
A więc, co gdzie się dzieje? 

 

Zadanie 1 

Realizacja zadania 1 (gmina Swarzędz) rozpo-
częła się 9 maja. Tego dnia fizycznie zapocząt-

kowano roboty w Zalasewie, na odcinku od 
skrzyżowania ulic Glebowej i Planetarnej, wzdłuż 
ulicy Planetarnej. Do końca lipca w ulicy Plane-
tarnej i Mokrej rury kanalizacyjne powinny już 
być położone. W związku z prowadzonymi  
w tym rejonie pracami drogowymi, Urząd Miasta 
i Gminy Swarzędz mobilizuje wykonawców  

projektu kanalizacji do tego, aby swoją pracę 

wykonali jak najszybciej. 

Również 9 maja rozpoczęły się roboty na odcinku 
RT-32 – ulica Polna w Paczkowie. Tutaj realizo-

wana jest kanalizacja tłoczna. 

We wtorek 17 maja na terenie fabryki – mon-

towni Volkswagen w Jasinie (odcinek RT-32b) 
rozpoczęły się prace związane z realizacją ruro-
ciągu tłocznego. Tego samego dnia rozpoczęły 
się prace przy układaniu rurociągu tłocznego  

w północnej części Paczkowa.                                      

                                   ciąg dalszy na str. 2  →  
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 Czysta Puszcza  
         Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”  

 

Wieści z „frontu” robót 
 

Z fazy przygotowań projektowo – planistyczno – strategicznych, które odbywały się w biurach, 
prace nad realizacją wielkiego, wartego 300 milionów przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przeniosły się w teren. Roboty rozpoczęły się 
5 kwietnia w Trzaskowie, gmina Czerwonak. Obecnie trwają w wielu miejscach na terenach 
gmin Czerwonak i Swarzędz, a niebawem powinny rozpocząć się też na terenie gminy Murowa-
na Goślina. 

 

Realizację wielkiego przedsięwzięcia rozpoczęła na terenie gminy Czerwonak firma EKO-WARK

(fot. A. Ogrodnik) 

 

Tomasz Łęcki – Prze-
wodniczący Zarządu 
Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielon-
ka” (Burmistrz gminy 
Murowana Goślina): 
 

 

 

– Głównym celem naszej elektronicznej 
„gazetki” jest integracja osób i firm zaangażo-
wanych w realizację wielkiego przedsięwzięcia 
funkcjonującego pod nazwą „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
i okolic”. Projekt kanalizacji prowadzony jest na 
rozległym terenie, obejmującym zasięgiem ob-
szar pięciu gmin: Czerwonak, Murowana Gośli-
na, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz, a jego adre-
satem jest zbiorowość około 42 tysięcy osób – 
przyszłych użytkowników systemu. W realizację 
przedsięwzięcia zaangażowanych już jest bar-
dzo wiele osób, a z czasem, gdy zaczną być 
realizowane zadania w Pobiedziskach i Skokach 

grupa ta znacznie się powiększy.  

Bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy uczestniczą-
cy w przedsięwzięciu po stronie inwestora, nie 

ograniczali swojego spojrzenia tylko do im 
przypisanego konkretnego zadania, ale poczuli 
się współtwórcami jednego, wielkiego projektu, 
jakim na pewno jest wybudowanie 370 kilome-
trów kanalizacji. Cel ten (integrację) chcieliby-
śmy osiągnąć m.in. poprzez sprawną dystrybu-
cję informacji na temat działań prowadzonych 
przez wszystkich uczestników w celu realizacji 

przedsięwzięcia.  

Biuletyn elektroniczny dla przedsięwzięcia bę-
dzie się ukazywać raz w miesiącu, chyba, że 
pojawi się konieczność lub potrzeba częstszego 
jej ukazywania się. Zawierać będzie aktualno-
ści, przedstawiać ludzi i firmy biorące udział  

w projekcie, poruszać aktualne problemy.  

