1899,95 km)
i dziesi¹ty w Polsce. Sk³ada siê z siedemnastu
gmin. S¹ to: Buk, Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik,
Luboñ, Mosina, Murowana Goœlina, Pobie-
dziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stêszew,

Suchy Las, Swarzêdz i Tarnowo Podgór-
ne. Pod wzglêdem liczby mieszkañców
to ósmy powiat w Polsce i drugi w Wiel-
kopolsce. Specyficzn¹ cech¹ powiatu po-
znañskiego jest jego usytuowanie: otacza
on pierœcieniem stolicê województwa.
W Poznaniu, choæ on sam nie nale¿y do
powiatu, mieœci siê tak¿e siedziba powia-
towych w³adz. �

LAT MINÊ£O…
W obecnym kszta³cie i zakresie kompetencji 
powiat poznañski powsta³ w 1999 roku, 
w ramach reorganizacji samorz¹du terytorialnego
Rzeczypospolitej. 20

�  edukacji publicznej,
�  promocji i ochrony zdrowia,
�  pomocy spo³ecznej,
�  wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastêpczej,
�  polityki prorodzinnej,
�  wspierania osób niepe³nosprawnych,
�  transportu zbiorowego

i dróg publicznych,
�  kultury oraz ochrony zabytków

i opieki nad zabytkami,
�  kultury fizycznej i turystyki,
�  geodezji, kartografii i katastru,
�  gospodarki nieruchomoœciami,
�  administracji architektoniczno-budowlanej,
�  gospodarki wodnej,
�  ochrony œrodowiska i przyrody,
�  rolnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹do-

wego,
�  porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa

obywateli,
�  przeciwdzia³ania bezrobociu

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
�  ochrony przeciwpowodziowej, w tym

wyposa¿enia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, 
przeciwpo¿arowej i zapobiegania 
innym nadzwyczajnym zagro¿eniom 
¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska,

�  ochrony praw konsumenta,
�  utrzymania powiatowych obiektów 

i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej 
oraz obiektów administracyjnych,

�  obronnoœci,
�  promocji powiatu,
�  wspó³pracy z organizacjami 

pozarz¹dowymi.

POWIAT WYKONUJE OKREŒLONE 
USTAWAMI ZADANIA PUBLICZNE 
O CHARAKTERZE PONADGMINNYM 
W ZAKRESIE:

BEZPIECZEÑSTWO 5

Jakie to działania? – Od lat
ciężko pracujemy, aby popra-
wić bezpieczeństwo w powie-

cie. Budujemy komisariaty policji,
rozbudowujemy jednostki straży
pożarnej, wspomagamy straż gra-
niczną, kupujemy radiowozy, psy
i konie służbowe.... Do ubiegłego
roku na poprawę bezpieczeństwa,
w tym wsparcie służb munduro-
wych, wydaliśmy z naszego bu-
dżetu ponad 20 mln zł. A dodam
tylko, że finansowanie policji
i straży pożarnej wcale nie należy
do naszych ustawowych obowiąz-
ków – mówi Jan Grabkowski.

Bezpieczeństwo to jednak nie
tylko finansowe wsparcie służb. To
także wiele innych, cennych inicja-
tyw. Każdego roku organizowane są
konkursy na najlepszych policjantów
i strażaków. Ci drudzy regularnie
uczestniczą także w szkoleniach oraz
zawodach sportowo-pożarniczych.
Popisy strażaków można zobaczyć
choćby podczas pikniku rodzinnego
„Bezpieczni w powiecie”, który każ-
dego roku organizowany jest w Bole-
chowie. Cykliczny jest także, przygo-
towywany we współpracy z policją,
konkurs „Skrzydła życia”, w którym
młodzież w artystyczny sposób wy-

raża swoją opinię na temat różnego
rodzaju zagrożeń i przemocy. 

Podobnych akcji jest jednak
zdecydowanie więcej. Wystarczy
wymienić tylko te najważniejsze,
czyli „Czujka tlenku węgla może
uratować twoje życie”, w ramach
której do mieszkańców trafiają
urządzenia wykrywające czad,
czy program znakowania rowe-
rów. Od 17 lat powiat dba również
o pierwszoklasistów, rozdając im
kamizelki odblaskowe. – Trafiają
one do wszystkich szkół podsta-
wowych. Przez te lata przekazali-
śmy maluchom ponad 60 tysięcy

elementów odblaskowych – za-
pewnia Paweł Kurosz, dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego.

– Ta akcja spotyka się z do-
skonałym odzewem. Dzieci świet-
nie się bawią, a przy okazji dowia-
dują, jak ważne jest bezpieczeń-
stwo. I to nie tylko na drodze, ale
także w domu. Dlatego w trakcie

takich spotkań nie tylko rozdaje-
my kamizelki odblaskowe, ale
również mówimy na temat czujek
czadu. Tych pierwszoklasistów
nie bez powodu nazywam zresztą
ambasadorami bezpiecznej spra-
wy, ponieważ dzięki nim trafiamy
również do ich rodziców. I to jest
w tej inicjatywie równie cenne –
dodaje Jan Grabkowski. �

N ajwiększą powiatową inwe-
stycją była trwająca ponad
rok przebudowa drogi Zalase-

wo–Kleszczewo. To także, jak do tej
pory, najdroższa inwestycja w historii
powiatu, bo jej koszt wyniósł niemal
35 mln zł. Wrażenie robią też inne licz-
by. W trakcie prac wbudowano bo-
wiem 30 tys. ton masy bitumicznej, na
chodnikach ułożono 15 tys. m2 kostki
brukowej, ustawiono 220 słupków do
znaków drogowych, ułożono 8 km
krawężników oraz blisko 3 km rur
kanalizacji deszczowej.

Efekt? Szeroka, bezpieczna droga,
obok której znajdują się chodnik i
ścieżka rowerowa. Powstały także

dwa ronda, nowe przystanki, oświetlenie
i wyspy spowalniające. – Inwestycja była
ogromna, ale to jedna z ważniejszych
dróg powiatowych. Głównie z tego powodu,
że obsługuje komunikacyjnie prężnie roz-
wijającą się strefę przemysłową w Swa-
rzędzu i okolicach. Łączy też trasę S5
z trzema gminami: Swarzędzem, Kleszcze-
wem i Kostrzynem – mówi Jan Grabkowski,
starosta poznański. 

Droga Zalasewo–Kleszczewo to tylko
jeden z przykładów inwestycji drogowych
w powiecie. Tych jest bowiem zdecydowanie
więcej. Każdego roku, statystycznie, re-
montowanych jest 20 km dróg. – Każdą in-
westycję poprzedzają długie i skrupulatne
przygotowania: opracowanie koncepcji,

przygotowanie dokumentacji projektowej, uzy-
skanie pozwoleń i uzgodnień czy też wyłonienie
wykonawcy. Dlatego już dzisiaj myślimy o tym,
co będzie realizowane za kilka lat – zapewnia
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. �

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przez ostatnie dwadzieœcia lat powiat poznañski przebudowa³ 
i wyremontowa³ 400 kilometrów dróg. W tym czasie zmodernizowano
równie¿ 30 mostów oraz innych obiektów in¿ynieryjnych.

WIELKIE PIENI¥DZE
NA WIELKIE INWESTYCJE

670 km 
LICZY SIEÆ DRÓG 
POWIATOWYCH, 
OBOK NICH
ZNAJDUJE SIÊ
OK. 80 KM 
ŒCIE¿EK
ROWEROWYCH
I PIESZO-
-ROWEROWYCH

W 1999 roku 
Zarz¹d Dróg 
Powiatowych 
w Poznaniu 
dysponowa³
kwot¹ 6 mln z³.
Dzisiaj plan
finansowy 
wynosi 20 razy 
wiêcej – ponad 
120 mln z³. 

