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Od października rusza kompleksowy
program szkoleń z zakresu metod prowadzenia konsultacji i obsługi nowego portalu m.in. dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych – urzędników
samorządowych, przedstawicieli NGO
oraz mieszkańców.
Uczestnicy projektu otrzymają opracowany specjalnie dla ich potrzeb
„Niezbędnik konsultacji społecznych”
i skorzystają z wsparcia mentoringoweWzrost udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych oraz zwiększenie
go, a całość przedsięwzięcia zakończy
zaangażowania obywateli w sprawy publiczne w samorządach to główne cele
się konferencją podsumowującą.
realizowanego obecnie projektu pt. „Aktywni obywatele Metropolii Poznań”.
Już w listopadzie, pod adresem:
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl,
Obywatelskich (FIO).
portal udostępniony zostanie mieszkańcom metropolii. Wcześniej uruchomiona
Konsultacje społeczne są fundamentem ankietowy stworzy możliwości zwiększe- zostanie wersja testowa dostępna dla
procesu budowania wspólnoty lokalnej. nia partycypacji społecznej, a zaawanso- przedstawicieli organizatorów konsultacji.
To wielkie wyzwanie, któremu sprostać wana wyszukiwarka ułatwi poszukiwanie Administracją i utrzymaniem portalu zajmuszą zarówno samorządy, jak i obywatele.
Projekt zakłada wykonanie i uruchomienie metropolitalnego portalu konsultacji
społecznych. Na portalu będzie można
znaleźć informacje na temat konsultacji
społecznych organizowanych przez
wszystkie samorządy należące do Stowarzyszenia (23 jednostki terytorialne,
w tym Miasto Poznań i Powiat Poznański)
oraz przez inne podmioty. Każdy mieszkaniec metropolii będzie mógł w jednym
miejscu znaleźć wszystkie ogłoszenia konsultacji. Użytkownik będzie mógł za- mować się będzie zespół pracowników
o konsultacjach dotyczących określonych mówić newsletter z informacją o nowych biura Stowarzyszenia Metropolia Posamorządów i zróżnicowanych dziedzin konsultacjach w obszarze swojego zainte- znań,
np. planowania przestrzennego, rewitali- resowania, a także polecić konsultacje
Ciąg dalszy na str. 2
zacji, transportu, ochrony środowiska lub znajomym i przekazać im informacje onlirozwoju lokalnego. Udostępniony moduł ne np. o spotkaniach konsultacyjnych.

Wspólne miejsce dla
konsultacji społecznych
w Metropolii Poznań

Rekrutacja na szkolenia trwa, zapisy na stronie:

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl
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Aktualności
Ciąg dalszy ze str. 1
jednak kluczową rolę w realizacji przedsięwzięcia odgrywać będą przedstawiciele organizatorów konsultacji zamieszczający ogłoszenia o konsultacjach i publikujący ankiety online.

W Swarzędzu będą
się kształcić na
europejskim poziomie
Do końca sierpnia przyszłego roku zakończy się rozbudowa Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. 18 września
wbudowano w fundament akt erekcyjny. Koszt realizacji projektu wyniesie
ok. 34 mln zł z czego około 20 mln zł pochodzi z europejskich funduszy. Grunt
pod rozbudowę przekazała gmina Swarzędz.

