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utożsamiali się z powiatem poznańskim
ChCemy by nasi mieszkańCy 

Rozmowa z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim, 
 o budżecie powiatu poznańskiego na rok 2022, planowanych inwestycjach i wydatkach 

Podczas ubiegłorocznej XXXVI sesji 
Rady Powiatu w Poznaniu, na której 
zatwierdzany był budżet na 2022 rok, 
podkreślał Pan, że będzie to budżet 
wielu niewiadomych. Z czego te nie-
wiadome wynikały? 

Głównie ze zmiany ustawy o finansach 
publicznych oraz tego wszystkiego, co 

związane jest z Polskim Ładem. Już wtedy 
wiedzieliśmy, że ten rok będzie oznaczał dla 
powiatu poznańskiego nie tylko mniejsze 
wpływy z PIT-u, ale również zwiększony, i to 
aż o 9 milionów złotych, co w sumie daje 53,7 
milionów złotych, tak zwany podatek janosi-
kowy, który nasz samorząd oddaje do budżetu 
państwa. To stąd wzięły się te obawy. Poza tym 
trzeba pamiętać, że w ostatnich dwóch latach 
cały czas zmagaliśmy się z pandemią korona-
wirusa. Teraz doszły do tego wydarzenia zwią-
zane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie… 

Konflikt, który jeszcze kilka miesięcy 
temu była dla nas czymś abstrakcyj-
nym…
Zdecydowana większość z nas urodziła 

się już w okresie pokoju i wojnę jeśli zna, to 
z książek lub filmów. Praktycznie z dnia na 
dzień znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytu-
acji. Jeszcze przed agresją Rosji w powiecie 
poznańskim mieszkało, pracowało i uczyło 
się wielu obywateli Ukrainy. Było więc tylko 
kwestią czasu, że pojawi się ich na naszym 
terenie znacznie, znacznie więcej. Dlatego 
natychmiast wraz Jackiem Jaśkowiakiem, 
prezydentem Poznania oraz Markiem Woź-
niakiem, marszałkiem województwa wiel-
kopolskiego, powołaliśmy zespół koordynu-
jący pomoc dla obywateli Ukrainy. To nasz 
obowiązek, aby wesprzeć ludzi uciekających 
przed okropnościami wojny. W tę pomoc 
zostali włączeni także wójtowie i burmistrzo-
wie gmin powiatu poznańskiego. Wymagało 
to i nadal wymaga ciężkiej pracy, odpowied-
niej logistyki, a także nakładów finansowych, 
które trudno było zaplanować, uchwalając 
budżet na 2022 rok.

Wróćmy zatem do budżetu. Na co po-
wiat poznański przeznaczy najwięcej 
pieniędzy? 
Od wielu już lat największe nakłady są kie-

rowane na zarządzanie drogami i nie ina-
czej jest w tym roku. Na inwestycje drogowe 
wydanych zostanie ponad 130 milionów zło-
tych. Pochłoną je m.in. przebudowa dwóch 
mostów na drodze Buk – Wiktorowo, 
modernizacja drogi Napachanie – Rokiet-
nica oraz skrzyżowania ulic Sucholeskiej i 
Perłowej w Suchym Lesie. W 2022 roku roz-
poczną się też długo oczekiwane zadania, 
takie jak choćby budowa obwodnicy Swa-
rzędza oraz tunelu pod torami kolejowymi 
w Kobylnicy. Z takich inwestycji warto też 
wymienić trwającą już budowę węzła prze-
siadkowego na ulicy Grunwaldzkiej w Ple-
wiskach.

Skoro jesteśmy przy drogach, to proszę 
powiedzieć też o przewozach autobuso-

wych i ratowaniu PKS, w które Pan był 
bardzo mocno zaangażowany.   
Skutki pandemii bardzo negatywnie wpły-

nęły na liczbę przewozów pasażerskich w 
ramach PKS. Dlatego wystąpiliśmy z ini-
cjatywą powołania związku odpowiadają-
cego za utrzymanie linii na terenie Metropo-
lii Poznań i obszarów do niej przylegających.  

Podjęte przez nas działania miały przede 
wszystkim zapobiec wykluczeniu transpor-
towemu mieszkańców poszczególnych gmin. 

I śmiało można powiedzieć, że to się 
udało… 
Kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy odpo-

wiedzialni za swych mieszkańców. To dzięki 
pełnej solidarności możemy dziś mówić o 
sukcesie i sile samorządów. Obecnie Zwią-
zek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski 
Transport Regionalny” tworzą 23 jednostki 
samorządu terytorialnego: miasto Poznań 
oraz powiaty: poznański, grodziski, kościań-
ski, nowotomyski i obornicki oraz gminy: 
Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Gro-
dzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Mie-
dzichowo, Międzychód, Mosina, Obor-
niki, Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, 
Śrem i Tarnowo Podgórne. Do najważniej-
szych zadań związku należą m.in. opracowa-
nie Planu Zrównoważonego Rozwoju Trans-
portu Publicznego, odnowienie taboru PKS 
Poznań przy wykorzystaniu środków unij-
nych, budowa siatki połączeń zintegrowanej 
z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a 
także zwiększanie udziału miejscowości w 
dostępie do transportu zbiorowego.  