DWADZIEŒCIA LAT TEMU 
PRZEBUDOWA KILOMETRA 

DROGI KOSZTOWA£A 1,25 MLN Z£.
OBECNIE TO KOSZT 6 MLN Z£.

DBAMY O NASZYCH MIESZKAÑCÓW
– Od wielu ju¿ lat powtarzam, ¿e has³o „bezpieczny powiat” 
nie jest pustym sloganem. Wrêcz przeciwnie, jest wype³nione 
treœci¹ i konkretnymi dzia³aniami – zapewnia Jan Grabkowski,
starosta poznañski. 
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To niezwykle wa¿ne, aby s³u¿by mundurowe mia³y 
nowoczesne wyposa¿enie, komputery, dobre samochody 
i odpowiednie warunki lokalowe. Ci ludzie przecie¿
pilnuj¹ bezpieczeñstwa, nas, obywateli. Sami te¿ musz¹ siê
czuæ bezpiecznie.

Jan Grabkowski, starosta poznañski

„



Honorujemy nimi twór-
ców, artystów, organi-
zatorów, promotorów

i popularyzatorów kultury. Lau-
reatami mogą być także pracow-
nicy instytucji kultury, nauczy-
ciele szkół artystycznych oraz
różne organizacje prowadzące
działalność kulturalną. Nagro-
dy są przyznawane nie tylko
za wieloletnią działalność, któ-
ra z natury rzeczy wymyka się
ocenom, ale także za szczegól-
ne osiągnięcia.

– Zależy nam na tym, aby
kultura kwitła w naszym
powiecie i dlatego nagradzamy
tych, którzy się z nim utożsa-
miają, działają na jego rzecz
oraz wykorzystując swoje ta-
lenty, promują zarówno polską
kulturę, jak i powiat poza jego
granicami. To przyjemność sły-
szeć, gdy artyści mieszkający
i tworzący w powiecie, z dumą
mówią o swoich korzeniach –
zapewnia Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. �

O d 2010 roku w struktu-
rach Starostwa Powia-
towego w Poznaniu

utworzony został Wydział Po-
wiatowego Konserwatora Za-
bytków. – To jedyna w kraju,
wśród tego typu jednostek sa-
morządu terytorialnego, tak
rozbudowana i o tak szerokim
zakresie zadań służba konser-
watorska. Już w momencie
swojego powstania przejęliśmy
większość kompetencji Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków – mówi

Wiesław Biegański, powiatowy
konserwator zabytków.

Dzięki ogromnym nakła-
dom finansowym – każdego roku
to ponad milion złotych – wiele
zabytków na terenie powiatu od-
zyskało swój blask. 

– Nie oszczędzamy na za-
bytkach, bo to dobra kultury
i nasze dziedzictwo narodowe.
Poza tym, to wielka satysfakcja
móc zobaczyć, jak z obiektów,
które latami popadały w ruinę,
powstają prawdziwe powiatowe
perełki. Tak, jak to miało ostat-

nio miejsce w przypadku ko-
ścioła św. Mikołaja w Owiń-
skach – mówi starosta poznań-
ski Jan Grabkowski.

Zadaniem powiatowego
konserwatora zabytków jest
między innymi bieżąca opieka
nad obiektami stanowiącymi
własność powiatu, jak choćby
zespół klasztorny w Owiń-
skach, który na przestrzeni
ostatnich lat, wraz z Parkiem
Orientacji Przestrzennej, stał
się wizytówką nie tylko powiatu,
ale całego regionu. Wkrótce
taką architektoniczną i tury-
styczną perełką ma być dwór
w Skrzynkach. – Przygotowu-
jemy ten obiekt do remontu
generalnego – zdradza Wie-
sław Biegański. �
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ZABYTKI

KA¯DY ZNAJDZIE
COŒ DLA SIEBIE

NA POWA¯NIE: Ka¿dego
roku mi³oœnicy muzyki powa¿-
nej mog¹ uczestniczyæ w wielu
cyklicznych imprezach jak choæ-
by „Podpoznañskie dwory i pa-
³ace o¿ywione muzyk¹”. Swoj¹
markê ma tak¿e Powiatowe
Kolêdowanie w Buku, gdzie ju¿
od dziewiêtnastu lat mo¿na po-

s³uchaæ chórów dzia³aj¹cych na
terenie ca³ego powiatu. A jak
przekonaæ m³odych ludzi do
muzyki powa¿nej? Najlepiej
podczas koncertów „Symfonia
na Skrzypce i DJ-a”, cyklicznie
organizowanych w szko³ach
prowadzonych przez powiat
poznañski. �

NA LUDOWO: Stwierdzenie, ¿e powiat
poznañski folklorem stoi nie jest przesad¹.
Argumenty? Festiwal Integracje, Powia-
towy Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych
w Lusowie, Festiwal Sztuki Ludowej w Szrenia-
wie, Regionalny Dzieciêcy Przegl¹d Pieœni
Ludowej Kuku³eczka w Tulcach czy Festi-
wal Kids Fun Folk. W powiecie dzia³aj¹
równie¿ cenione w kraju i za granic¹ ze-
spo³y: Chludowianie, Wiwaty, Lusowiacy
czy Goœlinianie. Jest tak¿e jedyna w swo-
im rodzaju Kapela Dudziarska… �

NA ROCKOWO: Festiwal Batyskaf w Kór-
niku czy Dni Artystyczne z Gitar¹ w Mosinie,
to imprezy przyci¹gaj¹ce fanów rockowych
brzmieñ. Choæ nie tylko, bo gitarowe œwiêto
w Mosinie wykracza poza ramy zwyk³ego
rockowego festiwalu, oferuj¹c wiele
dŸwiêków, które s¹ bliskie tym, którzy ceni¹
sobie jazz i bluesa. Ci ostatni co roku spotykaj¹
siê tak¿e na Festiwalu BLusowo. O mi³oœników
mocnego uderzenia dbaj¹ tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim gminne oœrodki kultury,
regularnie organizuj¹c koncerty, i to naj-
wiêkszych gwiazd. �

Powiat poznañski od wielu lat dba o ludzi 
kultury. Nie tylko dotuj¹c ró¿nego rodzaju 
imprezy okolicznoœciowe, ale tak¿e 
rokrocznie przyznaj¹c nagrody. 

Najwa¿niejsze obiekty, których remont by³ 
wspó³finansowany ze œrodków powiatu poznañskiego

� Klasztor w Owiñskach: rewaloryzacja i modernizacja wnêtrz, wykonanie
badañ archeologicznych, dendrochronologicznych zabytkowego stropu
belkowego, wykonanie datowania ceramicznych posadzek metod¹ termo-
luminescencyjn¹ okreœlaj¹ce okres ich powstania na pierwsz¹ po³owê XIV
i XVI wieku, remont elewacji i dachów, termomodernizacja.

� Park w Owiñskach: rewaloryzacja i adaptacja
na Park Orientacji Przestrzennej.

� Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Owiñ-
skach: remont elewacji.

� Koœció³ pw. œw. Miko³aja w Owiñskach: re-
mont elewacji i wnêtrz, remont ogrodzenia
cmentarza przykoœcielnego.

� Zamek w Kórniku: remont mostu (uratowanie
przed katastrof¹ budowlan¹), kompleksowy
remont elewacji oraz prace konserwatorskie
œredniowiecznych piwnic).

� Koœció³ pw. Wszystkich Œwiêtych w Kórniku:
remont krypty Zamojskich, kaplicy oraz
kompleksowy remont elewacji.

� Drewniany koœció³ pw. œw. Marii Magdaleny w D³ugiej Goœlinie: remont
fundamentów, kompleksowy remont konstrukcji œcian i pod³oga.

� Drewniany koœció³ pw. œw. Micha³a Archanio³a w Rogalinku: kompleksowy
remont konstrukcji œcian i fundamentów.

� Drewniany koœció³ cmentarny pw. œw. Krzy¿a w Buku: kompleksowy
remont koœcio³a.

