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 JAN GRABKOWSKI, Starosta Poznański: 
- Styczeń to miesiąc często kojarzony 
z postanowieniami noworocznymi. Jednak by 
dobrze zaplanować przyszłość, konieczna jest 
refleksja nad tym, co już za nami. Władze powiatu 
poznańskiego mają powody do zadowolenia, 
ubiegły rok był bowiem dla naszego regionu 
bardzo udany. Doceniają to osoby, które coraz 
częściej wybierają podpoznańskie gminy na 
swoje miejsce zamieszkania.

Powiat Poznański nie oszczędza na zdrowiu
W minionym roku Powiat Poznański przeznaczył 8,6 mln zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Roz-
budowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA o budynek bloku operacyjnego 
wraz z budową  szybu windowego”. Ze środków, które  szpital otrzymał rok wcześniej w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego, wydano ponad 1,5 mln zł, przeznaczając je m.in. na: zakup 
sprzętu medycznego oraz wyposażenie oddziału kardiologii i oddziału okulistycznego. Remonty 
i inwestycje objęły modernizację I i IX piętra budynku szpitala, remonty i adaptacje innych budyn-
ków i pomieszczeń, a także modernizację wentylacji mechanicznej.

Dzięki 1,5 mln zł szpital w Puszczykowie zyskał m.in. aparat  
RTG z ramieniem C, mobilny przyłóżkowy aparat RTG, kardio-
monitory, aparat do mechanicznego masażu klatki piersiowej, 
optykę do laparaskopu, aparat do kriochirurgii, rejestratory 
holterowskie.

Jak pokazują prognozy, od kilku lat liczba mieszkańców 
powiatu poznańskiego stale wzrasta. Nic w tym dziw-
nego, skoro atutem regionu jest nie tylko atrakcyjna 
lokalizacja, lecz także intensywny rozwój gospodarczy. 
To sprawia, że rynek pracy jest bardzo dynamiczny, 
a stopa bezrobocia należy do najniższych w Polsce.

Jeśli brać pod uwagę to kryterium, powiat zajmuje trzecią lo-
katę w kraju. W stosunku do roku poprzedniego liczba bezro-

botnych w 17 podpoznańskich gminach zmniejszyła się o 15 pro-
cent. Największy spadek odnotowały Swarzędz, Mosina i Luboń.

Rok powiat
poznański Poznań województwo

wielkopolskie kraj

2015 r. 2,9% 2,4% 6,2% 9,8%
2016 r. 2,4% 2,1% 5% 8,2%

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2016 
wzrosła także liczba ofert zatrudnienia, co świadczy, że  w re-
gionie wciąż powstają nowe miejsca pracy. 

W ciągu roku liczba ofert pracy wzrosła o ponad 24%
Ponad 93% wyniosła efektywność programu „Niania na 
etacie” Koszty realizacji programów służących aktywizacji 
zawodowej w latach 2015-2016 to ponad 3,5 mln zł

Sam Powiatowy Urząd Pracy realizuje programy na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i ak-
tywizacji zawodowej bezrobotnych. W minionych 12 miesią-
cach kontynuowano programy współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach no-
wej perspektywy finansowej 2014 – 2020. W oparciu o Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w la-
tach 2015 i 2016 realizowano projekty aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych do 29 roku życia, które nie uczestni-
czą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go (WRPO) projekty aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych powyżej 30 roku życia, należących do grup najczęściej 
wykluczanych z rynku pracy: kobiet, osób długotrwale bez-
robotnych, powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, 
czy tych, które mają niskie kwalifikacje zawodowe. 

Pozyskano także dodatkowe środki Funduszu Pracy z re-

zerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na akty-
wizację zawodową bezrobotnych będących w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy. W ostatnich dwóch latach realizowano 
9 programów na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł oraz progra-
my specjalne, w tym drugą edycję „Niani na etacie”, skiero-
wanego do kobiet po 45 roku życia, które korzystając z usług 
i instrumentów rynku pracy, zdobyły kwalifikacje do pracy 
w żłobkach i klubach dziecięcych. Efektywność tego projek-
tu w 2016 roku wyniosła ponad 93%. 