W poprzednich latach powiat poznań-
ski nie szczędził także pieniędzy na 
oświatę i edukację. Teraz jest podobnie?  
W 2022 roku na te cele przeznaczamy łącz-

nie 115,2 miliona złotych. I to przy subwen-
cji oświatowej 66 milionów złotych... Naj-
więcej na utrzymanie szkół publicznych, 
modernizacje placówek, zajęcia dodatkowe 
dla młodzieży, szkolenia zawodowe nauczy-
cieli, ich wynagrodzenia, a także stypendia 
i nagrody dla najlepszych uczniów. Staramy 
się, aby oferta placówek przez nas prowa-
dzonych była dla młodych ludzi coraz atrak-
cyjniejsza. Od wielu już lat wspieramy szkol-
nictwo zawodowe i stawiamy na dobrze 
wykształconych ludzi. Współpracujemy nie 
tylko z wielkimi firmami, ale także z mniej-
szymi przedsiębiorcami. Wraz z Powiato-
wym Urzędem Pracy analizujemy rynek 
i kształcimy w tych zawodach, które są 
potrzebne. I to przynosi efekty.

(dokończenie na str. IV)

Jan Grabkowski, starosta poznański, podczas tradycyjnego pikniku rodzinnego  
"Bezpieczni w powiecie poznańskim" w Bolechowie

Kolejny raz pokazaliśmy, że 
jesteśmy odpowiedzialni za 

swych mieszkańców. To dzięki 
pełnej solidarności możemy 
dziś mówić o sukcesie i sile 

samorządów

Powiat poznański oraz strażacy z powiatowych jednostek 
wsparli swoich kolegów z Ukrainy, a konkretnie z jednostek 
w miejscowościach Tomakiwka oraz Marganiec w obwodzie 
dniepropietrowskim.

działaniach związanych z poszu-
kiwaniem i odgruzowywaniem 
osób poległych podczas działań 
wojennych – dodaje Leszek Mały-
szka, który jest także naczelni-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mrowinie w gminie Rokietnica.

I to właśnie tam zebrano dary, 
które następnie zostały przewie-
zione do Lwowa, a stamtąd trafiły 
do miejsca docelowego. – Jestem 
przekonany, że to co przekazaliśmy 
na pewno się przyda, bo z tego co 
wiem, wcześniejsza pomoc i dary, 
które pojechały nie tylko z Polski, 
a także innych krajów europejskich 
trafiły przede wszystkim do stra-
żaków z dużych miast. Jednostki z 
mniejszych miejscowości niewiele 
na tej pomocy skorzystały, więc 
bardzo się cieszę, że chociaż w tak 
niewielkim stopniu mogliśmy ich 
wesprzeć w tym trudnym dla nich 
momencie – stwierdził na koniec 
Leszek Małyszka.

Tomasz Sikorski
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Uczeń prowadzonego przez 
powiat poznański Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Swarzędzu, Mate-
usz Nowicki zajął czwarte miejsce, 
zostając laureatem oraz uzyskując 
tytuł Najlepszego Logistyka w VI 
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Spedycyjno-Logistycznej. Zawody 
finałowe odbyły się na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w Sopocie. Olimpiada 
jest organizowana dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych zainte-
resowanych tematyką transportu, 
logistyki i spedycji. Rangę osią-
gnięcia Mateusza Nowickiego pod-
kreśla fakt, że znalazł się on w gro-
nie 48 finalistów wyłonionych w 
trybie trójstopniowych eliminacji.

Nie są to jedyne naukowe osią-
gnięcia uczniów swarzędzkiej 
Jedynki, bo Kacper Skórczyński, 
uczeń klasy 3 Technikum Ekono-
micznego, zajął 10 miejsce w finale 
I Olimpiady Wiedzy o Finansach, 
organizowanej przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, w której 
wzięło udział 1400 uczestników, a 
Marta Chęcińska - uczennica klasy 
4 Technikum Ekonomicznego, 
wywalczyła 7. miejsce w XIII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Talen-
tów – Akademia Księgowego, orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce Oddział Wiel-
kopolski oraz Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Stanisława Staszica w 
Poznaniu. (opr. ts)
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Powiat poznański od lat wspiera szkolnictwo zawo-
dowe i stawia na dobrze wyksztaconych ludzi

Na zajęcia pozalekcyjne 
dla uczniów oraz zaję-

cia fakultatywne dla uczniów 
klas maturalnych szkół prowa-
dzonych przez powiat poznań-
ski przeznaczono 340 tys. zło-
tych. Kolejne 30 tys. złotych 
to kwota przeznaczona na 
Nagrody Starosty Poznań-
skiego dla uczniów za wybitne 
osiągnięcia oraz dla uczniów 
branżowych szkół I stopnia - 
za wysokie wyniki w nauce. 
Uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, w których nauka 
kończy się egzaminem matu-
ralnym, mogą także ubiegać 
się o stypendia Rady Powiatu 
w Poznaniu (przeznaczona na 
nie kwota to ponad 391 tys. zł). 

Na wsparcie mogą także 

liczyć nauczyciele, w budże-
cie powiatu zaplanowano 
kwotę ponad 474 tys. złotych 
na dokształcanie i doskona-
lenie zawodowe nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych 
przez powiat poznański oraz 
nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze. 