� Drewniany dworzec kolejowy w Puszczykowie: kompleksowy remont
elewacji i zabytkowego zegara.

Do rejestru zabytków na terenie powiatu
poznañskiego wpisanych jest blisko 
550 obiektów architektury i budownictwa, 
zespo³ów parkowych i cmentarzy, a tak¿e
ponad 50 stanowisk archeologicznych. 

INWESTOWANIE 
W DZIEDZICTWO NARODOWE

Ka¿dy obiekt 
i jego konserwacja
ma swoj¹ 
specyfikê
WIES£AW BIEGAÑSKI, 
POWIATOWY 
KONSERWATOR ZABYTKÓW„

SPORTPI¥TEK 13 wrzeœnia 2019 r. 7

Powiat poznański od lat sta-
wia na kształcenie zawodo-
we. – Początkowo, nie było

to łatwe, bo musieliśmy walczyć
ze stereotypami, jakie na ten te-
mat funkcjonowały w społeczeń-
stwie. Dzisiaj już stało się jasne, że
dobry zawód to inwestycja w przy-
szłość – mówi Jan Grabkowski.
– A oferta edukacyjna szkół powia-
towych kształcących zawodowo
jest wyjątkowo atrakcyjna, dlatego
też chętnych nie brakuje zarówno
do nauki w technikach, jak i szkołach
branżowych – dodaje.

– W ostatnich latach niezmien-
nie cieszą się powodzeniem takie
zawody, jak monter mechatronik,

technik informatyk i technik logi-
styk, ale powstają też klasy z nowy-
mi zawodami przyszłości, np. tech-
nik automatyk. Nie brakuje chęt-
nych do licealnych klas munduro-
wych, czyli policyjnych, wojskowych
i strażackich – wylicza Tomasz
Łubiński, wicestarosta poznański.

– Wielu uczniów stara się do-
stać do klas patronackich, które są
powiatową wizytówką. Swarzędzka
„Jedynka” od lat współpracuje z taki-
mi firmami jak Volkswagen Poznań,
SKF Polska, Panopa Logistik Polska
i Twining and Company, a Solaris
Bus & Coach rokrocznie przyjmuje
do pracy absolwentów Zespołu
Szkół w Bolechowie – dodaje.

To, co wyróżnia szkoły prowa-
dzone przez powiat poznański, to
baza do nauki na najwyższym, eu-
ropejskim poziomie. – Szkoły są no-
woczesne i doskonale wyposażone,
a oferta edukacyjna przygotowywa-
na jest w oparciu o rzeczywiste po-
trzeby pracodawców – zapewnia
Monika Lis-Nożyńska, dyrektor Wy-
działu Edukacji. Przykładem stawia-
nia na najwyższą jakość jest Cen-
trum Kształcenia Praktycznego
w Swarzędzu. Koszt tej inwestycji
wyniósł ok. 34 milionów złotych
i jest to obecnie najnowocześniejsza
tego typu placówka w kraju.

Od lat realizowany jest też
„Program wspierania edukacji w po-

wiecie poznańskim”, który wspo-
maga najzdolniejszych uczniów
poprzez stypendia i nagrody,
a także umożliwia rozwój dzięki
dodatkowym zajęciom pozalek-
cyjnym i fakultatywnym. – Chce-

my, aby mury naszych szkół
opuszczali ludzie nie tylko do-
brze wykształceni, ale także świa-
domi swojej wartości w życiu i na
rynku pracy – kończy starosta
poznański. �

– Cieszymy się, że młodzież
chce uprawiać sport i jest konse-
kwentna w dążeniu do celu – za-
pewnia Jan Grabkowski, starosta
poznański. Praktycznie każda z sie-
demnastu gmin powiatu ma się
kim lub czym pochwalić. Buk oraz
Dopiewo to świetne piłkarki ręcz-
ne, Swarzędz i Suchy Las koszy-
kówką stoją, a Murowana Goślina
już kilka lat temu postawiła na siat-
kówkę. Tenisistki stołowe z Lubo-
nia to w tej chwili czołówka krajo-
wa, a badmintoniści z Baranowa
i Tarnowa Podgórnego regularnie
przywożą medale mistrzostw Polski. 

O kolarzach z Kórnika i Tar-
nowa Podgórnego nie ma co na-
wet wspominać, bo reprezentanci
klubów z tych miejscowości regu-
larnie zdobywają medale i to na-
wet na największych imprezach
międzynarodowych. A to tylko
czubek góry lodowej… Najlepsi,
młodzi sportowcy każdego roku
mogą liczyć na nagrody i stypen-
dia. – Cieszymy się, że zawodnicy

w przeszłości przez nas nagradza-
ni, jak choćby Anna Jagaciak czy
Katarzyna Pawłowska, później re-
prezentowali nasz kraj na igrzy-
skach olimpijskich – przypomina
Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański. 

Wielu ze znanych dzisiaj
sportowców pierwsze kroki sta-
wiało podczas zawodów w ra-
mach sportowego współzawod-
nictwa szkół powiatu poznańskie-
go. W czerwcu tego roku odbyło
się podsumowanie 20. edycji tej
imprezy. Najlepsi zawodnicy
w różnych dyscyplinach sportu,
tradycyjnie już, spotkali się na
pięknym stadionie lekkoatletycz-
nym przy Zespole Szkół w Pusz-
czykowie. – W tym przypadku
liczby nie kłamią. Tylko w ostat-
niej edycji współzawodnictwa
wystartowało 3,5 tysiąca zawod-
ników w ponad 140 imprezach. To
nie jest przypadek, że nasi spor-
towcy osiągają coraz lepsze wyni-
ki – uważa Tomasz Łubiński. �

EDUKACJA

KA¯DEGO ROKU CORAZ WIÊCEJ 
MEDALI I PUCHARÓW

Z SOBOTY W WIELKI TENISOWY ŒWIAT

Przez dwa lata Sobota w gminie Rokietnica by³a jednym z najwa¿niejszych miejsc na
tenisowej mapie Polski. W latach 2014-2015 na kortach tamtejszego Centrum
Tenisowego odbywa³ siê bowiem jeden z najwa¿niejszych turniejów w kraju – Powiat
Poznañski Open. To w³aœnie w Sobocie mo¿na by³o na ¿ywo zobaczyæ Jelenê Ostapenko
czy Kiki Bertens. £otyszka dwa lata po wystêpie w powiecie poznañskim wygra³a
wielkoszlemowy French Open w Pary¿u. Holenderka z kolei to obecnie czo³owa
tenisistka œwiata. Co ciekawe, ¿adna z nich nie zwyciê¿y³a w Sobocie.  �

Kilka tysiêcy uczniów, z ponad stu placówek, ka¿dego roku bierze
udzia³ w sportowym wspó³zawodnictwie szkó³ powiatu poznañskiego.

Dum¹ powiatu

jest UKS Pantery

Dopiewo, 

który w 2019 r.

wywalczy³

wicemistrzostwo

Polski juniorek

m³odszych 

w pi³ce rêcznej. 

OD WALKI ZE STEREOTYPAMI 
PO NAJWY¯SZ¥ JAKOŒÆ 
– Kszta³cimy na najwy¿szym, europejskim poziomie – podkreœla
Jan Grabkowski, starosta poznañski.

Jeszcze kilka lat temu po naukê na takim 
poziomie trzeba by³o jeŸdziæ za granicê. 
Dziœ to my podpowiadamy, jak kszta³ciæ 
zawodowców

PRZEMYS£AW JANKIEWICZ, 
DYREKTOR ZESPO£U SZKÓ£ NR 1 W SWARZÊDZU„
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Bie¿nia – stadion
lekkoatletyczny
przy Liceum
im. M. Kopernika
w Puszczykowie

Centrum Kszta³cenia Praktycznego 
w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu

Ul. Grunwaldzka
w Plewiskach –
I etap

Rondo w Gruszczynie

Ul. Rabowicka w Jasinie
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Komisariat w Czerwonaku

Komisariat w Dopiewie

Ul. Poznañska
w Kleszczewie

Kompleks
obiektów
pocysterskich 
w Owiñskach

Park Orientacji
Przestrzennej
przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pu³ku 
w Owiñskach



Na terenie powiatu poznańskiego mieszka
około 43 tysięcy osób posiadających
orzeczenia o niepełnosprawności.