Na początku roku wprowadzono program „Praca dla Mło-
dych”, nadal wspierano pracowników i pracodawców w ra-
mach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowy Urząd 
Pracy finansował także zadania  wspierające rozwój przed-
siębiorczości w regionie, z czego korzystały przede wszyst-
kim małe i średnie firmy, które rozwijają się najbardziej in-
tensywnie. To one stanowią jeden z filarów rozwoju gospo-
darczego naszego regionu. 

Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego  FOT. – STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Powiat zrealizował również 
kilka programów zdrowotnych, 
m.in. cykliczny program profi-
laktyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV. Przez 
8 lat  zaszczepiono 79,9 % po-

pulacji dziewczynek zaplano-
wanej do szczepienia z roczni-
ków 1995-2002. Na edukację 
i szczepienia przeznaczono bli-
sko 3,5 mln zł. 

„Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 
dzieci z powiatu poznańskiego” 
adresowany był do dzieci uro-
dzonych w latach 2007-2014, 
które ukończyły 24 miesią-
ce życia. Obejmował wykona-
nie szczepienia oraz edukację 
zdrowotną wśród rodziców czy 
opiekunów prawnych dzieci. 
W ostatnich trzech latach prze-
ciwko zakażeniom pneumoko-
kowym zaszczepiono 91,8% po-
pulacji docelowej, zaplanowa-
nej do udziału w programie. Na 
realizację programu Powiat za-
pewnił prawie 1,5 mln zł.

Z kolei dla osób powyżej 50. 
roku życia przygotowano „Pro-
filaktyczny program szczepień 
przeciwko grypie”. Obejmował 
on szczepienie oraz edukację 
zdrowotną. W trzech dotych-
czas przeprowadzonych edy-
cjach z programu skorzystało 
76,1% uprawnionych, co łączy-
ło się z kosztami finansowymi 
w wysokości ponad 260 tys. zł.

Powiat, chcąc popularyzo-
wać zdrowy styl życia oraz wie-
dzę na temat czynników wpły-
wających na zdrowie, przygo-
towywał też imprezy o cha-
rakterze prozdrowotnym. Pod-
czas „Białej Soboty z Powia-
tem Poznańskim” organizowa-
nej we współpracy ze szpitalem 
w Puszczykowie, w ubiegłym 
roku mieszkańcy skorzysta-
li m.in. z konsultacji kardiolo-
gicznych, badań EKG, pomiaru 
ciśnienia tętniczego, oznacze-

nia poziomu cholesterolu i glu-
kozy we krwi, mammografii, 
badania skóry przy użyciu vide-
odermatoskopu, porad dietety-
ka oraz fizjoterapeutów, szcze-
pień przeciwko grypie. Podczas 
imprezy można było honoro-
wo oddać krew, której zebrano 
7 litrów. Ponadto przeprowa-
dzono 52 konsultacje kardiolo-
giczne, wykonano w sumie 530 
badań i pomiarów, udzielono 
90 porad z zakresu dietetyki, 
a przeciwko grypie zaszczepio-
no 85 osób. 

W minionym roku samo-
rząd współpracował z instytu-
cjami i podmiotami zajmują-
cymi się promocją i ochroną 
zdrowia. Przy udziale Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Poznaniu mierzono 
zawartość tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu oraz za-
pewniono poradnictwo antyni-
kotynowe. Zorganizowano także 
konkurs pod hasłem „Palić, nie 
palić - oto jest pytanie?” skiero-
wany do  uczniów klas V szkół 
podstawowych. Wspólnie z Klu-
bami Honorowych Dawców 
Krwi PCK promowano ideę ho-
norowego krwiodawstwa wśród 
mieszkańców powiatu poznań-
skiego, jak też wsparto finan-
sowo imprezy oraz nagradzano 
najbardziej zasłużonych daw-
ców krwi z naszego regionu. Po-
nadto Powiat dofinansował za-
kup urządzeń do doszpikowego 
dozowania leków i płynów in-
fuzyjnych dla funkcjonujących 
w strukturze Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego 
10 Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego, które stacjonują na 
terenie powiatu.