Blisko 5,6 mln złotych w 
formie dotacji otrzymają 
szkoły i placówki niepu-
bliczne, wpisane do ewiden-
cji prowadzonej przez starostę 
poznańskiego. Systematycz-
nie remontowane i moder-
nizowane są placówki oświa-
towe. W tym roku zakończą 
się prace związane z wykona-

niem izolacji ścian fundamen-
towych budynku Zespołu 
Szkół im Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 
(blisko 700 tys. zł). Na tere-
nie szkoły zaplanowano także 
wykonanie zbiornika reten-
cyjnego dla wód opadowych  
(670 tys. zł). Planowane jest 

również wykonanie ogrodze-
nia przy szkole w Murowa-
nej Goślinie (200 tys. zł) oraz 
opracowanie dokumenta-
cji przygotowawczej do prze-
budowy budynków internatu 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i 
Władysława Zamoyskich w 
Rokietnicy (200 tys. zł). 
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Dofinansowywanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, 
wspieranie instytucji kultury oraz nagrody  z kultury i sportu, to tylko przykłady 
działań powiatu poznańskiego

Na dofinansowanie prac 
konser watorskich, 

restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabyt-
ków, położonych na terenie 
powiatu poznańskiego prze-
znaczona i rozdysponowana 
została kwota 2,5 mln złotych, 
a dofinansowanie otrzymało 
29 obiektów. Dzięki wcze-
śniejszemu wsparciu finanso-
wemu blask odzyskały zabytki 
sakralne, jak choćby kościół 
św. Mikołaja w Owińskach, 
budynki willowe, Zamek w 
Kórniku czy dworzec kole-
jowy w Puszczykowie. 

W zabytkowych budynkach 
dawnego kompleksu cyster-
skiego mieści się, prowadzony 
przez powiat poznański Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach. 
Aby  zapewnić wychowan-
kom Ośrodka bezpieczeń-

stwo i komfort użytkowa-
nia, kompleks poddawany jest 
systematycznej rewitalizacji. 
Z tegorocznego budżetu sfi-
nansowany zostanie remont 
dachu, opierzeń, gzymsów i 
cokołów budynku głównego 
(1,15 mln zł). Dodatkowo, w 
ramach etapu drugiej rewa-

loryzacji wnętrz powstanie 
pomieszczenie na poddaszu 
oraz planowana jest przebu-
dowa kuchni wraz z zapleczem, 
tak aby pomieszczenie było jak 
najbardziej funkcjonalne dla 
uczniów Ośrodka (2 mln zł). 

Ponad 3 miliony zło-
tych otrzyma także Insty-

tut Skrzynki - Instytut Doku-
mentacji, Rozwoju i Promocji 
Dziedzictwa Kulturowego i 
Kulinarnego Powiatu Poznań-
skiego na prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej oraz na 
pokrycie kosztów inwesty-
cji. Jednym z zadań Insty-
tutu jest prowadzenie Szlaku 
Kulinarnego Smaki Powiatu 
Poznańskiego będącego sie-
cią rekomendowanych miejsc 
i wydarzeń związanych z kul-
turą kulinarną powiatu. 

Wsparcie otrzyma także 
Teatr Muzyczny w Poznaniu 
m.in. na rozszerzenie oferty 
kulturalnej, a zadania powiatu 
w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicz-
nej będzie realizować biblio-
teka w Swarzędzu. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych przyznane zostały 
nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury. Poznamy 
także laureatów nagród dla 
sportowców oraz trenerów. 

W sumie na wymienione 
wyżej zadania powiat prze-
znaczy ponad 10 mln złotych. 

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element 
życia społecznego naszego regionu

W  ramach otwartych 
konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych 
w 2022 roku, realizowanych 
przede wszystkim przez orga-
nizacje pozarządowe wpły-
nęły aż 383 oferty. Podmioty 
uprawnione mogły je składać 
w siedmiu obszarach, takich 
jak: edukacja, kultura i sztuka, 
kultura fizyczna, turystyka, 
pomoc społeczna, ochrona 
i promocja zdrowia, ratow-

nictwo i ochrona ludności. 
Dotację otrzymało 248 zadań. 
Zostanie przekazanych pra-
wie 2 mln złotych. 

We współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi 
zrealizowana została seria 
pięciu „niedzielnych prze-
wodników” zachęcająca do 
poznania walorów powiatu 
poznańskiego. Warto z nich 
korzystać by ciekawie spędzić 
czas w najbliższej okolicy.

Ponad 5 mln złotych 
powiat poznański prze-
znaczy na bezpieczeń-
stwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową

Wsparcie (milion złotych) 
otrzyma Komenda 

Miejska Policji w Poznaniu 
między innymi na zakup poli-
cyjnych środków transportu, 
policyjne wyposażenie, drobne 
remonty w komisariatach poli-
cji powiatu poznańskiego. To 
także nagrody za osiągnię-
cia w służbie oraz nagrody 
dla zwycięzców konkursu 
„Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego” oraz „Komi-
sariat Roku Powiatu Poznań-
skiego”. Kwotę 200 tys. złotych 
otrzyma Komisariat Wodny 
Policji w Poznaniu na zakup 
policyjnego środka trans-
portu wraz z łodzią motorową 
i przyczepą.

Również ponad milion zło-
tych otrzyma Komenda 
Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu m.in. 

na wykonanie remontów i 
modernizację strażnic Jed-
nostek Ratowniczo-Gaśni-
czych. Środki te posłużą 
także na dofinansowanie 
zakupu nowoczesnych pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych 
GCBA, GBA i lekkiego samo-
chodu specjalnego, zakup 
specjalistycznego sprzętu, 
przeprowadzenie szkoleń i 

działania z zakresu prewencji 
społecznej. 

Planuje się także opracowa-
nie dokumentacji projekto-
wej i technicznej nowej Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 10 w gminie Kostrzyn. 
Natomiast Jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
zostaną wsparte zakupem 
sprzętu, nagród i usług, łącz-

nie na kwotę 350 tys. złotych. 
Posłużą one także na organi-
zację zawodów, konkursów 
i szkoleń dla druhów OSP. 
Kontynuowany będzie kon-
kurs Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego w kategorii 
PSP oraz OSP.