Mam nadzieję, że nasza „gazetka” zostanie 
życzliwie przez Państwa przyjęta, i że zaspokoi 
Państwa potrzebę informacji na temat tego co 
aktualnie dzieje się w naszym wspólnym przed-

sięwzięciu.     

 

 

Informacja  
jest bezcenna 
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Wieści z „frontu” robót 
ciąg dalszy ze str. 1 
 

 

Zadanie 4  

Trwają prace w Annowie, gdzie kładziona jest 
sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC dn 200  
i tłocznej z rur PE 160. Do tej pory wykonano 
215 m kanału grawitacyjnego, i około 100 m 

rurociągu tłocznego. 

W samym Czerwonaku trwają prace na ulicy 
Zagórze. Tutaj wykonano już ok. 420 m kanaliza-
cji grawitacyjnej PCW Ø200mm  i 90 m Ø160-

mm, wykonano też 19 przyłączy. 

W Dębogórze wykonano 315 m kanału grawita-

cyjnego PCW Ø200 mm. 

Na razie znaczących utrudnień dla mieszkańców 

nie ma.  

Na najbliższe tygodnie harmonogram zakłada 
kontynuację prac w Annowie, Czerwonaku - na 
ulicy Zagórze i w Dębogórze, natomiast rozpocz-
ną się roboty na kolejnych ulicach w Czerwonaku 

- na Krótkiej i Swarzędzkiej.   

Jak na razie postęp prac jest trochę opóźniony 
względem harmonogramu, Wykonawcy deklaru-
ją jednak nadgonienie terminów w najbliższych 

tygodniach. 

 

Zadanie 5 

Na wszystkich rozpoczętych odcinkach trwają 
prace. Jak informuje Konrad Kurowski, który 
nadzoruje przebieg robót jako przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu, trwają roboty na ulicy Szkol-
nej w Bolechowie. Tutaj układany jest rurociąg 
kamionkowy Dn 500. Do tej pory na tym odcinku 
wykonano ok. 45 m sieci kanalizacji grawitacyj-

nej. Natomiast na kolektorze tłocznym w Trzasko-
wie i na drodze do Trzaskowa wykonano  684 m 

sieci kanalizacji tłocznej z rur PE dn 160. 

W najbliższych tygodniach planowane jest roz-
poczęcie robót w Szlachęcinie oraz na ulicach 
Leśnej i Poligonowej w Bolechowie. Kontynuowa-
ne będą prace w ulicy Szkolnej w Bolechowie  
i przy budowie kolektora tłocznego w Trzasko-

wie. 

 

Zadanie 6  

W środę, 12 maja w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina odbyło się spotkanie, w któ-
rym wzięli udział: przedstawiciele wykonawcy 
odcinka kanalizacji w gminie Murowana Goślina, 

przedstawiciele Inżyniera Kontraktu oraz Koor-
dynator Projektu na terenie gminy Murowana 
Goślina, Ryszard Pomin. Uczestnicy spotkania 
dyskutowali o warunkach wykonania kanalizacji 
na terenie gminy (zieleń, drogi gminne) oraz 
wyznaczyli priorytety, do których dostosowywa-

ny będzie harmonogram robót. 

W pierwszej kolejności będą prowadzone prace, 
równolegle, w Przebędowie, gdzie powstanie 
kanalizacja grawitacyjna w zakresie przepom-
powni PS 19, w Murowanej Goślinie w rejonie 
ulic od Polnej do Gnieźnieńskiej (kanalizacja 
grawitacyjna) oraz na terenie gminy Murowana 
Goślina od granicy z gminą Skoki poprzez miej-
scowości: Łopuchowo, Trojanowo, Wojnowo, Woj-
nówko, Długą Goślinę, Przebędowo. Do tego 
odcinka podłączone będą, z czasem, Skoki.  
W pierwszym etapie prac, roboty będą prowa-
dzone również w Złotoryjsku i  na odcinku od 
Złotoryjska do oczyszczalni ścieków w Szlachęci-

nie.  