Blisko 3,5 mln zł przeznaczono na szczepienia przeciwko 
wywołującemu raka szyjki macicy wirusowi brodawczaka 
ludzkiego.
Prawie 1,5 mln zł kosztował program profilaktyki zakażeń pneu-
mokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego.

Tutaj każdy znajdzie pracę

FOT. – JOANNA FELIŃSKA
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Powiat inwestuje w drogi
Zdając sobie sprawę, że sprawny transport jest jednym z elementów, które wpły-
wają na jakość życia w regionie i gwarantują jego zrównoważony rozwój, władze 
powiatu sporo inwestują w infrastrukturę drogową.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ad-
ministruje siecią blisko 700 kilometrów dróg 
w 15 podpoznańskich gminach. Stara się je 
modernizować i przebudowywać zgodnie 
z przyjętymi planami, wielokrotnie w oparciu 
o wnioski gmin czy mieszkańców. W pierw-
szej kolejności zobowiązany jest finansować 
przebudowy dróg, w tym modernizować na-
wierzchnię, poprawiając bezpieczeństwo ru-
chu. Dlatego tak ważna jest współpraca z gmi-
nami, które z własnych budżetów lub przy 
dofinansowaniu Powiatu (na podstawie po-
rozumień) budują ciągi piesze przy naszych 
drogach.

W ubiegłym roku w wielu z nich zrealizo-
wano zadania drogowe, których łączna war-
tość to 27 mln złotych. Kontynuowano prze-
budowę ul. Kierskiej w Kiekrzu, prace trwały 
też na ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Oba 
zadania otrzymały dofinansowanie z rządo-
wego Programu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 2016-2019. Po-
nadto dotacja Gminy Rokietnica w przypadku 
ul. Kierskiej wyniosła 800 tys. zł, natomiast 
Gminy Komorniki w odniesieniu do ul. Grun-
waldzkiej  - 1,7 mln zł. Wkład Powiatu był po-
dobny – odpowiednio ok. 800 tys. zł i 1,6 mln 
zł. Łączne koszty inwestycji wyniosły 2,5 mln zł 

Budowa kanalizacji, ul. Grunwaldzka w Plewiskach FOT. – ZDP

ul. Kierska po odbiorze październik 2016 FOT. – ZDP

Modrze -przepust FOT. – ZDP

Lp. Najważniejsze inwestycje w 2016r gmina odcinek 
(w km)

koszt 
(mln zł)

1 ul. Starowiejska w Niepruszewie Buk 1,2 0,54
2 ul. Bohaterów Bukowskich do cmentarza Buk 1,0 0,82
3 odcinek drogi Wierzonka - Mielno Czerwonak 1,0 1,40
4 droga Dopiewo - Podłoziny Dopiewo 0,8 0,90
5 droga Dopiewo - Konarzewo Dopiewo 2,4 0,87
6 droga Siekierki - Kostrzyn Kostrzyn 0,7 0,52
7 droga Czmoń - Radzewo Kórnik 1,8 0,52
8 droga Radzewo - Konarskie Kórnik 2,5 0,77
9 droga Pierzchno Kórnik 1,0 0,40

10 droga Stęszewko - Tuczno Pobiedziska 3,1 0,91
11 droga Napachanie - Złotkowo Suchy Las 2,1 0,82
12 droga Łowęcin - Sarbinowo i Sarbinowo Paczkowo Swarzędz 3,8 1,60
13 ul. Rokietnicka Tarnowo Podgórne 1,5 0,50
14 remont płytek chodnikowych i zjazdów na drogi boczne w miej-

scowości Góra
Tarnowo Podgórne 1,0 0,12

 RAZEM  23,9 10,69

i 4,9 mln zł. Poza ułożeniem nowej nawierzch-
ni w obu przypadkach Powiat wybudował 
chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe. Ponad-
to w 2016 roku stary most w Modrzu został 
zastąpiony nowym przepustem, na którego 
budowę Powiat otrzymał dotację z subwencji 
ogólnej budżetu państwa. Natomiast nadwyż-
ka dotacji przeznaczona została na przebudo-
wę drogi Tomice- Jeziorki.