Kwota 30 tys. złotych trafi 
do Placówki Straży Granicz-
nej Poznań-Ławica na zada-
nia realizowane na tere-
nie powiatu, a 50 tys. złotych 
przeznaczone zostanie na 
zapewnienie bezpieczeństwa 
na obszarach wodnych. 

Pozostałe wydatki zwią-
zane są także z wyposażeniem 
powiatowej bazy materia-
łów i sprzętu przeciwpowo-
dziowego, z obroną cywilną i 
obronnością, prowadzonymi 
akcjami prewencyjnymi i pro-
filaktycznymi czy konkursami 
takimi jak cykliczna już akcja 
rozdawania pierwszoklasi-
stom kamizelek odblasko-
wych oraz konkurs „Czujka 
czadu może uratować Twoje 
życie”.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy spo-
łecznej i rodziny przeznaczono ponad 93,5 mln złotych 

Na kwotę tę składa się 
między innymi reali-

zacja programów: profilak-
tyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV i 
grypy oraz profilaktyki raka 
piersi (blisko 1,5 mln zł). Pie-
niądze trafią też na zakup 
sprzętu medycznego dla Szpi-
tala w Puszczykowie oraz dla 
Ginekologiczno-Położni-
czego Szpitala Klinicznego w 
Poznaniu (prawie 12 mln zł), 
a także na utrzymanie dzieci 
w pieczy zastępczej: w rodzi-
nach zastępczych lub w pla-
cówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych (ponad 18 mln zł), 
funkcjonowanie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Kobyl-

nicy oraz mieszkań chronio-
nych dla usamodzielnianych 
dzieci opuszczających pie-
czę zastępczą, prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach, ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi - Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pusz-
czykowie (ponad 33 mln zł); 
dofinansowanie rehabilita-
cji społecznej osób niepełno-
sprawnych (blisko 2,3 mln zł). 

Ważnymi działaniami są 
także: prowadzenie 16 punk-
tów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, 
10 miejsc w mieszkaniach 
chronionych wspieranych 
oraz 30 miejsc w domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Na ich realiza-

cję zaplanowano ponad 2 mln 
złotych. 

Od 2021 roku Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
współrealizuje projekt mający 
na celu poprawę dostępu do 
usług społecznych wspierają-
cych rodzinę i rodzinną pieczę 
zastępczą na terenie Metropo-

lii Poznań, w ramach którego 
finansowane jest zatrudnie-
nie koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, coaching 
rodzin zastępczych, diagnoza 
FAS  (zespół FAS - alkoho-
lowy zespół płodowy) oraz 
diagnoza psychofizyczna dla 
dzieci. 

W 2022 roku na działania chroniące środowisko po-
wiat przeznaczył ponad 3 mln złotych 

Głównym zadaniem 
jest walka ze smogiem 

poprzez likwidację źródeł 
niskiej emisji z indywidual-
nych systemów grzewczych i 
zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. Miesz-
kańcy powiatu poznańskiego 
mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie likwidacji źródła 
ogrzewania na paliwo stałe 
i wymianę na nowy system 
grzewczy, taki jak: podłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, ogrzewanie za pomocą 
kotła gazowego lub olejo-
wego, ogrzewanie elektryczne, 

pompę ciepła czy ogrzewanie 
za pomocą kotła na paliwo 
stałe spełniającego wymogi 
Unii Europejskiej. 

Ponadto w urzędach gmin 
powiatu poznańskiego można 
składać wnioski o udział w 
programie likwidacji wyro-
bów zawierających azbest. 
Powiat finansować będzie 
cały proces ich likwidacji – 
od demontażu, przez odbiór 
i transport, po utylizację. 
Zaplanowano również finan-
sowanie edukacji ekologicznej 
i prowadzenie monitoringu 
instrumentalnego osuwiska. 

Jednym z ważniejszych 
projektów unijnych jest 
„Budowa zintegrowane-
go węzła transportowe-
go Grunwaldzka w miej-
scu przejazdu przez linię 
kolejową E20”

To wspólne przedsięwzię-
cie Poznania, powiatu 

poznańskiego oraz gminy 
Komorniki. Wartość pro-
jektu to ponad 105 mln zło-
tych, z czego kwota dofinan-
sowania unijnego wynosi 
ponad 66 mln złotych (na lata 
2019-2023). Udział finansowy 
powiatu to blisko 8,8 mln, z 
czego w tym roku prawie 3,7 
mln złotych. W marcu rozpo-
częły się prace. Projekt obej-
muje budowę lub przebudowę 
m.in. wiaduktu kolejowego 
nad ul. Grunwaldzką, kładki 
dla pieszych, schodów i windy, 
kołowych dróg dojazdowych, 
ciągów rowerowych lub rowe-
rowo-pieszych, parkingów 
P&R i B&R, także wyposaże-
nia węzła tj. budynku pocze-
kalni wraz z sanitariatem oraz 
elementów małej architektury. 

W marcu br. powiat poznań-
ski otrzymał dofinansowanie 
do projektu „Centrum Kształ-

cenia Zawodowego - kuź-
nia kwalifikacji i kompetencji 
2.0” mającego na celu zwięk-
szenie możliwości zatrudnie-
nia uczniów Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu. Wartość pro-
jektu to blisko 1,3 mln zło-
tych, z czego dofinansowanie 
unijne to ponad 1,1 mln zło-
tych. Dzięki temu możliwy 
będzie m.in. zakup nowocze-
snego sprzętu dydaktycznego 
do pracowni programowania 
sterowników i inteligentnych 
systemów PLC dla potrzeb 
przemysłu 4.0, podniesienie 
kompetencji zawodowych 
kadry nauczycielskiej czy 
rozliczne kursy dla uczniów, 
które pomogą im zdobyć 

poszukiwane na rynku pracy 
kwalifikacje. 