– Jako samorząd inicjujemy i włączamy się
w działania, które służą poprawie jakości ży-
cia tych osób, umożliwiają im aktywność
społeczną i zawodową. Niepełnosprawni
mają potrzeby, troski i problemy, ale też
przejawiają określone predyspozycje
i uzdolnienia w różnych dziedzinach. I to
właśnie z myślą o tym powstała impreza
„Zlot Talentów” – mówi Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. 

W tym roku, osoby z niepełno-
sprawnościami już po raz siódmy
będą mogły zaprezentować swoje ta-
lenty. – Nasi artyści mogą przedsta-
wić swoje zdolności w różnych
dziedzinach sztuki, takich jak tele-
dysk, mała forma teatralna, fotogra-
fia, prezentacja wokalna, forma
przestrzenna czy też malarstwo.
Warto podkreślić, że z każdym ko-
lejnym rokiem poziom konkurso-
wych prac rośnie. Dla tych, którzy
otrzymają nagrody, każdego roku
w trakcie wakacji, organizujemy
specjalne warsztaty artystyczne –
dodaje Jerzy Pelowski z Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska”, organizator
imprezy i prowadzący na terenie
powiatu poznańskiego Środowisko-
wy Dom Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Z myślą o osobach niepełno-
sprawnych organizowane są również

inne wydarzenia, jak na przykład
„Wieczór z Aniołami”, „Anielskie
Śpiewogranie” czy też „Powiatowe
Igrzyska”. Podobne imprezy są
również organizowane dla senio-
rów, jak np. „Festyn Integracyjny
Barierom Stop”. We wspieraniu
aktywności osób straszych ma po-
móc powołana Powiatowa Rada
Seniorów. �
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T ymi działaniami objęci są
praktycznie wszyscy miesz-
kańcy regionu. Wśród wielu

programów skierowanych do naj-
młodszych mieszkańców powiatu
poznańskiego wystarczy wymienić
badanie słuchu siedmiolatków czy
też badanie wad postaw u mło-
dych  osób. W tym miejscu należy
też wspomnieć o szczepieniach
przeciwko zakażeniom pneumoko-
kowym. W latach 2013-2017 skorzy-
stało z nich aż 7095 osób. 

Do młodzieży, ale też i do ich
rodziców adresowany jest program
w zakresie profilaktyki zakażeń

PROFILAKTYKA, BADANIA 
I INNOWACYJNE ZABIEGI   
Edukacja zdrowotna, szczepienia i badania. To tylko 
wybrane dzia³ania powiatu poznañskiego w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia.

ZDROWIE

W TROSCE O RODZINÊ I OSOBY 
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCIAMI

Rodziny zastêpcze i nie tylko….

Na terenie powiatu poznañskiego, w ra-
mach pieczy zastêpczej w formie rodzinnej,
funkcjonuje obecnie 310 rodzin zastêpczych,
w których na opiekê mo¿e liczyæ 430 dzieci.
Siedmioro kolejnych znajduje siê w ro-
dzinnym domu dziecka. W formie instytu-
cjonalnej, w ramach pieczy zastêpczej,

prowadzone s¹ trzy placówki opiekuñczo-wycho-
wawcze. S¹ to: Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,
Oœrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy oraz
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzêdzu. Placówki te
dysponuj¹ 64 miejscami.
Ponadto powiat poznañski w ramach pomocy
spo³ecznej prowadzi od 1999 roku Dom Pomocy
Spo³ecznej w Lisówkach dla 100 osób w po-
desz³ym wieku. �

Z myœl¹ o dzieciach z rodzin zastêpczych oraz domów dziecka
organizowane s¹ takie imprezy, jak „Powiatowy Dzieñ Dziecka”
czy „Powiatowe Miko³ajki”.

WARSZTATY TERAPII 
ZAJÊCIOWEJ

2005 ROK
4 PLACÓWKI 

110 UCZESTNIKÓW

2018 ROK 
8 PLACÓWEK

289 UCZESTNIKÓW

OD RATOWANIA BUD¯ETU PO NOWATORSKIE OPERACJE

Jedn¹ z wizytówek powiatu poznañskiego jest Szpital w Puszczykowie im. prof.
S. T. D¹browskiego. – Opieka, zaufanie i profesjonalizm. Tym kierujemy siê
w dzia³aniach na rzecz naszych pacjentów – zapewnia Ewa Wieja, prezes Zarz¹du
Szpitala, który zosta³ przejêty przez powiat poznañski w 2004 roku.
– Zaczê³o siê od ratowania bud¿etu i sp³acania d³ugów. Jednoczeœnie nast¹pi³a
systematyczna modernizacja infrastruktury i sprzêtu. Z czasem rozpoczê³y siê
du¿e inwestycje. Jedn¹ z nich jest nowy blok operacyjny, który na rynku us³ug
medycznych postawi nas w zupe³nie innym miejscu – mówi Jan Grabkowski, starosta
poznañski.
W Puszczykowie przeprowadzono nowatorsk¹ operacjê usuniêcia guza mózgu,
podczas której rozmawiano z pacjentem maj¹cym otwart¹ czaszkê. To tam te¿ dokona-
no wyj¹tkowych zabiegów leczenia skoliozy u doros³ych pacjentów, które transmitowa-
no na ca³y œwiat. A to tylko skromny wycinek z dzia³alnoœci placówki… �

12 892
TYLE OSÓB
W LATACH 
2015-2018 
ZASZCZEPIONO
PRZECIWKO 
GRYPIE

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
W ramach tego projektu, przez ostatnie
dziesięć lat, zaszczepiono 8675
dziewcząt. Program ten rozwija się,
bo od tego roku szczepieniem objęto
również chłopców. 

Dorośli mieszkańcy powiatu mogli
skorzystać m.in. z badań dotyczących
profilaktyki chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego, chorób
tarczycy czy chorób nowotworo-
wych jajnika. 

Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się również szczepienia prze-
ciwko grypie oraz „Białe Soboty”
w Szpitalu w Puszczykowie, podczas

których każdego roku można skorzystać
z wielu konsultacji lekarskich i badań.

Prozdrowotne akcje zostały doce-
nione. Powiat poznański może się po-

chwalić m.in. prestiżową nagrodą
„Zdrowy Samorząd”, a także jest „Li-
derem w innowacjach w zakresie
profilaktyki grypy”. �

Priorytetowymi zadaniami powiatu
poznañskiego s¹ praca na rzecz osób

z niepe³nosprawnoœciami, prowadzenie
polityki prorodzinnej, wspieranie
rodziny oraz systemu pieczy zastêpczej.

W „Zlocie Talentów” artyœci mog¹ przedstawiæ swoje zdolnoœci w ró¿nych

dziedzinach sztuki, m.in. w teledysku, fotografii, œpiewie czy malarstwie.
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Region Hanower

Pierwszym zagranicznym
partnerem powiatu poznańskiego
był niemiecki powiat hanowerski,
który później został przekształcony
w Region Hanower. Umowę o part-
nerstwie podpisano 12 grudnia
2000 roku. Na początku współpra-
ca dotyczyła wymiany doświad-
czeń m.in. w obszarze planowania
przestrzennego, gospodarki odpa-
dami, transportu publicznego.
Działania wykorzystane przy
tworzeniu Regionu Hanower były
inspiracją do budowania Metro-
polii Poznań. Obecnie współpraca

oparta jest na wymianie sportowej –
turnieje halowej piłki nożnej,
wymianie kulturalnej – konkurs
piosenki niemieckojęzycznej,
wymianie młodzieży – m.in. pro-
jekt „Praca dla pokoju – pojedna-
nie nad grobami” czy też wymianie
pracowników samorządowych –
staże urzędnicze.