Planując czy projektując kolejne inwe-
stycje drogowe, Powiat Poznański stara się 
– o ile pozwalają na to warunki techniczne – 
projektować chodniki oraz ścieżki rowerowe 
lub ciągi pieszo-rowerowe. Obligatoryjnie po-
wstają one przy drogach dofinansowywanych 
z programów rządowych i unijnych. Ponadto, 
w wyniku wniosków wójtów i burmistrzów 
oraz samych mieszkańców, gdy są na to wol-
ne środki, stara się budować czy modernizo-
wać ciągi dla pieszych. 

Na mocy zawartego porozumienia w spra-
wie powierzenia zarządzania drogami powia-
towymi, niektóre zadania inwestycyjne reali-
zowane są przez samorządy gminne. Są one 
współfinansowane przez Powiat w kwocie 
stanowiącej 50% kosztów całkowitych, osza-
cowanych przez gminy. Na tej zasadzie w ro-

ku 2016 r. przebudowa ul. Przykop w Buku 
na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Dworco-
wej dofinansowana została w kwocie 300 tys. 
zł, przebudowa ul. Bohaterów Bukowskich, 
Szewskiej, Grodziskiej na odcinku od ul. Przy-
kop do ul. Niegolewskich w kwocie 315 tys. zł, 
natomiast dokumentacja projektowa dla za-
dania „Budowa układu drogowego w rejonie 
ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców 
Wlkp. w Kostrzynie wraz z tunelem pod to-
rowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-
-Warszawa” wiązała się z dofinansowaniem 
w wysokości 10 tys. zł. Oprócz tego Powiat 
przeznaczył 180 tys. zł na budowę ciągu pie-
szo-rowerowego na odcinku pomiędzy grani-
cą miasta Kostrzyn a węzłem Strumiany. 

W Mosinie wsparto budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej 
z ul. Krasickiego, na  co przeznaczono 112,5 
tys. zł, natomiast na aktualizację projektu 
przebudowy ul. Sowinieckiej  – 12,5 tys. zł.  
Poza tym dzięki środkom Powiatu, możliwe 
były przebudowy ul. Poznańskiej i Mostowej 
w Kamionkach (gm. Kórnik) oraz ul. Poznań-
skiej w Stęszewie. Przebudowa ul. Odnowicie-
la w Pobiedziskach wsparta została środkami 
w wysokości 696 tys. zł. 

Łączny udział Powiatu w przebudowach dróg powierzonych w zarząd gminom wy-
niósł 3,6 mln zł.



styczeń 2017 3

Każdego roku analizuje się rynek pracy, 
aby uczniowie nie zasilali szeregu bezro-

botnych, lecz wykorzystywali swój potencjał 
w konkretnych zawodach. Program wspiera-
nia edukacji w regionie obejmuje także: sty-
pendia Rady Powiatu w Poznaniu dla uczniów, 
nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów, 
zajęcia pozalekcyjne i fakultatywne prowa-
dzone w szkołach. 

Część działań ma charakter cykliczny (m.in. 
dofinansowanie konkursów o charakterze 

gminnym i powiatowym, uczestnictwo w Tar-
gach Edukacyjnych, promowanie, wspólnie 
z Miastem Poznań, kształcenia zawodowego 
poprzez uczestnictwo w akcji „Szacun dla Za-
wodowców”, organizowanie konferencji pro-
blemowych, współpraca z uczelniami wyższy-
mi i pracodawcami).