Ważne dla mieszkańców 
projekty z dofinansowaniem 
unijnym prowadzą także jed-
nostki organizacyjne powiatu 
poznańskiego. Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu 
aktywizuje zawodowo osoby 
bezrobotne oraz osoby młode 
pozostające bez pracy. Powia-
towy Ośrodek Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej z kolei kontynuuje 
budowę metropolitalnego sys-
temu informacji przestrzen-
nej (MeSIP) dla Metropolii 
Poznań. Dofinansowanie tego 
projektu ze środków unijnych 
wynosi 14 mln złotych. Na 

jego realizację w 2022 roku 
zaplanowano kwotę prawie 
9 mln złotych. Projekt będzie 
realizowany do 2023 roku.

Natomiast w 2022 roku 
zakończy się realizacja dru-
giej części projektu „Cyfry-
zacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych dla powiatu 
poznańskiego”. Na dostoso-
wanie bazy danych geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) do obowiązu-
jących przepisów prawa zapla-
nowano w roku 2022 blisko 2 
mln złotych.

Warto zaznaczyć, że obecnie 
przy użyciu nowych e-usług, 
wdrożonych w ramach tego 
projektu, obsługiwane są 
wszystkie narady koordy-
nacyjne oraz osiemdziesiąt 
procent wniosków o skoor-
dynowanie usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia 
terenu (a liczba użytkowni-
ków ciągle rośnie). 

Nieprzerwanie od kilku lat na 
stronie: poznanski.e-mapa.net 
prezentowane są dane m.in. z 
baz danych: ewidencji grun-
tów i budynków, geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia 
i geodezyjnych osnów szcze-
gółowych.

Ponad 130 mln złotych powiat poznański wyda  
w tym roku na drogi

W  planie finansowym 
Zarządu Dróg Powia-

towych w Poznaniu znala-
zły się zarówno duże, jak i 
nieco mniejsze inwestycje i 
remonty. Wśród tych pierw-
szych można wymienić prze-
budowę drogi Napachanie 
– Rokietnica. Na odcinku o 
długości 2,6-kilometra posze-
rzona i przebudowana zosta-
nie jezdnia, powstaną ścieżki 
rowerowe i chodniki. Prace 

będą kosztować około 11 mln 
złotych. Inwestycja jest dofi-
nansowywana z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie z RFRD 
otrzymały również przebu-
dowa ulic Tuleckiej, Kórnic-
kiej i Kostrzyńskiej w Sie-
kierkach Wielkich (2,1 mln 
zł w tym roku) oraz budowa 
dwóch rond na ulicy Szamo-
tulskiej w Rokietnicy (3,5 mln 
zł w tym roku). Obie inwesty-

cje realizowane będą w latach 
2022-23. W planie jest rów-
nież przebudowa skrzyżowa-
nia ulic Sucholeskiej i Perłowej 
w Suchym Lesie. Powstanie 
tam rondo z „wyplotami”. Sza-
cunkowy koszt inwestycji to 
5,5 mln złotych.

Ponad 8 mln złotych kosz-
tować będzie przebudowa 
dwóch mostów na drodze 
Buk – Wiktorowo. W następ-
nych latach powiat planuje 
przebudowę całej drogi o dłu-
gości 3,8 km. Kolejnych 5 mln 
złotych to I etap przebudowy 
drogi Palędzie – Dąbrówka. 
W tym roku prace obejmą 
odcinek od S11 do skrzyżowa-
nia ulic Poznańskiej i Długiej, 
gdzie powstanie rondo.

Trzeba podkreślić, że w 
tym roku rozpoczną się trzy 
duże inwestycje. 6,5 mln zło-
tych zaplanowano na budowę 
obwodnicy Swarzędza (całość 
ma kosztować 25 mln zł). 
Obwodnica połączy wiadukt 
w Jasinie z nowym rondem w 
Rabowicach. Powstaną jezd-
nia, chodnik i ścieżka rowe-
rowa. Ponad 13 mln zło-
tych pochłonie budowa 

700-metrowego tunelu pod 
torami kolejowymi w Kobyl-
nicy (cała inwestycja to koszt 
niemal 45 mln zł). Nieco 
mniej, bo 12 mln złotych 
powiat planuje wydać w tym 
roku na budowę drogi Boró-
wiec – Krzesiny (całość będzie 
kosztować 77 mln zł). 

W planach jest również 
budowa ścieżek rowerowych 
Poznań – Tulce, Strykowo 
– Modrze czy Strykowo – 
Sapowice. Wszystkie są dofi-
nansowywane z budżetu unij-
nego. Ten rok to także prace 
nad dokumentacjami, które 
pozwolą na realizację inwesty-
cji w kolejnych latach. Wśród 
nich największym projektem 
jest most nad Wartą na nowej 
drodze Poznań – Czapury. 
Projekt ten pochłonie (tylko w 
tym roku) ponad 1,1 mln zło-
tych (całość to koszt około 1,3 
mln zł).

Będą także remonty. W pla-
nie znalazły się m.in. odcinek 
drogi Boduszewo – Zielonka, 
fragmenty ulic Średzkiej i 
Kórnickiej w Swarzędzu czy 
odcinek drogi Biernatki – gra-
nica powiatu.