  

Siedem zadań 
Przedsięwzięcie funkcjonujące pod nazwą 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka i okolic” prowadzone jest na 

terenie pięciu gmin, a podzielone zostało na 7 

zadań. Każde z zadań realizuje, lub realizo-

wać będzie wykonawca wybrany w odrębnym 

przetargu. 

 

Zadanie 1  

Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor Przybyl-

skiego, Zalasewo, Paczkowo (długość odcinka: 

40,5 km; 14 przepompowni).  

Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-

HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk) 

Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł  

 

Zadanie 2 

Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, Ko-

bylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki 

(długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompowni). 

Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-

HYDROBUDOWA”(Poznań – Gdańsk). 
Wartość kontraktu: około 50 mln zł   

 

Zadanie 3 

Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, 

Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo Huby, Bisku-

pice, Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, Promno 

Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, 

Bednary, Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, 

Tuczno (długość odcinka: 105,2 km; 54 przepom-

pownie; 1 punkt zlewczy).  

Trwa procedura wyboru wykonawcy. 

 

Zadanie 4 

Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, 

Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Miękowo, Annowo 

(długość odcinka: 58,7; 24 przepompownie). 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe EKO – WARK (Szczecin). 

Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 

 

Zadanie 5 

Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, 

kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzaskowo 

(długość odcinka: 11,5 km; 3 przepompownie) 

Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-HARBART 

(Poznań). 

Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł  

 

Zadanie 6 

Gmina Murowana Goślina, miejscowości: Muro-

wana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczano-

wo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa 

Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnówko, 

Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Okoniec, Bodusze-

wo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87,3 

km; 29 przepompowni).  

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. i CESTAR 

Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. (Warszawa-

Szczecin). 

Wartość kontraktu:  ok. 63 mln zł  

 

Zadanie 7 

Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, 

Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejowiec, 

Sławica (długość odcinka: 38,2 km; 16 przepom-

powni; 1 punkt zlewczy) 

Trwa procedura wyboru wykonawcy.                                          

          Mapa zadań     → 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej  
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”: 

 
www.puszcza-zielonka.pl 

Rury do kanalizacji ciśnieniowej w okolicach Jasina (Zadanie 1) 

Fot. Kańczkowski 

   

http://www.puszcza-zielonka.pl/
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Zaproszenie  

do współpracy 

Zachęcamy Państwa do 

współpracy przy tworzeniu 

naszej „gazetki”. Będziemy 

czekać na ciekawe informacje 

związane z realizacją nasze-

go wielkiego Przedsięwzięcia, 

być może uda się Państwu 

uchwycić w kadrze ciekawy 

obrazek?  

Materiały proszę przesyłać 

na adres:  

media@puszcza-zielonka.pl 

Informacje można też przeka-

zywać telefonicznie na numer:   

502 409 033  

. 

Czysta  Puszcza  -  Elek t ron i czny  b iu le tyn  d la  pro jek tu  „Kana l iza c ja  obsza ru  Park u  Kra jobra zowego  Puszcza  
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INŻYNIER 
KONTRAKTU 
 

Grontmij Polska  Sp. z o.o. jako podmiot pod-

stawowy Konsorcjum firm, wspólnie z Grontmij 
Nederland B.V. +. Grontmij CARL BRO A/S  + 
Lafrentz Polska Sp. z o.o. wygrał organizowany 
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
przetarg na Inżyniera 
Kontraktu. Do podpisa-
nia umowy na świad-
czenie usług Inżyniera 
Kontraktu w ramach 
p r z e d s i ę w z i ę c i a 
„Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” doszło 30 listopada 
2010 roku. Wartość kontraktu wynosi 3,6 mln zł. 
Do zadań Inżyniera Kontraktu należy sprawowa-
nie nadzoru nad wykonawcami robót budowla-
nych przez cały czas realizacji przedsięwzięcia. 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest pełnić swoje 
obowiązki zgodnie z Warunkami Kontraktowymi 
FIDIC. Inżynier monitoruje i kontroluje wykonanie 

kontraktów na roboty pod względem technicz-
nym, finansowym, organizacyjnym, formalnym 
oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
czyli Związku Międzygminnego „Puszcza Zielon-
ka”. 
 