Miliony na inwestycje oświatowe

To naprawdę wyjątkowe szkoły
W placówkach edukacyjnych zarządzanych przez Powiat Poznański od dawna 
realizowana jest polityka oświatowa, zgodna z wizją budowania wszechstronnej 
i stabilnej oświaty, reagującej na potrzeby rynku pracy. Powiat Poznański od 
ponad dziesięciu lat stawia na szkolnictwo zawodowe. 

Powiat Poznański sporo inwestuje również w materialną bazę 
podlegających mu placówek edukacyjnych i wychowawczych. 
Jednym z najambitniejszych projektów jest budowa Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. W roku 2015 rozstrzy-
gnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, 
a w roku ubiegłym zrealizowano koncepcję wielobranżową, 
projekt budowlany i projekty wykonawcze. 

Szacunkowa wartość inwestycji to 
ok. 30 milionów zł. Część środ-

ków, w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych dla Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego Pozna-
nia, pochodzić będzie z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. Dzięki 
temu, że proces nauczania przebie-
gać będzie kompleksowo i w sposób 
ciągły, uczniowie będą mieli możli-
wość zdobycia umiejętności prak-
tycznych w warunkach zbliżonych 
do tych, z jakimi zetkną się w miej-
scu pracy.

– Wykształcenie zawodowe — 
mówi Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański — daje dobre perspektywy 
na przyszłość, ponieważ firmy wciąż 
poszukują fachowców. W Centrum 
Kształcenia Praktycznego znajdą się 
pomieszczenia do praktycznej nauki 
zawodu, na przykład mechatroniki. 
Powstanie tam między innymi szko-
leniowa stacja kontroli pojazdów. 

Uczniowie będą mieli dostęp do ma-
szyn, a uzupełnieniem kształcenia bę-
dą praktyki w firmach, z którymi szko-
ła współpracuje.

 Natomiast sam ZS nr 1 posiadać 
będzie instalację mechanicznej wen-
tylacji i chłodzenia klas, pracowni ga-
stronomicznej oraz pomieszczeń biu-
rowych. System wyposażony w reku-
peratory pozwoli odzyskiwać ciepło 
z powietrza usuwanego z pomiesz-
czeń. To nie tylko zmniejszy koszty 
ogrzewania, ale także zapewni pra-
widłową wymianę powietrza. Pierw-
szy etap prac, realizowany w 2016 ro-
ku, kosztował ponad 977 tys. zł. Dru-
gi etap powinien zakończyć się w tym 
roku i wynieść 300 tys. zł. 

W minionym roku zakończyły się 
prace w Zespole Szkół w Mosinie, 
obejmujące wzmocnienie stropów 
nad piwnicą budynku oraz przebu-
dowę internatu wraz z instalacją so-
larną. Podobne urządzenie, opar-
te o panele fotowoltaiczne, powsta-
nie także w internacie Zespołu Szkół 
w Rokietnicy. W zeszłym roku zakoń-
czono tam przebudowę budynku ad-
ministracyjnego. Przywrócono histo-
ryczny stan budynku, dostosowu-
jąc go jednocześnie do obowiązują-
cych przepisów i poprawiając funk-
cjonalność. 

Powiat Poznański inwestował 
także w pozostałe swoje placów-
ki. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci Niewi-
domych im. Synów Pułku w Owiń-
skach zamontowana została pano-
ramiczna, jednokondygnacyjna win-
da zewnętrzna dla dzieci niepeł-
nosprawnych ruchowo. Całkowicie 
przebudowano ogrodzenie głów-
ne i wjazd do Ośrodka, przywraca-
jąc historyczny wygląd dziedzińca. 
Natomiast Dom Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach zyskał zewnętrz-
ną, dwukondygnacyjną windę szpi-
talną, służącą do przewozu osób 
leżących. Ponadto Powiat przeka-

zał Gminie Dopiewo dotację celo-
wą w wysokości ponad 524 tys. zł 
(tj. 80% inwestycji) na budowę przy 
DPS sieci kanalizacyjnej.