Obecnie w budynkach przeznaczonych
dla 650 uczniów kształci się w systemie
Po zakończeniu projektu, portal ma na
dziennym 1075 osób. CKP cieszy się
stałe zająć ważne miejsce w świadomości bardzo dużą popularnością wśród młoobywatelskiej mieszkańców aglomeracji
dzieży i pracodawców, którzy wysyłają
poznańskiej, jako kolejny etap na drodze tutaj pracowników w celu podniesienia
integracji metropolitalnej.
kwalifikacji.
„Centrum Kształcenia Praktycznego
w Swarzędzu będzie najnowocześniejKleszczewo będzie
szym obiektem dydaktycznym w Polsce,
zintegrowane
którego wartość szacuje się na 34 mln zł.
• Najprawdopodobniej od 1 listopada
Dzięki temu kształcenie zawodowe
gmina Kleszczewo będzie miała zintew powiecie poznańskim zyska europejski
growaną komunikację publiczną z Pozna- poziom” – napisano m.in. w Akcie Erekniem. Zyskają też mieszkańcy Szczepan- cyjnym Centrum Kształcenia Zawodowekowa i Spławia, którzy będą mieli do
go w Swarzędzu. W ramach realizacji
dyspozycji większą liczbę linii autobuso- inwestycji do istniejącego budynku szkoły
wych. Włączone do systemu ZTM będą
dobudowany zostanie, nowe skrzydło na
te linie kleszczewskiej komunikacji, które
planie litery „L”. Znajdzie się w nim 18
jeżdżą z ronda Rataje, a więc 431, 432 specjalistycznych pracowni do nauki zai 435. Po integracji pojawią się nowe
wodu oraz część hotelowo linie, które Kleszczewo będzie organizo- gastronomiczna, która służyć będzie nauwać samodzielnie, one obsłużą pozostałą ce zawodu na potrzeby kierunku gastroczęść gminy. W efekcie zmieni się także
nomiczno-hotelarskiego.
rozkład jazdy linii 54, bo autobusy jeżDodatkowo wybudowany zostanie woldżące do Kleszczewa będą zatrzymynostojący parterowy budynek, w którym
wać się na wszystkich przystankach
zlokalizowana będzie pracownia obsługi
w Poznaniu. To poprawi sytuację mieszdiagnostycznej samochodów. W pracowkańców Szczepankowa i Spławia, bo
ni przewiduje się m.in. lokalizację kanału
przybędą im nowe linie, z których będą
mogli korzystać, kupując bilety ZTM.
Mieszkańcy gminy nie będą musieli kupować dwóch biletów miesięcznych – wystarczy karta PEKA.

do obsługi pojazdów oraz wbudowane
w posadzkę urządzenia diagnostyczne
pojazdów. Cały obiekt będzie w pełni
dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniesie 3 717,12 m² (budynek
główny 3 606,93 m², budynek pracowni
obsługi diagnostycznej 110,19 m²). Zakres projektu obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu.
W nowych pracowniach CKP chętni
kształcić się będą m.in. w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Do projektu pn. „Rozwój infrastruktury
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Swarzędzu” powiat poznański otrzymał w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie
w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania,
dofinansowanie w wysokości blisko
17 mln zł.

Kontrola powietrza
w Czerwonaku
• W Koziegłowach na terenie gminy
Czerwonak powstał system stałego monitoringu powietrza. Stację pomiarów automatycznych jakości powietrza ze środków własnych i pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
zakupił Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu. Urządzenie zaczęło funkcjonować we wrześniu, zostało
zamontowane w pobliżu przedszkola
Krasnala Chałabały. Miejsce posadowienia stacji pomiarowej wyznaczono i przygotowano we współpracy z Urzędem
Gminy Czerwonak.

W uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego na zaproszenia Jana Grabkowskiego licznie wzięli
udział wielkopolscy posłowie i senatorowie oraz burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Fot. Paweł Napieralski
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Aktualności

Pierwsze
metropolitalne
sprzątanie Warty
W sobotę 16 września, w ramach ogólnopolskiej akcji sprzątania
świata odbyło się metropolitalne sprzątanie rzeki Warty.
Akcji towarzyszyło hasło „Wspólna nie
znaczy niczyja”, a oprócz miasta Poznania zaangażowały się w nią niektóre
z gmin metropolitalnych, przez które
przepływa Warta: Luboń, Mosina, Puszczykowo i Oborniki. Współorganizato-

Jak korzystać z pomocy
publicznej
• 22 września br. odbyło się szkolenie
pt. „Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT
dla MOF Poznania”. Celem szkolenia
było przybliżenie problematyki pomocy
publicznej – omówione zostały podstawy
prawne, terminologia, obszary zastosowania oraz studia przypadków z kraju
i z UE, z uwzględnieniem analogicznych
przypadków potencjalnie mogących wystąpić podczas realizacji projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Pojęcie pomocy publicznej w przepisach

wędkarzy) i w Czapurach (na placu zabaw przy Krętej). W Obornikach punkt
zbiórki zorganizowany został przy Marinie, a w Puszczykowie w Zakolu Warty.
Ponadto w Obornikach sprzątanie odbywało się również z poziomu wody, z ka-