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią 
granicą, na pomoc obywatelom Ukrainy powiat 
poznański zabezpieczył kwotę ponad 6 mln złotych  
(w tym środki awizowane jako refundowane przez 
wojewodę wielkopolskiego)

Środki te posłużą m.in. na 
opłacenie pobytu osób 

uciekających z objętej konflik-
tem zbrojnym Ukrainy  (570 
miejsc w 17 gminach powiatu 
poznańskiego). 

Prowadzona jest też pomoc 
w innej formie. Odpowiadając 
na prośbę strażaków z  miej-
scowości Tomakiwka i Mar-
ganiec - w obwodzie dniepro-
pietrowskim, powiat zakupił 
strażackie hełmy, kominiarki 
i rękawice, tak niezbędne przy 
poszukiwaniu i odgruzowy-
waniu osób poległych pod-
czas działań wojennych. Do 

szpitala we Lwowie trafiły już 
m.in. apteczki, latarki, power-
banki, rękawiczki, fartuchy 
chirurgiczne. Przebywający w 
powiecie obywatele Ukrainy 
mogą również uczestniczyć 
w lekcjach języka polskiego. 
Zadanie to powiat powierzył 
do realizacji Fundacji Cen-
trum Badań Migracyjnych z 
Poznania. 

Ponad 100 paczek z darami, 
o wadze 3 ton, dostarczono 
także do powiatu poznań-
skiego z Regionu Hanower. 
Wśród rzeczy dla uchodź-
ców z Ukrainy były  materace, 

pościele, poszwy, poduszki, 
śpiwory, koce, ręczniki a także 
produkty higieniczne. 

W pomoc zaangażowały 
się także placówki oświa-
towe prowadzone przez 
powiat poznański. W SOSW 
dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach odbywa się kurs 
językowy dla rodzin nowych 
uczniów z Ukrainy. Pomagają 
także uczniowie  swarzędz-

kiej „Jedynki” przygotowując 
posiłki dla uchodźców dowo-
żone do OPS w Swarzędzu. 
Bezpłatną pomoc psycholo-
giczną oferuje Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej w Kobyl-
nicy. A to tylko przykłady…

Informacje na temat pomocy 
znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.
bip.powiat.poznan.pl oraz na 
www.powiat.poznan.pl

Wygodnie po drodze

Jesteśmy częścią europeJskieJ wspólnoty

pomagamy ukrainie

zdrowie – nasze naJwiększe bogactwoedukacJa - tworzymy naJlepszą ofertę
dla młodych ludzi

bezpieczeństwo - z myślą o mieszkańcach...

w trosce o środowisko wśród naJważnieJszych zabytki, kultura i sport we współpracy
z organizacJami

Wizualizacja powstającego węzła przesiadkowego  
przy ulicy Grunwaldzkiej 

Zebrane dary dla strażaków z Ukrainy

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu przyciąga swoją ofertą uczniów z całego regionu

Zakup sprzętu medycznego dla szpitala to jeden z najważ-
niejszych tegorocznych wydatków w zakresie zdrowia

Powiat poznański od wielu już lat przekazuje pierwszoklasi-
stom z wszystkich gmin elementy odblaskowe

Kompleks pocysterski i Park Orientacji Przestrzennej  
w Owińskach

Fragment drogi Palędzie - Dąbrówka, na której powstanie rondo
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(dokończenie ze str. I)
Kolejnymi ważnymi segmentami w bu-
dżecie powiatu poznańskiego na rok 
bieżący są pomoc społeczna oraz zdro-
wie. Ile środków i na co zostaną prze-
znaczone? 
Wydatki na pomoc społeczną to prawie 71 

milionów złotych. Dzięki temu nasi miesz-
kańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
programów profilaktycznych, które cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. Mówimy 
też o badaniach mammograficznych, a także o 
szczepieniach przeciwko HPV i grypie. Nasze 
wsparcie otrzyma również szpital w Puszczy-
kowie. Powiat nadal będzie też dokładał do 
izby wytrzeźwień oraz przeznaczy 19 milio-
nów złotych na realizację zadań Powiato-
wego Urzędu Pracy. W ramach polityki spo-
łecznej przewidzieliśmy także wydatki m.in. 
na rodziny zastępcze, domy dziecka, Ośrodek 
Wspomagania Rodziny, Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej w 
Lisówkach.

Przy tym ostatnim warto się chyba za-
trzymać, bo oferta tej placówki jest co-
raz bardziej atrakcyjna. 
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 

dysponuje szeroką ofertą usług skierowaną 
do seniorów wymagających pomocy insty-
tucjonalnej. Dom świadczy całodobowe, 
kompleksowe usługi opiekuńcze, pielęgna-
cyjne i wspomagające. Od pewnego czasu 
działa tam również, pierwszy w Wielkopol-
sce, dom dla samotnych rodziców z dziećmi. 
Osoby tam trafiające mogą liczyć nie tylko 
na schronienie, ale także na pomoc psycho-
logiczną, socjalną czy prawną. Chcemy dać 
im szansę na nowy początek, z dala od tok-
sycznego środowiska, w którym zazwyczaj 
żyją. Decyzja o powstaniu takiego miejsca to 
kolejny element polityki społecznej, na którą 
w powiecie poznańskim kładziemy bardzo 
duży nacisk.  