Wśród inwestycji zakończonych 
w 2016 r. znajdują się również: prze-
budowa poddasza budynku Zespo-
łu Szkół w Kórniku, przystosowa-
nie pomieszczeń budynku „Jacek” 
przy Domu Dziecka w Kórniku-Bni-
nie na potrzeby poradni psycholo-
giczno – pedagogicznej, wykona-
nie instalacji chłodzenia trzech po-
mieszczeń Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w Kobylnicy oraz zagospo-
darowanie jego terenu.  

Liczba stypendystów:
2014/2015 - 42 uczniów (105 tys. zł)
2015/2016 - 44 uczniów (110 tys. zł)
2016/2017 - 53 uczniów (132 tys. zł)

Liczba nagrodzonych uczniów:
2015 r. - 28 uczniów (17.600 zł)
2016 r. - 30 uczniów (20.900 zł)

W ubiegłym roku w prestiżowym rankingu 
PERSPEKTYWY w kategorii najlepszych szkół 
ponadgimnazjalnych na 17 pozycji w woje-
wództwie wielkopolskim i 172 w kraju znala-
zło się technikum w Zespole Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Zgod-
nie z postanowieniem kapituły, technikum zo-
stało ocenione według czterech kryteriów. Są 
to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matu-
ry z przedmiotów obowiązkowych, wyniki ma-
tury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki 
egzaminu zawodowego. Dodatkowo, w rankin-
gu według zawodów, technik architektury kra-

jobrazu w technikum w Rokietnicy  zajął szó-
ste miejsce w Polsce dzięki wysokiej zdawal-
ności egzaminu zawodowego. Tym samym Ze-
spół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy stał się najlepszą szkołą 
w rankingu wśród szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański. W zestawieniu znalazły się 
także technikum w Zespole Szkół im. gen. De-
zyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz 
technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W swarzędzkiej placówce miała miej-
sce inauguracja roku szkolnego 2016/2017, 
w której, na zaproszenie Jana Grabkowskie-
go, Starosty Poznańskiego, uczestniczyła Tere-
sa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej. Minister miała okazję do 
zapoznania się z ofertą kształcenia zawodo-
wego m.in. podczas prezentacji modelu edu-
kacji zawodowej realizowanej w systemie du-
alnym, przygotowanej przez swarzędzką „Je-
dynkę”.

FOT. – (2X) ANNA BERNARD 
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 

 FOT. – STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 

 FOT. – STAROSTWO POWIATOWE 
Winda zewnętrzna dla dzieci nie-
pełnosprawnych ruchowo w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
waczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskakach 

 FOT. – STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wizualizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu 
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Wydawnictwo na zlecenie Powiatu Poznańskiego. Opieka merytoryczna: Tomasz Mańkowski (tel. 602 638 409)

JAN GRABKOWSKI, Starosta Poznański:
– Miniony rok był dla mnie, moich najbliższych współpracowników i naszych 

urzędników niezwykle satysfakcjonujący. Zrealizowano wiele założeń 
administracyjnych, społecznych, finansowych i inwestycyjnych, mających szczególne 
znaczenie dla mieszkańców regionu. Warto pamiętać, że mimo pojawiających 
się gdzieniegdzie trudności, problemy były rozwiązywane na bieżąco. Konkretne 
rozwiązania i trafne decyzje przyniosły owocne rezultaty, które wpływają na jakość 
życia w powiecie i o których warto mówić głośno.

Władze powiatu duży nacisk kładą na kwestie zapewnienia mieszkańcom szeroko pojętego bez-
pieczeństwa. Chcąc zwiększyć skuteczność pracy funkcjonariuszy poprzez zagwarantowanie im 
odpowiednich warunków pracy, Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przekazano w ubiegłym 
roku 795 tys. zł.  Kwota ta została przeznaczona m.in. na wyposażenie policjantów w nowoczesny 
sprzęt, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych. Ważną inwestycją jest też rozpoczę-
ta w 2016 r. budowa nowego komisariatu Policji w Dopiewie. 