Rejon Kijowsko-Œwiatoszyñski

Umowa o współpracy z Rejo-
nem Kijowsko-Światoszyńskim zo-
stała zawarta 22 sierpnia 2008 roku
w Kijowie. Najważniejszym elemen-
tem dotychczasowych wspólnych

działań, możliwym do zrealizowania
po wydarzeniach na Majdanie, był
pobyt w 2014 roku w powiecie po-
znańskim ponad 40 przedstawicieli
jednostek samorządowych i organi-
zacji pozarządowych, którzy przyje-
chali uczyć się samorządności. Go-
ście uczestniczyli w szeregu spotkań
i szkoleń z zakresu działań powiatu
oraz przyjrzeli się funkcjonowaniu
jednostek samorządowych na pozio-
mie gminnym. Możliwość realizacji
takiej wymiany doświadczeń pojawi-
ła się przede wszystkim ze względu
na zmiany polityczne, które miały
miejsce na Ukrainie. Obecnie
współpraca z tym partnerem reali-

zowana jest w oparciu o wymianę
doświadczeń.

Prefektura São José dos Pinhais

Jeszcze wcześniej, bo 12 wrze-
śnia 2003 roku, w Poznaniu została
podpisana umowa o partnerstwie
i współpracy z Săo José dos Pinha-
is. Obejmowała ona takie obszary
jak kultura, opieka społeczna oraz
edukacja, a nawet gospodarka.

W ciągu 16 lat udało się zrealizo-
wać wiele ciekawych projektów
skierowanych do mieszkańców po-
wiatu, szczególnie do młodzieży,
np. „Karnawał z Sambą”, „Walka
z tańcem”, „Brazuca!” czy „Brazy-
lia od kuchni”. Powiat wspiera
również wymiany i wyprawy na-
ukowe (np. etnomuzykologów)
czy szkolenia z zakresu opieki nad
osobami niepełnosprawnymi (pobyt
w szkole w Owińskach). �

Usuwanie azbestu

Usunięcie azbestu oraz wyro-
bów azbestowych przynosi korzyści

zarówno zdrowotne, ekonomicz-
ne, jak i ekologiczne. Działania
w tym zakresie powiat realizuje
już od 2006 roku. W tym czasie
usunięto 10 509,467 ton azbestu,
wydając na ten cel środki finansowe
w wysokości 5 719 624,68 zł.

Edukacja ekologiczna

Powiat poznański od 2008
roku promuje przedsięwzięcia
i zachowania proekologiczne, or-
ganizując konkursy dla dzieci
i młodzieży oraz szkolenia i kon-
ferencje dla sołtysów, nauczycieli

oraz policji i straży pożarnej. Te
drugie dotyczą przede wszyst-
kim, gospodarowania odpadami,
ochrony powietrza, ochrony
przyrody i lasów, ochrony wód,
geologii oraz hałasu.

Walka o jakoœæ powietrza 

W 2017 roku Rada Powiatu
w Poznaniu uchwaliła zasady
i tryb udzielania dotacji celowych
na likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienia ich rozwiązaniami
proekologicznymi w celu poprawy
jakości powietrza. Do tej pory

przeznaczono na to 561 373,21 zł.
Dzięki temu m.in. zmniejszono
emisję CO2 pochodzącą ze spala-
nia węgla o 1247,217 ton.

Schronisko dla zwierz¹t 

Przed czterema laty w Skało-
wie otwarto nowoczesne schroni-
sko dla bezdomnych zwierząt. Mo-
że ono przyjąć do 250 psów i ko-
tów. Placówka dysponuje również
hotelem dla czworonogów, cmen-
tarzem oraz piecem do kremowa-
nia zwłok zwierząt. Koszt budowy
schroniska sfinansowany został
przez dziesięć gmin z terenu po-
wiatu poznańskiego.

Reintrodukcja kuropatwy

Program odbudowy popula-
cji zwierzyny drobnej na terenie
powiatu poznańskiego wynika
przede wszystkim z nasilających
się zmian środowiskowych spo-
wodowanych działalnością czło-

wieka, które doprowadziły do
znacznego rozregulowania zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi
elementami przyrody. W ostat-
nich kilkunastu latach w naszym
regionie zaobserwowano dra-
styczny spadek liczebności zwie-
rzyny drobnej, zwłaszcza zajęcy,
kuropatw i bażantów, przy jedno-
czesnym wzroście liczebności
niektórych gatunków ssaków dra-
pieżnych, w szczególności lisów.
W ramach podjętych działań
m.in. reintrodukowano 7372 szt.
kuropatw.

Zalesianie 

Program zwiększania lesisto-
ści powiatu poznańskiego został
przyjęty w 2008 roku. Wskazano
wówczas obszary rekomendowa-
ne do zwiększenia udziału grun-
tów zalesionych. W ramach pro-
gramu przez ostatnie dziesięć lat,
wykonano 27 394 sztuk nowych
nasadzeń – zadrzewień. �

DBAJ¥C O DOM,
W KTÓRYM MIESZKAMY  
Edukacja ekologiczna, usuwanie azbestu, walka ze smogiem – 
to tylko niektóre dzia³ania powiatu poznañskiego na rzecz 
ochrony œrodowiska. 

OTWARCI NA ŒWIAT

Co ³¹czy niemiecki Region Hanower, ukraiñski Rejon Kijowsko- 
Œwiatoszyñski oraz brazylijsk¹ Prefekturê São José dos Pinhais?
OdpowiedŸ jest prosta. Wszystkie te regiony od lat wspó³pracuj¹ 
z powiatem poznañskim.

WSPÓ£PRACA Z ZAGRANIC¥

Delegacja z Brazylii w trakcie zajêæ kulinarnych w szkole 
w Murowanej Goœlinie. 



– Przedsięwzięcie to obejmuje
wszystkie obszary życia społecz-
nego, wymagające stworzenia me-
chanizmów administracyjnych,
formalnych i prawnych, dzięki któ-
rym będzie można opracować dłu-
gofalowe strategie i plany. Trzeba
je realizować zawsze z myślą
o mieszkańcach – podkreśla Jan
Grabkowski, starosta poznański
i jednocześnie wiceprzewodniczą-
cy Stowarzyszenia. Przewodnie
hasło Metropolii brzmi: „Wspólnie
tworzymy rozwiązania”. – Wśród
najważniejszych zadań znajdują się
te związane z transportem publicz-
nym, siecią drogową, ochroną
zdrowia i środowiska, edukacją –
dodaje.

Poznañska Kolej 
Metropolitalna

Jednym z głównych przedsię-
wzięć jest powstanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej (PKM).
Pierwsze pięć linii połączyło Gro-
dzisk Wielkopolski, Jarocin, Nowy
Tomyśl, Wągrowiec, Swarzędz
i Kostrzyn z Poznaniem. A jeszcze
w tym roku połączenie zostanie
wydłużone do Wrześni. Docelowo
w stolicy Wielkopolski pociągi
PKM będą zatrzymywać się na
13 stacjach i przystankach. Kursy
w godzinach szczytu odbywają się
nawet co 30 minut, ułatwiając
m.in. drogę do szkoły, pracy. To
pierwsze wspólne tak duże przed-
sięwzięcie samorządów. Zasięg
PKM z roku na rok będzie coraz
większy, aby usprawniać ruch nie

tylko w samej aglomeracji. Do
2021 roku aktywowane będą po-
łączenia z Gniezna, Kościana,
Rogoźna, Wronek.