W szkoleniu udział wzięło ponad 30 osób,
przedstawicieli jst tworzących Stowarzyszenie
Metropolia Poznań. Fot. Dawid Drobnić

prawa unijnego oznacza pomoc przyznawaną przez Państwo Członkowskie lub
przy użyciu zasobów państwowych
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca
lub grozi zakłóceniem konkurencji.
W szkoleniu wzięło udział ponad 30
osób – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Bezpłatne szczepienia
przeciw pneumokokom
Sprzątanie Warty w Obornikach. Fot. Przystań Kowale

rem akcji było Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
W Poznaniu główny punkt zbiórki i zakończenie akcji miały miejsce przy Plaży
Miejskiej Chwaliszewo na dolnym tarasie
rzeki Warty, na wysokości KontenerArt.
Pozostałe punkty zbiórki w Poznaniu
zorganizowane były: wzdłuż Wartostrady od Plaży Rataje, aż do Bramy Poznania, na Zagórzu po obu stronach (Warty
i Cybiny) i na odcinku od mostu Królowej
Jadwigi do Cypla przy ul. Estkowskiego.
Punkty rozmieszczone były co ok. 200 m.
W Luboniu uczestnicy akcji spotkali się na
Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej, natomiast w gminie Mosina w trzech punktach: w Rogalinku przy ul. Wodnej (tzw.
przystań przy Kościele pw. Św. Michała
Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych), w Wiórku (przy drodze dla

jaków. Wszyscy uczestnicy otrzymali
worki na śmieci i gumowe rękawice.
W Obornikach akcję przeprowadzili
członkowie Obornickiego Stowarzyszenia
Wodniackiego APLAGA, wyznaczając
sobie spory odcinek do oczyszczenia, bo
aż od Bindugi Mściszewo do obornickiej
Mariny. Do pracy wykorzystano tratwy
kajakowe, kajaki oraz łódź motorową.
W sumie zebrano kilkanaście worków
śmieci. Poza Wartą oczyszczono również
odcinek rzeki Wełny.
Na koniec akcji w Poznaniu, Luboniu
i Obornikach uczestnicy otrzymali poczęstunek, były spotkania przy ogniskach.
W Poznaniu w akcji uczestniczył m.in.
prezydent Jacek Jaśkowiak, a w Luboniu
Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia.
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• Z akcji bezpłatnych szczepień skorzystać mogą wszystkie dzieci urodzone w
latach 2009-2015, które zameldowane
są w gminach powiatu poznańskiego i
ukończyły 2 lata. Program realizowany
będzie tylko do końca grudnia br. (lub
do wyczerpania zapasów) w kilkunastu
placówkach medycznych na terenie powiatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice/opiekunowie, którzy chcą zaszczepić dziecko, powinni skontaktować się z
wybranym lekarzem pediatrą. Realizatorem i koordynatorem programu jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
„Edictum” (Poznań, ul. Mickiewicza 31, I
piętro, pok. 120, tel. 61 847 04 54 lub
osobiście). Program bezpłatnych szczepień finansowany jest z budżetu powiatu
poznańskiego.
Pneumokoki to bakterie, które mogą wywoływać zapalenie płuc, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych czy sepsę. W
grupie największego ryzyka są przede
wszystkim dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Aktualności