Dla dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej tj. w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, rodzi-
nach zastępczych i rodzinnych do-
mach dziecka zorganizowano im-

prezę z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka, która zgromadziła ok. 
100 podopiecznych. Łączny koszt im-
prezy wyniósł 32 tys. zł. Współfinan-
sowano działalność funkcjonujących 

Pomoc dla najsłabszych
na terenie powiatu 8 Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, zapewniając potrze-
bującym 264 miejsca. Przeznaczono 
na to blisko 1,4 mln zł. 

Ponadto kwotą 380 tys. zł z bu-
dżetu Powiatu Poznańskiego dofi-
nansowano turnusy rehabilitacyj-
ne, likwidację barier architekto-

nicznych oraz zakup przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomoc-
niczych dla osób niepełnospraw-
nych. 

By ułatwić im funkcjonowanie 
w społeczeństwie, Pełnomocnik 
Starosty ds. Osób Niepełnospraw-
nych w ubiegłym roku inicjował 

działania służące integracji społecz-
nej i zawodowej oraz współpraco-
wał z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi, a także Powiato-
wą Społeczną Radą ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, która stanowi or-
gan opiniodawczo-doradczy Staro-
sty Poznańskiego.

Samorząd terytorialny od lat stara się zapewniać wsparcie naj-
słabszym członkom powiatowej wspólnoty: dzieciom, osobom 
niepełnosprawnym i starszym.  

Bezpieczny Powiat Poznański

W minionym roku odbyły się rów-
nież kolejne edycje konkur-

sów na „Najlepszy Komisariat Ro-
ku Powiatu Poznańskiego” z nagrodą 
w kwocie 30 tys. zł z przeznaczeniem 
na inwestycję lub zakup materiałów 
na rzecz komisariatu oraz „Dzielni-
cowy Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Samorząd wypłacił też wyróżniają-
cym się funkcjonariuszom 15 tys. 
zł nagrody za szczególne osiągnię-
cia w służbie na terenie powiatu po-
znańskiego.

– Promowanie najlepszych – 
mówi Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański – przyczynia się do budo-
wania zaufania pomiędzy społecz-
nością lokalną a funkcjonariuszami, 
natomiast policjanci motywowani są 
możliwością otrzymania nagród fi-
nansowych. 

Wsparcie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w ro-
ku 2016 wyniosło 1 mln 295 tys. 
zł. Kwota 500 tys. zł na budowę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

nr 4, wraz z niezbędną infrastruktu-
rą oraz zagospodarowaniem tere-
nu, przeniesiona została do wyko-
rzystania w roku 2017. Łącznie do 
roku 2018 na ten cel zarezerwowa-
no 2 mln zł.

Najważniejszym elementem 
współpracy jest modernizacja obiek-
tu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 8 w Bolechowie (mieszczącego 
również Powiatowy Ośrodek Szko-
lenia OSP). Ze środków Powiatu ku-
piono także sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy i specjalistyczny, środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej, wyposa-
żenie grup specjalistycznych, sprzęt 
łączności, współfinansowane są 
koszty zakupu pojazdów strażackich. 
Finanse Powiatu pozwoliły też na do-
posażanie i remonty strażnic oraz na 
realizację szkoleń dla strażaków. 

Od roku 2014, na terenie JRG 
nr 8 w Bolechowie, we współpracy 
z powiatowymi służbami, inspekcja-
mi i strażami, organizowany jest pik-
nik rodzinny pt. „Bezpieczni w po-

wiecie poznańskim”. To nie tylko 
okazja do dobrej zabawy, ale także 
moment, kiedy strażacy otrzymują 
sprzęt wysokiej klasy. W zeszłym ro-
ku 32 jednostki ochotniczych straży 
pożarnych niewłączone do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
z 14 gmin powiatu dostały nowocze-
sne pilarki o łącznej wartości ponad 
90 tys. zł. Ponadto w minionym roku 
na rzecz OSP Powiat Poznański prze-
kazał 130 tys. zł. Wspierał również 
inicjatywy mające na celu zwiększe-
nie aktywności i sprawności fizycznej 
druhów, integrację środowiska, pro-
mocję wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego i działalno-
ści OSP, a także szkolenie prezesów 
i naczelników. Dodatkowo, jak co ro-
ku, ufundował nagrody finansowe 
dla druhów OSP w konkursie „Stra-
żak Roku Powiatu Poznańskiego”.

