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????????? KULTURAZ POWIATU Z POWIATU

Wygodniejszy i bezpieczniejszy, taki w dwóch słowach będzie przejazd 
przez skrzyżowanie ulicy Poznańskiej i Szkolnej w Robakowie. Wszystko 
dzięki oddaniu do użytku nowego ronda, które powstało w rejonie cha-
rakteryzującym się dużym natężeniem ruchu. Przyczyną tego są zlokali-
zowane w tej części gminy Kórnik inwestycje oraz rozwijające się osiedla 
domków jednorodzinnych. Drugiego czerwca 2007 roku, Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, wspólnie z Jerzym Lechnerowskim, Burmistrzem 
Miasta i Gminy Kórnik, przecięli wstęgę na nowo wybudowanym obiek-
cie.

Inwestycja sfinansowana została ze środków publiczno-prywatnych 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku 
oraz firmy K.J.S. Invest z Warszawy. Jest ona przykładem dobrej współ-
pracy pomiędzy samorządem powiatowym a inwestorem prywatnym. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1, 370 tys. zł

W ramach tego zadania wykonano m.in. przebudowę urządzeń tele-
komunikacyjnych, elektroenergetycznych i wodociągowych, wybudowa-
no kanalizację deszczową z urządzeniami oczyszczającymi ścieki desz-
czowe, zainstalowano oświetlenie, wybudowano zatokę autobusową 
oraz drogę dojazdową do spółdzielni rolniczej.

Parametry techniczne ronda:
• średnica wyspy środkowej – 24 m
• średnica zewnętrzna ronda – 40 m
• szerokość jezdni ronda – 5, 0 m
• szerokość pierścienia – 3, 0 m
• wyspy dzielące:
• długość – 15 m
• szerokość – 2, 5 m   Tomasz Morawski, Gabinet Starosty

Od kilku lat szkoły ponadgimnazjalne powiatu poznańskiego kształ-
cą młodzież w zawodach poszukiwanych przez wielkopolskich pra-
codawców. Florysta i mechatronik to tylko dwa z najbardziej znanych 
przykładów. Teraz do tej listy dołączy jeszcze jeden zawód – operator 
obrabiarek skrawających. W odpowiedzi na zapotrzebowanie koncer-
nu SKF, największego na świecie dostawcy produktów, rozwiązań oraz 
usług w przemyśle łożyskowym, uszczelnieniowym oraz przemysłach 
związanych z ruchem obrotowym, który w Poznaniu działa na bazie 
dawnej Fabryki Łożysk Tocznych, w roku szkolnym 2007/2008, w ZS 
nr 1 w Swarzędzu, powiat poznański uruchamia kształcenie przyszłych 
szlifierzy metali i tokarzy. Nauka przedmiotów ogólnokształcących oraz 
teoretycznych zawodowych odbywać się będzie w Swarzędzu, a zajęcia 
praktyczne w fabryce SKF Poznań oraz Poznańskim Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego.

Podpisanie porozumienia, pomiędzy powiatem poznańskim a SKF Po-
znań Spółka Akcyjna, na podstawie którego odbywać się będzie nauka 
wspomnianego powyżej zawodu, miało miejsce 12 czerwca 2007 roku 
w siedzibie firmy SKF Poznań, przy ul. Nieszawskiej 15.

Współpraca powiatu poznańskiego z koncernem SKF to kolejny, po 
VW Poznań, dobry przykład działań, którego celem jest stworzenie pol-
skiej młodzieży korzystnych warunków nauki i pracy w kraju.    Tomasz 
Morawski, Gabinet Starosty

Szlifierz i tokarz – dwa nowe kierunki kształcenia
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