Powiat poznański dba także o seniorów. 
Na co oni mogą liczyć? 
O ich potrzeby dba między innymi Powia-

towa Rada Seniorów. Została ona powołana 
do życia, by na bieżąco wsłuchiwać się w głosy 
osób starszych, by lepiej działać na ich rzecz. 
W skład Rady wchodzą osoby działające w 
gminach wraz z przedstawicielami poszcze-
gólnych wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. A wszystko po to, aby wypra-
cować najlepszy schemat działania. I to zdaje 
egzamin. Mimo pandemii sporo udaje się 
zrobić. Takim prawdziwym świętem dla osób 
starszych z powiatu poznańskiego jest Olim-
piada Seniorów, z której jesteśmy szczególnie 
dumni. Ta impreza pokazuje zresztą, że senio-
rzy to ludzie bardzo aktywni, którzy chcą żyć 
pełnią życia i świetnie potrafią się bawić. 

Podobną imprezą, tyle tylko, że skiero-
waną do osób z niepełnosprawnościa-
mi, jest Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
pod nazwą Zlot Talentów.
W tym środowisku nie brakuje ludzi uta-

lentowanych i to właśnie z myślą o nich, już 
od kilku lat, organizowana jest ta impreza.  
W tym roku będzie ona miała swój jubileusz, 
bo nagrody przyznamy dziesiąty raz. Jako 
powiat finansujemy również warsztaty tera-
pii zajęciowej działające w naszych gminach 
oraz inne wydarzenia.

Wiele z nich jest wspieranych w ramach 
otwartych konkursów ofert. Jak dużo or-
ganizacji pozarządowych się po to wspar-
cie zgłasza? 
Jest ich coraz więcej. W tym roku napły-

nęły do nas 383 oferty w takich obszarach 
działalności jak edukacja, kultura i sztuka, 
kultura fizyczna, turystyka, pomoc spo-
łeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratow-
nictwo i ochrona ludności. To o 51 więcej 
niż w roku ubiegłym, co tylko pokazuje, że 
organizacje pozarządowe w jeszcze więk-
szym stopniu dostrzegają swoją rolę w 
aktywnym działaniu na rzecz mieszkańców 
powiatu poznańskiego. 

Jakie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie? 
Jest ich bardzo dużo i mają różny charakter. 

Jedną z nich jest na przykład coraz bardziej 
prestiżowy luboński Festiwal Polskiej Pio-
senki im. Janusza Kondratowicza, mający na 
celu wyłonienie i promocję młodych, utalen-
towanych wykonawców oraz propagowanie 
wartościowej muzycznie i literacko polskiej 
piosenki. Inną jest projekt „Serce od serca”, 
polegający na szyciu poduszek w kształ-
cie serca, które trafiają na oddziały onkolo-
giczne i do pań, które są po całkowitej lub 
częściowej mastektomii. Doceniamy i wspie-
ramy tych, którzy robią coś dla innych, i któ-
rzy swoim entuzjazmem potrafią zarazić.

Powiat docenia także najlepszych, choćby 
corocznie przyznając nagrody za wybitne 
osiągnięcia z zakresu kultury oraz sportu.  
Od wielu już lat wspieramy tych, którzy 

poświęcają swój czas, by realizować pasje. 
Kultura z natury rzeczy wymyka się oce-
nom i jest w pewnym sensie niewymierna. 
Zupełnie inaczej w przypadku sportu, gdzie 
sprawą nadrzędną jest wynik końcowy. I w 
jednym, i w drugim wypadku, by odnieść 
sukces, trzeba być jednak wybitnym. I my 
tych wybitnych nagradzamy.

Pan podkreśla, że jednym z filarów jest 
bezpieczeństwo. Jak się to przekłada na 
budżet?  
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową w 2022 roku wydamy bli-
sko 5,3 miliona złotych. Dzięki temu dofi-
nansowane zostaną m.in. modernizacja 
pojazdu do przewozu koni policyjnych, 
zakup radiowozów i dwóch urządzeń ter-
mowizyjnych. Komendy powiatowe Pań-
stwowej Straży Pożarnej otrzymane wspar-
cie przeznaczą m.in. na zakup pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych, wyposażenie pla-

cówek, ochronę osobistą, sprzęt pożarni-
czy oraz medyczny. Placówki Ochotniczej 
Straży Pożarnej dzięki dotacji samorzą-
dowej przeprowadzą szkolenia, konkursy 
oraz zawody sportowe i pożarnicze szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego. Zakupiony 
zostanie też ekwipunek ratowniczy i prze-
ciwpożarowy. Robimy to, ponieważ zależy 
nam, aby mieszkańcy powiatu poznań-
skiego, a także osoby, które chcą tutaj inwe-
stować, czuły się bezpiecznie.

Na co jeszcze przeznaczone zostaną pie-
niądze z budżetu?  
Jego ważnym elementem jest ekologia i 

wszystko, co z tym związane. Dlatego nasi 
mieszkańcy nadal mogą liczyć na dotacje 
w ramach dwóch programów ekologicz-
nych. Dotyczą one wymiany „starych kop-
ciuchów”, likwidacji azbestu oraz wyrobów 
azbestowych. Nie szczędzimy również pie-
niędzy na ratowanie zabytków. Na prace 
konserwatorskie i restauratorskie w budżecie 
zaplanowano 2,5 miliona złotych. To rekor-
dowa kwota, ale też wielokrotnie podkreśla-
łem, że nie oszczędzamy na zabytkach, bo to 
dobra kultury i nasze dziedzictwo narodowe. 
Z roku na rok wsparcie finansowe rośnie. 
Bo to też wielka satysfakcja móc zobaczyć, 
jak z obiektów, które często latami popadały 
w ruinę, powstają prawdziwe powiatowe 
perełki. Często są one też nagradzane…

Co to za nagrody?  
Najbardziej prestiżowy jest ogólnopolski 

konkurs konserwatorski „Zabytek zadbany”, 
który od 1975 roku organizowany jest przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego 
celem jest promocja opieki nad zabytkami 
poprzez propagowanie najlepszych wzo-
rów konserwacji, utrzymania i zagospoda-
rowania  zabytków. W ubiegłym roku taką 
nagrodę, w kategorii „Architektura i budow-
nictwo drewniane”, otrzymał pochodzący 
z początku XX wieku dworzec w Puszczy-
kowie. Wcześniej podobne wyróżnienia 

dostały zespół pałacowo–parkowy w Gułto-
wach, Park Orientacji Przestrzennej na tere-
nie dawnego klasztoru cysterek w Owiń-
skach, dworzec kolejowy w Puszczykówku, 
pałac w Rogalinie, wieża ciśnień w Biedru-
sku oraz pałac w Jankowicach. 