Na zadania pod patronatem Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku Po-
wiatu Poznańskiego przewidziano 
prawie 270 tys. zł. Należały do nich 

działania ukierunkowane na popra-
wę bezpieczeństwa najmłodszych 
mieszkańców regionu np. akcja „Od-
blask dla pierwszoklasisty”, w ra-
mach której  maluchom rozdawane 
są kamizelki i elementy odblaskowe. 
Wsparto również organizację kon-
kursów i akcji dotyczących bezpie-
czeństwa dorosłych, dzieci i młodzie-
ży (w tym m.in.: konkursu  „Czujka 
tlenku węgla może uratować twoje 
życie” czy akcji poświęconej profi-
laktyce przeciwpożarowej, konkursu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
przedsięwzięć profilaktycznych re-
alizowanych z Komendą Miejską Po-
licji w Poznaniu i Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu). Ze środków Powiatu współ-
finansowany był także program zna-
kowania rowerów „Poznański rower 
– bezpieczny rower”.   

Na zarządzanie kryzysowe Po-
wiat Poznański przeznaczył w 2016 
roku  542 tys. zł. Z tego 510 tys. zł 
stanowiła rezerwa na wypadek zaist-
nienia niebezpieczeństwa. Środki te 
wykorzystano na zakup sprzętu dla 
Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego 
– PCZK, obsługę systemów łączno-
ści oraz organizację spotkań, szko-
leń i ćwiczeń. Wsparcie w wysokości 
5 tys. zł otrzymała także Placówka 
Straży Granicznej w Poznaniu – Ławi-
cy. Przeznaczono je na zakup paliwa 
do samochodów wypełniających na 

terenie powiatu poznańskiego zada-
nia związane z zabezpieczeniem ładu 
i porządku publicznego.

Samorząd powiatowy współ-
finansował też zadania z zakresu 
obrony cywilnej, przekazując kwotę 
14 tys. zł na zakup sprzętu ratow-
niczego oraz organizację Powiato-
wych Zawodów Drużyn Obrony Cy-
wilnej o Puchar Starosty Poznań-
skiego, będących sprawdzeniem go-
towości drużyn ratownictwa ogól-
nego OC do działania. Natomiast 
utrzymanie powiatowej bazy mate-
riałów i sprzętu przeciwpowodzio-
wego kosztowało Powiat Poznań-
ski 15 tys. zł. W sytuacji zagrożenia 
do dyspozycji są worki oraz folia do 
uszczelniania wałów, agregaty prą-
dotwórcze, pompy, sprzęt okopo-
wy, sprzęt pływający, osuszacze, piły 
spalinowe, płachty do zabezpiecze-
nia zerwanych czy uszkodzonych da-
chów, a także mobilna zapora prze-
ciwpowodziowa.

W roku 2016 na rzecz Policji, 
Straży Pożarnej, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, 
Straży Granicznej, funkcjonowania 
Zarządzania Kryzysowego, działań 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego, Obrony Cy-
wilnej oraz utrzymanie powiatowej 
bazy materiałów i sprzętu przeciw-
powodziowego łącznie przeznaczo-
no ok. 3 mln zł. 

 FOT. – ŁUKASZ SOBOLEWSKI
W 2016 roku strażacy ochotnicy z 14 gmin dostali pilarki o lącznej wartości ponad 90 tysięcy złotych  

 FOT. – TOMASZ SIKORSKI
Piknik rodzinny „ Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie 

FOT. – JOANNA FELIŃSKA