Metropolitalny
spływ – VII edycja
za nami

Rusza trzeci sezon
wycieczek Lubońskim
Szlakiem Architektury

35 kilometrów, tyle liczyła trasa
tegorocznego spływu
metropolitalnego rzeką Wartą.
W rekreacyjnej imprezie wzięło Tajemnice, większe i mniejsze, wyjaśnione i czekające nadal wyjaśnienia, wpisane są w całą historię budowy wielkich fabryk oraz
udział 128 osób.
ich ponad 100-letnie funkcjonowanie na terenie Lubonia.
W sobotę 2 września odbyła się VII
edycja odbywającego się co roku Metropolitalnego Spływu Kajakowego
rzeką Wartą. Trasa o długości około 35
kilometrów prowadziła z Czerwonaka
przez Mściszewo do Obornik. W spływie popłynęło 128 osób w 64 kajakach.
Start nastąpił o godz. 10.30, natomiast
o 12.30 w Mściszewie zorganizowano
godzinny postój. Około 500 m przed
Mściszewem 10 kajaków wzięło udział
w wyścigu o Puchar Metropolii. Zwycięzcy otrzymali puchar, natomiast załogi
które znalazły się na pierwszych trzech
miejscach – drobne nagrody. Około
13.30 spływ wyruszył w stronę Obornik.
Na mecie czekało ognisko. Uczestnicy
posilili się kiełbaskami i grochówką,
były też drożdżówki, kawa, herbata

W tym roku meta spływu była w Obornikach.
Fot. Marcin Jaroszewski

i woda.
Dla dzieci atrakcją był konkurs z wiedzy o Metropolii Poznań.
Impreza zakończyła się ok. godz. 17.
Uczestnicy chwalili organizację i zapewniali o chęci uczestnictwa w ósmej edycji
spływu, która odbędzie się za rok.
Organizatorem spływu było Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy
Czerwonak, Murowana Goślina i Oborniki.
„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Wydawca:
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8.
Red. nacz.: Paweł Napieralski
tel. 530 811 024; e-mail:
pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl

Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem zachowanych do dziś zabytkowych
budynków fabrycznych czeka pasjonująca wyprawa w przeszłość. Ośrodek Kultury w Luboniu, Miasto Luboń i Poznańska
Lokalna Organizacja Turystyczna zapraszają na trzeci sezon wycieczek Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej.
Nasza przygoda zaczyna się w okresie,

Terminy zwiedzania
Lubońskiego Szlaku
Architektury
Rok 2017
30 września
28 października
25 listopada
02 grudnia

Rok 2018
20 stycznia
10 lutego
24 marca
21 kwietnia
26 maja
09 czerwca

który dla Polaków był czasem dramatycznej walki o własne państwo i zachowanie tożsamości narodowej, a kończy
w momencie przekształceń własnościowych, związanych z przełomowymi zmianami politycznymi, jakie dokonały się
w Polsce w latach 90-tych XX wieku.
Wycieczki autobusowe odbywają się
w grupach 20-osobowych w każdą ostatnią sobotę miesiąca, od godziny 10 do
13. Autobus rusza spod Muzeum Narodo-

Jeden z gmachów zabytkowej zabudowy fabrycznej. Fot. Danuta Nowakowska

wego w Poznaniu. Po obiektach architektury przemysłowej oprowadza historyczka, regionalistka i miłośniczka Lubonia dr Izabella Szczepaniak.
Bilety: 15 zł normalny, 12 zł ulgowy
(dzieci szkolne, studenci i emeryci)
Rezerwacja biletów drogą mailową: infolubon@gmail.com lub telefonicznie: 61
813 0072 i 500 287 325

Oborniki ze Stobnicą połączy ścieżka rowerowa
Średnia gęstość sieci dróg i ścieżek
rowerowych w gminie Oborniki jest
jedną z najniższych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania i wynosi poniżej 3 km na 100 km kw. Długość łączna ścieżek rowerowych wynosi
13,8 km. Do końca 2018 roku w gminie
powstanie ścieżka łącząca Oborniki ze
Stobnicą. Jej długość wyniesie prawie 12
km, przy trasie powstaną 3 obiekty
„Bike&Ride” („B&R”) – miejsca obsługi
podróżujących z 30 stanowiskami postojowymi. Parkingi „B&R” zlokalizowane

będą w Bąblinie, Słonawach i w Stobnicy.
Projektowana trasa przebiega po nasypie zlikwidowanej linii kolejowej prowadzącej od Obornik przez Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko do
Stobnicy. Nową trasę rowerową wytyczono po dostępnym, byłym nasypie
kolejowym.
Inwestycja realizowana jest w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poznania.

Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania
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