Powiat poznański wspiera także działal-
ność Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Skąd ten pomysł? 
Dbamy o kulturę, a Teatr Muzyczny wspie-

ramy nie dlatego, że musimy, ale dlatego że 
bardzo tego chcemy. To placówka, która 
w ostatnim okresie wspaniale się rozwija i 
wcale nie dziwi, że na spektakle trudno kupić 
bilety. Poza tym Teatr Muzyczny już od 65 lat 
zaprasza na swoje przedstawienia zarówno 
mieszkańców Poznania, jak i całego regionu, 
w tym także powiatu poznańskiego. Oferuje 
przy tym rozrywkę na najwyższym pozio-
mie i przyczynia się do tego, że Metropo-
lia Poznań stanowi prężny ośrodek kultury. 
Naturalnym stało się zatem usankcjonowa-
nie współpracy samorządów z tak ważną 
instytucją, jak również udzielenie jej finanso-
wego wsparcia.

Stosunkowo nową inicjatywą jest po-
wołanie do życia Szlaku Kulinarnego 
„Smaki Powiatu Poznańskiego”. Na 
czym on polega? 
To sieć rekomendowanych miejsc i wyda-

rzeń związanych z kulturą kulinarną 
regionu. Różnorodne punkty łączy zwykle 
jedna, istotna cecha. To pasja ludzi, dzięki 
którym znalazły się one na interaktywnej 
mapie. Każdy z przystanków na szlaku jest 
miejscem z osobną opowieścią. Stworzenie 
Szlaku od początku miało związek z rozbu-
dową i rewitalizacją dworu w Skrzynkach. 
To właśnie tam tworzy się centrum dobrego 
smaku w powiecie poznańskim. To tam, 
w założeniu mają się też odbywać różnego 
rodzaju eventy, warsztaty czy też szkolenia. 
Bo nie zapominajmy, że w prowadzonych 
przez nas szkołach uczą się między innymi 
kucharze i hotelarze.

Czym poza tym zajmuje się Szlak Kuli-
narny „Smaki Powiatu Poznańskiego”. 
Co jest jego wizytówką?
Z pewnością są to konkursy na najlepsze 

smaki. Są one przeprowadzane regularnie, 
dotyczą konkretnej pory roku lub określo-
nych świąt i cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Często też towarzyszą innym, 
bardzo ciekawym wydarzeniom organizo-
wanym w powiecie poznańskim. Jako przy-
kład mogę tutaj podać Jarmark Wielkanocny 
w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie, gdzie wybie-
rano najlepsze baby i mazurki.  W taką „kuli-
narną rywalizację”, w zależności od tego, 
czego dany konkurs dotyczy, zaangażowane 
są liczne piekarnie, cukiernie, restauracje, 
gospodarstwa agroturystyczne, koła gospo-
dyń wiejskich i inne obiekty gastronomiczne. 
I to cieszy, ponieważ misją Szlaku jest nagra-
dzanie i prezentacja  tego, co wyjątkowe i 
prawdziwe w kulinariach regionu. Miejsca i 
wydarzenia, które rekomendujemy są powo-
dem do dumy.

Podsumowując, jaki będzie 2022 rok? 
Tak jak wspomniałem, uchwalając budżet, 

mieliśmy w głowach sporo znaków zapyta-
nia. Tym bardziej cieszy, że został on zaak-
ceptowany przez radnych jednogłośnie, co 
nie jest przecież regułą. A jaki to będzie rok? 
Jest takie chińskie powiedzenie, choć niektó-
rzy twierdzą, że to nawet klątwa, „obyś żył w 
ciekawych czasach”. I my w takich na pewno 
żyjemy. W niczym nie zmienia to jednak 
naszych podstawowych założeń i celów. A 
tym jest, by nasi mieszkańcy mogli się w 
powiecie poznańskim realizować, i to w każ-
dym aspekcie, by czuli się bezpiecznie, by się 
z powiatem poznańskim utożsamiali i byli z 
niego dumni. 

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach dysponuje szeroką ofertą usług. W Lisówkach  
działa też pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi
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utożsamiali się z powiatem poznańskim
ChCemy by nasi mieszkańCy 

Prawdziwym świętem dla 
osób starszych z powiatu 

poznańskiego jest Olimpiada 
Seniorów, z której jesteśmy 

szczególnie dumni. Pokazuje 
ona , że seniorzy to ludzie 

bardzo aktywni, którzy chcą 
żyć pełnią życia

Chcemy, by nasi mieszkańcy 
mogli się w powiecie poznańskim 

realizować, i to w każdym 
aspekcie, by czuli się bezpiecznie, 

by się z powiatem poznańskim 
utożsamiali i byli z niego dumni

Broszurę budżetową opracowali:
Anna Jaworska 
Tomasz Sikorski
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