– Tworząc strategię dla powiatu
poznańskiego, zapytaliśmy mieszkań-
ców, co jest dla nich najważniejsze.
Zdecydowanie odpowiedzieli, że
właśnie transport publiczny. Staramy
się zatem zaspokoić ich oczekiwania.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak
istotne są sprawne połączenia kole-
jowe. Bardzo dużo samochodów
wjeżdża na teren powiatu i Poznania.
Stworzony przez nas projekt pod
nazwą Poznańska Kolej Metropoli-
talna zmienia tę sytuację – zazna-
cza Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański.

O tym jak ważna jest PKM,
mówi również Piotr Wiśniewski, dy-
rektor Biura Stowarzyszenia Metro-
polia Poznań: – Zainteresowanie pa-
sażerów przeszło najśmielsze oczeki-
wania pomysłodawców. Dzięki uru-
chomieniu PKM Koleje Wielkopol-
skie – przewoźnik obsługujący –
zanotowały wzrost liczby pasaże-
rów o 2 mln – mówi.

Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

Stowarzyszenie Metropolia
Poznań pomaga w redystrybucji
środków w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
które trafiały do Wielkopolski
z Funduszy Europejskich na lata
2014-2020. Ze środków ZIT Stowa-
rzyszenie wspiera m.in. samorządy
inwestujące w edukację zarówno

na poziomie ogólnym, jak i zawo-
dowym. 

Finansowanie ZIT pomaga
w rozbudowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Po-
znaniu oraz Centrum Kształcenia
Praktycznego w Swarzędzu. Ze środ-
ków ZIT wspierany jest także rozwój
transportu zbiorowego, m.in. po-
przez przyznanie dotacji na zakup
autobusów niskoemisyjnych czy
systemów rowerów miejskich. No-
woczesny, sprzyjający środowisku
tabor wspiera propagowanie postaw
ekologicznych na terenie metropolii.

Rodzina i zdrowie

Ze środków ZIT Stowarzysze-
nie wspiera również samorządy
w sferze zatrudnienia dodatko-
wych asystentów rodziny oraz
osób do pomocy dla rodzin za-
stępczych. Z kolei udostępnione
dodatkowe usługi w zakresie profi-
laktyki pomogą mieszkańcom me-

tropolii dłużej zachować zdrowie.
45 tysięcy osób z obszaru Metro-
polii Poznań może bezpłatnie za-
szczepić się przeciwko grypie. 

Z tej oferty skorzystać mogą
osoby w wieku od 50 do 64 lat,
a także młodsze, które w trakcie
wykonywanej pracy kontaktują
się z dużą liczbą ludzi. Do tej gru-
py zaliczają się choćby zatrudnie-
ni w służbie zdrowia, edukacji,
szkolnictwie wyższym, handlu,
bankach, urzędach, transporcie
publicznym, opiece społecznej.
Koszt przedsięwzięcia wyniesie
prawie 4,7 mln zł. 

Czyste powietrze jednym
z priorytetów

W Polsce świadomość, że
trzeba dbać o środowisko natural-
ne jest coraz większa. Stowarzy-
szenie podejmuje działania na
rzecz czystości powietrza w Me-
tropolii Poznań. Aktualnie wspiera

działania związane z Edukacyjną
Siecią Antysmogową na terenie
całej metropolii, a także włącza
się w coroczną akcję sprzątania
świata. 

– Zanieczyszczone powietrze
wywołuje alergie, choroby układu
oddechowego, układu krążenia,
przyczynia się do rozwoju nowo-
tworów. Konieczne jest uświado-
mienie mieszkańcom metropolii,
że odpowiedzialność za stan czy-
stości powietrza w dużej mierze
ponosimy sami – zauważa Jan
Grabkowski i dodaje, że jest to
pierwszy tego rodzaju projekt me-
tropolitalny w kraju.

Wspólnie tworzymy
rozwi¹zania

Hasło „Wspólnie tworzymy
rozwiązania” jest motywem prze-
wodnim w działalności Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań. Jak
twierdzą wszyscy jego członko-
wie, dzięki temu, że w „zespole”
jest aż tyle samorządów, jego siła
jest ogromna. – Jako współtwórca
Aglomeracji Poznańskiej, a na-
stępnie Stowarzyszenia Metropo-
lia Poznań, widzę, że warto było
zainicjować to przedsięwzięcie.
Cieszę się, że nasze samorządy ro-
zumieją, iż największe korzyści
osiągnąć można dzięki współpra-
cy. Zintegrowane Inwestycje Tery-
torialne czy też Poznańska Kolej
Metropolitalna pokazują, że potra-
fimy wspólnie pracować dla roz-
woju naszych małych ojczyzn –
podkreśla Jan Grabkowski. �
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Metropolia Poznañ le¿y w centrum województwa
wielkopolskiego. Obejmuje zurbanizowany ob-
szar wokó³ Poznania z rozwiniêt¹ infrastruktur¹
komunikacyjn¹. Tworz¹ j¹ 23 jednostki teryto-
rialne (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboñ, Mosina,

Murowana Goœlina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat
Poznañski, Poznañ, Puszczykowo, Rokietnica,
Skoki, Stêszew, Suchy Las, Swarzêdz, Szamotu³y,
Œrem, Tarnowo Podgórne) w uk³adzie dwóch
pierœcieni otaczaj¹cych Poznañ. Na jej obszarze,
stanowi¹cym 11 procent województwa wielko-

polskiego, zamieszkuje 1 milion osób, czyli
30 proc. mieszkañców Wielkopolski. Na obszarze
metropolii przecinaj¹ siê wa¿ne europejskie,
kolejowe i drogowe szlaki komunikacyjne,
w tym blisko 50 km autostrady A2 oraz prawie
200 km dróg o znaczeniu krajowym. �

DWA PIERŒCIENIE OTACZAJ¥CE POZNAÑ

ZAWSZE Z MYŒL¥ 
O MIESZKAÑCACH

G³ównym celem Stowarzyszenia Metropolia
Poznañ jest poprawa ¿ycia mieszkañców
w jego najwa¿niejszych aspektach. To w³aœnie
Metropolia realizuje zadania nieosi¹galne 
finansowo lub organizacyjnie dla pojedynczych
samorz¹dów.

Jednym 
z g³ównych
przedsiêwziêæ
jest powstanie
Poznañskiej 
Kolei Metropo-
litalnej (PKM).
Pierwsze piêæ 
linii po³¹czy³o
Grodzisk Wlkp.,
Jarocin, 
Nowy Tomyœl,
W¹growiec 
i Swarzêdz 
z Poznaniem. 

Otwarcie wêz³a przesiadkowego w Dopiewie. 
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Nasze muzeum realizuje wiele projektów dla mieszkañców

powiatu poznañskiego, niektóre z nich s¹ przez ten

powiat dofinansowywane. Wielkim wydarzeniem by³o

np. ods³oniêcie repliki statku Santa Maria, na którym

wyp³yn¹³ w rejs, odkrywaj¹c nowe l¹dy Krzysztof Ko-

lumb. W uroczystoœci w 2008 roku wzi¹³ udzia³ potomek

Kolumba w prostej linii. Na terenie muzeum odbywa³y

siê te¿ koncerty szantowe, których organizacjê wspiera³

powiat. Muzeum tworzy³y i tworz¹ trzy pokolenia rodziny

Fiedlerów – mój ojciec, ja z bratem i nasi synowie. Myœlê,

¿e zapoznanie siê z tym dorobkiem to doskona³a lekcja

dla m³odych ludzi.  �

Parafi¹ w Owiñskach kierujê od szeœciu lat. Od

pocz¹tku mojej pracy tutaj jest du¿o ¿yczliwoœci ze

strony powiatu poznañskiego, jeœli chodzi o ratowanie

zabytków sakralnych. Zosta³y wyremontowane dwa

koœcio³y  pw. œw. Jana Chrzciciela oraz œw. Miko³aja,

który znajduje siê przy cmentarzu. S¹ to nie tylko

obiekty, w których odprawia siê nabo¿eñstwa, ale

równie¿ ciekawe miejsce do zwiedzania i poznania ich

historii. Koœció³ pw. œw. Miko³aja zaczêto budowaæ na

pocz¹tku XV wieku, a ukoñczono go w 1574 roku.