Grontmij Polska Sp. z o.o. 

Firma Grontmij powstała w Holandii, w 1915 
roku, a założył ją Doedo Veenhuizen. Podstawo-
wym jej zadaniami były konsolidacja i rekultywa-
cja gruntów rolnych oraz rozwój obszarów wiej-
skich. Przez prawie 100 lat firma rozwinęła się  
i spotężniała, jednakże, w swej istocie pozostaje 
taka sama: Grontmij kreuje nowe wartości po-
przez projektowanie i wdrażanie warunków dla 
zrównoważonego środowiska życia i pracy spo-

łeczeństwa. 

Dzisiaj GRONTMIJ jest wiodącą europejską Gru-
pą konsultingowo – inżynierską o rocznej sprze-
daży blisko 900 mln EURO, zatrudniającą ponad 

11 tysięcy ekspertów. 

Grontmij Polska, z siedzibą główną w Poznaniu  
i Oddziałami w wielu 
dużych miastach kraju 
zatrudnia ponad 300 
inżynierów i ekonomi-
stów. Konsekwentny 
wzrost organiczny  
w ostatnich latach, 

wsparty strategicznymi akwizycjami, na trwałe 
umocnił pozycję firmy w sektorach rynku ochrony 
środowiska, infrastruktury i budownictwa. W swej 
formie, wielkości i potencjale organizacja dosto-
sowana jest do świadczenia usług w skali kraju, 
regionu oraz gminy, dla klientów publicznych  

i prywatnych.  

 

 

  Ludzie i Firmy 
W tym miejscu naszej gazety przedsta-
wiać będziemy uczestników przedsię-
wzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.  

Unia daje  

i wymaga 
 

Koszt przeprowadzenia przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” będzie wynosił około 
300 mln zł, w dwóch trzecich współfinansowany 
będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko (POIiŚ). 

Unia Europejska przekazując środki pomocowe 
wymaga, aby informacje na ten temat docierały 

do jak największej części społeczeństwa.  

„Celem działań informacyjnych i promocyjnych 
prowadzonych przez beneficjentów jest zwięk-
szenie świadomości opinii publicznej na temat 
udziału środków Unii Europejskiej w projektach 
realizowanych w ramach POIiŚ. Ponadto celem 
takich działań jest zwiększenie poziomu wiedzy 
opinii publicznej na temat celów i korzyści wyni-
kających z realizacji projektów w ramach POIiŚ 
istotnych dla zwiększenie konkurencyjności krajów 
i regionów” – czytamy w opracowanych przez 
Departament Koordynacji Programów Infrastruk-
turalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Zasadach promocji projektów dla beneficjentów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko 2007-2013”.  

Wśród wymagań które trzeba spełnić przyjmując 

dofinansowanie jest między innymi ustawienie 

tablic z informacją o dofinansowaniu. Wielkość 

i wygląd tablic są ściśle określone. Teren, na 

którym prowadzone są prace w ramach 

Przedsięwzięcia również oznaczono wielkimi 

tablicami. Na razie cztery plansze stoją na 

terenie gminy Czerwonak (zadanie 4 i zada-

nie 5 ), i trzy tablice na terenie gminy Swa-

rzędz (zadanie 1).  

 Jedna z tablic informujących o przedsięwzięciu „Kanalizacja obszaru Parku Krajo-

brazowego Puszcza Zielonka i okolic” ustawiona została w pobliżu Oczyszczalni 

Ścieków w Szlachęcinie (gmina Czerwonak). 