W obu œwi¹tyniach organizowane s¹ tak¿e wydarzenia

kulturalne. �

Firma Poz-Bruk dzia³a na terenie szeœciu województw.

Mamy kilkanaœcie oddzia³ów. G³ówna siedziba znajduje siê

w Sobocie w gminie Rokietnica. To w³aœnie w Sobocie

prowadzimy najwiêksze inwestycje. Dlaczego? OdpowiedŸ

jest prosta. W powiecie poznañskim wiedz¹, jak

przyci¹gn¹æ i zatrzymaæ inwestorów. Naszym ostatnim

du¿ym przedsiêwziêciem jest fabryka do produkcji sca-

lamidu. Wraz z powiatem, przez dwa lata,  w naszym

Centrum Tenisowym Sobota organizowaliœmy turniej

tenisowy Powiat Poznañski Open, jeden z najwiêkszych

wówczas w kraju. Dziêki niemu kibice mogli zobaczyæ na

na korcie zawodniczki, które obecnie s¹ czo³owymi

tenisistkami na œwiecie. �

W skali od 1 do 10 walory turystyczne powiatu poznañ-

skiego oceni³bym na „dziesiêæ”. Trzy elementy sk³adaj¹

siê na ten wynik: zabytki, przyroda, mo¿liwoœæ aktywnego

wypoczynku. Z miejscowoœci, w których s¹ nietuzinkowe

zabytki, polecam: Rogalin, Kórnik, Uzarzewo, Owiñska,

Puszczykowo, Jeziory. Pod wzglêdem przyrodniczym

wyró¿niaj¹ siê z kolei: Wielkopolski Park Narodowy,

Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy Promno, arbore-

tum w Kórniku. Bardzo dobre bazy wypoczynkowe s¹ na-

tomiast w gminie Stêszew – Camp Lipno i Goœciniec Nad

Jeziorem, w gminie Tarnowo Podgórne nad Jeziorem

Lusowskim czy Akwen Marina w Czerwonaku. Do tego

dochodz¹ œwietne trasy rowerowe i piesze. �

Jestem bardzo zaanga¿owany w ró¿ne dzia³ania kultu-

ralne, tak¿e te lokalne. Prowadzê spotkania w Domach

Kultury, równie¿ na terenie powiatu poznañskiego

w ramach autorskiego projektu „Poezja mo¿e uratowaæ

œwiat”. Dziêki temu wiem, ¿e powiat wiele dzia³añ

w obszarze kultury prowadzi z myœl¹ o seniorach. To

godne podziwu. Cieszê siê te¿, ¿e dwa lata temu stanê-

³a w gminie ³aweczka pomnikowa z postaci¹ Wojciecha

Bogus³awskiego. Dzia³am w Stowarzyszeniu im. Bogu-

s³awskiego, a naszym celem jest postawienie pomnika

temu wybitnemu artyœcie z prze³omu XVIII i XIX wieku.

Monument mia³by stan¹æ przed Teatrem Polskim

w Poznaniu. �

� Tomasz NOWICKI
� w³aœciciel firmy Poz-Bruk

z siedzib¹ w Sobocie

� Eugeniusz JACEK
� prezes oddzia³u œrodowiskowego PTTK Poznañ Nowe

Miasto i ko³a osiedlowego PTTK £aziki dzia³aj¹cego
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swarzêdzu

� Mieczys³aw HRYNIEWICZ
� aktor teatralny i filmowy, 

znany m.in. z serialu „Zmiennicy”, 
mieszkaniec gminy Suchy Las

� O. Leszek GÓLCZYÑSKI
� proboszcz parafii pw. œw. Jana Chrzciciela 

w Owiñskach

� Arkady Rados³aw FIEDLER
� podró¿nik i przyrodnik, polityk, samorz¹dowiec, 

wspó³prowadzi Muzeum – Pracowniê Literack¹ 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Volkswagen Poznañ od blisko 15 lat kszta³ci i przygotowuje

do zawodu uczniów Szko³y Zawodowej nr 1 w Swarzêdzu.

Realizacja tego programu nie by³aby mo¿liwa bez œcis³ej

wspó³pracy z lokalnym samorz¹dem, ze starost¹ poznañskim,

Janem Grabkowskim i wicestarost¹ poznañskim, Tomaszem

£ubiñskim. Ich zaanga¿owanie, konsekwencja w dzia³aniu,

a tak¿e inwestycje w powierzchnie i sprzêt dydaktyczny

przyczyniaj¹ siê do ci¹g³ej poprawy jakoœci kszta³cenia

w regionie. Wspólnie stawiamy na rozwój i doskonalenie

naszych uczniów. Cieszymy siê, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ

z nich po ukoñczeniu nauki bez problemów znajduje zatrud-

nienie. To nie dziwi, poniewa¿ s¹ to œwietnie wykwalifikowani

fachowcy, cenieni w powiecie, Polsce i za granic¹. �

� Jolanta MUSIELAK
� Cz³onek Zarz¹du ds. Personalnych i Organizacji

Volkswagen Poznañ Sp. z o.o.
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� CZY WIESZ, ¯E na terenie powiatu poznańskiego leży
Wielkopolski Park Narodowy? Ale to nie wszystko, bo są tu-
taj również trzy parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy
Promno, Park Krajobrazowy w Rogalinie oraz Park Krajobra-
zowy Puszcza Zielonka. Każdy z nich to wymarzone miejsce
dla miłośników przyrody i tych, którzy cenią sobie ciszę,
spokój i lubią spędzać czas z dala od miejskiego gwaru. 

� CZY WIESZ, ¯E starosta poznański
jest… władcą pierścienia? To Pierścień
Rowerowy Dookoła Poznania, czyli trasa
przebiegająca niemal w całości przez ob-
szar powiatu poznańskiego. Liczy 164,2
km i bardzo wprawni rowerzyści czy…
biegacze mogą ją pokonać w ciągu jednej
doby. To nie żart, bo zwycięzca biegu
„Władca Pierścienia” potrzebował nie-
spełna 19 godzin na dotarcie do mety. 

� CZY WIESZ, ¯E w powiecie poznań-
skim znajduje się miejscowość, w której
znajdują się dwa średniowieczne rynki?
Chodzi o Kórnik, a konkretnie o Kórnik
i Bnin, który aż do 1934 roku był osobnym
miastem, a później wsią. Od 31 grudnia
1960 roku Bnin został włączony w granice
Kórnika. Dwa rynki, choć już bez tak bo-
gatej historii, można również zobaczyć
w Murowanej Goślinie.

� CZY WIESZ, ¯E w Borówcu znajduje
się największa makieta kolejowa w Polsce?
To prawdziwy raj dla miłośników modelar-
stwa i tych, co lubią bawić się kolejkami.
I to bez względu na wiek. Makieta wyko-
nana jest w skali H0, czyli 1:87, i wciąż jest
rozbudowywana. Docelowo ma mieć ty-
siąc metrów kwadratowych. Świat rze-
czywisty miesza się tam z bajkowym,
a wszystko to jeździ, lata i się świeci. 

� CZY WIESZ, ¯E powiat poznański mo-
że się pochwalić jedynym w Europie Par-
kiem Orientacji Przestrzennej? To praw-
dziwa perła powiatu. Znajduje się w on
Owińskach, na terenie dawnego zespołu
klasztornego cysterek, ufundowanego
w latach 1248-1252 przez książąt Bolesława
Pobożnego i Przemysła I. Obecnie mieści
się tam Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci Niewidomych. 

� CZY WIESZ, ¯E w powiecie poznańskim urodzili się Wi-
sława Szymborska oraz Wojciech Bogusławski? Laureatka
Nagrody Nobla przyszła na świat na Prowencie, będącym
obecnie częścią Kórnika, natomiast twórca polskiego teatru
w nieistniejącej już wsi Glinno w okolicach Biedruska. Oboje
mają swoje ławki. Wisława Szymborska w Kórniku, a Woj-
ciech Bogusławski w Suchym Lesie. 

� CZY WIESZ, ¯E najwyższe wzniesienie powiatu poznań-
skiego to Dziewicza Góra w gminie Czerwonak, o wysokości
144,9 m i wysokości względnej 90 m? Na szczycie góry posta-
wiono betonową wieżę widokową, z której rozciąga się pięk-
ny widok na Puszczę Zielonka, choć nie tylko. Położenie
Dziewiczej Góry sprawia, że jest to idealna baza wypadowa
do wszelkiego rodzaju rajdów i wycieczek.

� CZY WIESZ, ¯E Ww Owińskach znajduje się również
jedyne w kraju Muzeum Tyflologiczne? I w tym przypad-
ki jest się czym chwalić, ponieważ podobne placówki są
jeszcze w Berlinie, Wiedniu, Brnie, Bolonii, Sankt Peters-
burgu czy Moskwie. W Owińskach zgromadzono ponad
sześćset eksponatów. Ozdobą muzealnej kolekcji jest naj-
większa na świecie kolekcja starych map dotykowych dla
niewidomych. 

� CZY WIESZ, ¯E Najbardziej o pszczoły dba się w Swa-
rzędzu, w tamtejszym Skansenie i Muzeum Pszczelar-
stwa? A o pszczoły trzeba dbać, bo to gatunek poważnie
zagrożony. Tak jak zagrożony bez tego małego owada
może być nasz cały ekosystem. Skansen w Swarzędzu to
jedyna taka placówka w kraju i może się poszczycić uni-
katowym w skali europejskiej zbiorem uli.

� CZY WIESZ, ¯E powiat poznański może się pochwalić
dwoma pomnikami historii? To Zamek w Kórniku oraz Ze-
spół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie. Oba miejsca są wizy-
tówkami całej Wielkopolski, bardzo chętnie odwiedzany-
mi przez turystów. Wielką atrakcją pierwszego obiektu
jest m.in. unikatowe arboretum, a w Rogalinie, oprócz
potężnych dębów, można zobaczyć choćby największy
obraz Jana Matejki.  

Fo
t.

 R
af

a³
 S

ze
w

cz
yk

Fo
t.

 G
rz

eg
o

rz
 S

te
m

p
iñ

sk
i |

 P
o

zd
ro

n
.p

l

Naj...20 CIEKAWOSTEK 
NA 20-LECIE

CZY WIESZ ¯E...PI¥TEK 13 wrzeœnia 2019 r. 15

� CZY WIESZ, ¯E powiat poznański ma swoje małe Ma-
zury? To gmina Pobiedziska, gdzie znajduje się 25 jezior
i aż 250 oczek wodnych. Najbardziej znane jest Jezioro
Biezdruchowskie i tamtejsze miejskie kąpielisko. W ca-
łym powiecie poznańskim pięknych akwenów i plaż
zresztą nie brakuje. Praktycznie w każdej gminie można
aktywnie spędzić czas nad wodą.  

� CZY WIESZ, ¯E niewiele miejscowości
może się pochwalić swoją… zupą? W gro-
nie tych nielicznych jest Rokietnica, któ-
ra od wielu już lat przyciąga smakoszy
rumpuciem. To gęsta zupa jarzynowa,
charakterystyczna zresztą dla kuchni
wielkopolskiej. Rumpuć jest też głów-
nym bohaterem cyklicznej imprezy pod
nazwą „Rokietnica zaprasza Wielkopo-
lan na Rumpuć”. 

� CZY WIESZ, ¯E powiat poznański jest
Superpowiatem? I to dosłownie. Takie
wyróżnienia otrzymaliśmy w ramach
Ogólnopolskiego Rankingu Związku Po-
wiatów Polskich, który honoruje samo-
rządy, prowadzące działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju. To nie jedy-
ne wyróżnienie, jakie w ostatnich latach
otrzymał powiat poznański, z czego je-
steśmy bardzo dumni…

� CZY WIESZ, ¯E w powiecie poznań-
skim jest sporo… duchów? Ten najbar-
dziej znany to Biała Dama z Kórnika, rezy-
dująca na Zamku w Kórniku. Dla odmiany
jest też Czarna Dama, która błąka się no-
cami po Pałacu w Będlewie. Legend po-
wiatowych jest zresztą znacznie więcej.
Pierdoła z Gądek, elegant z Mosiny czy
Junek z Buku to postacie powszechnie
kojarzone z powiatem.

� CZY WIESZ, ¯E w Puszczykowie ma
swój garaż najbardziej znany „maluch” na
świecie? Jego właścicielem jest Arkady
Paweł Fiedler, wnuk słynnego podróżnika
Arkadego Fiedlera. To właśnie on przeje-
chał swoim malutkim autem Afrykę oraz
Azję. Na podstawie tych podróży powsta-
ły książki i filmy. Samochód, o ile nie jest
w podróży, można zobaczyć w Muzeum
w Puszczykowie. 

� CZY WIESZ, ¯E w powiecie poznańskim mieszkają
wybitni sportowcy? Są w tym gronie trzykrotna triumfa-
torka wielkoszlemowych turniejów tenisowych i jeden
z najlepszych himalaistów świata. Mowa o Angelique Ker-
ber, która w Puszczykowie nie tylko rezyduje, ale także ma
swój klub tenisowy, i o Adamie Bieleckim, zdobywcy kilku
ośmiutysięczników, który przed wyprawami „ładuje akumu-
latory” w Łopuchowie, oraz o Szymonie Ziółkowskim,
mistrzu olimpijskim, mieszkającym obecnie w Zalasewie. 

� CZY WIESZ, ¯E tylko w Śnieżycowym Jarze w Pusz-
czy Zielonka można zobaczyć kwitnącą śnieżycę wiosen-
ną? To jedyne znane leśne stanowisko na nizinach tej
pięknej, i objętej w Polsce ochroną gatunkową, rośliny.
Wiele wskazuje na to, że śnieżyce zostały posadzone na
tym terenie pod koniec XIX wieku. Rezerwat najlepiej
zwiedzać wczesną wiosną, kiedy śnieżyca kwitnie. 

� CZY WIESZ, ¯E jesteśmy w czołowej dziesiątce najbar-
dziej zaradnych powiatów w Polsce? Świadczy o tym wy-
sokość kwoty, którą powiat poznański przekazuje do bu-
dżetu państwa na rozwój innych regionów. To tak zwane
„janosikowe”. Tylko w 2019 roku na ten cel przekazaliśmy
blisko 33 miliony złotych. Więcej od nas płacą tylko naj-
większe miasta oraz powiat piaseczyński. 

� CZY WIESZ, ¯E W Swarzędzu znajduje się największe
w Polsce Centrum Kształcenia Praktycznego? W obiekcie
funkcjonuje m.in. 18 supernowoczesnych, specjali-
stycznych pracowni do nauki zawodu oraz część hote-
lowo-gastronomiczna. W swarzędzkim Centrum zajęcia
mogą się odbywać nawet na dachu budynku, gdzie za-
montowano najnowocześniejsze solary słoneczne i pa-
nele fotowoltaiczne.

� CZY WIESZ, ¯E w Owińskach wymyślono nową dys-
cyplinę sportu? To tenis stołowy dźwiękowy, którego sła-
wa wykroczyła już poza Polskę. Jego pomysłodawcą jest
Leszek Szmaj, nauczyciel wychowania fizycznego ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych. Gra jest prosta i, co ważne, nikogo nie fa-
woryzuje. Osoby niewidome mają w niej takie same
szanse jak osoby widzące. �
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