   

   

mailto:mailto:media@puszcza-zielonka.pl
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•16  sierpnia 2004 – pierwsza rejestra-

cja wniosku dla projektu „Kanalizacja obsza-
ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i 
okolic” przez Komisję Europejską.   
 

•od 2006 do 1010 – opracowywanie 

dokumentacji projektowej 
 

•15 października 2009 – podpisanie 

Umowy o dofinansowanie dla Projektu pn. 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy 
Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielon-
ka” a Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie.  
 

•20 sierpnia 2010 – opublikowanie 

wyników dla dwóch pierwszych postępowań  
(zadanie 1 – gmina Swarzędz oraz zadanie 
5 – gmina Czerwonak) na roboty budowlano
-montażowe w ramach Projektu. 
 

•21 października 2010 – do Związku 

Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpłynę-
ła informacja mówiąca o tym, że Komisja 
Europejska wydała pozytywną decyzję  
o dofinansowaniu Projektu „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic". Decyzja Komisji Europejskiej 
definitywnie potwierdziła wniesienie wkładu 
unijnego w finansowanie projektu kanaliza-
cyjnego ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. 
 

•30 listopada 2010 –  podpisanie umo-

wy na usługi Inżyniera Kontraktu dla robót 

prowadzonych w ramach projektu 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. Rolę Inżyniera 
pełni Konsorcjum GRONTMIJ POLSKA Sp.  
z o.o + GRONTMIJ Nederland B.V. +. 
GRONTMIJ CARL BRO A/S  + Lafrentz Pol-
ska Sp. z o.o.  
 

•06 grudnia 2010 – podpisanie pierw-

szych umów na roboty budowlano – monta-
żowe w ramach Projektu. Związek Międzyg-
minny „Puszcza Zielonka” podpisał 2 umowy 
z wykonawcami na dwa pierwsze kontrakty 
na roboty na terenie gmin: 
Czerwonak – Zadanie 5 (11,5 km sieci kana-
lizacyjnej, 3 przepompownie) , wykonawcą 
zostało konsorcjum firm „ZRUG – HARBART” 
Swarzędz  – Zadanie 1 (40,5 km sieci kana-

lizacyjnej, 14 przepompowni), wykonawcą 
zostało Konsorcjum firm „ZRUG – HYDROBU-
DOWA”. 
 

•29 grudnia 2010 – podpisanie trzecie-

go kontraktu (drugiego w gminie Czerwonak) 
na roboty w ramach Projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic”. Wykonawcą zostało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ 
EKO-WARK”. 
Gmina Czerwonak – Zadanie 4 (58,7 km 
sieci kanalizacyjnej i 24 przepompownie) 
 

•18 marca 2011 – pierwsze spotkanie w 

sprawie omówienia procedur podłączania się 
mieszkańców do kanalizacji, która powstanie 
w wyniku realizacji Przedsięwzięcia.  

Spotkanie otwarło cykl dyskusji na ten temat.  
 

•31 marca 2011 – podpisanie czwarte-

go kontraktu, tym razem na roboty budowla-
ne w gminie Murowana Goślina, w ramach 
Projektu. Wykonawcą zostało Konsorcjum 
firm Mostostal Warszawa S.A. i „CESTAR” 

Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp. j. 

Gmina Murowana Goślina - Zadanie 6  

(87,3 km kanalizacji i 29 przepompowni). 

 

•05 kwietnia 2011 – fizyczne rozpo-

częcie prac nad realizacją przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” rozpoczęło się w 

Trzaskowie, gmina Czerwonak.  

 

•09 maja 2011 – podpisanie umowy na 

wykonanie Zadania 2 na terenie gminy Swa-
rzędz. Podpisany został piąty kontrakt. Prze-
targ na wykonanie wygrało Konsorcjum firm 

„ZRUG-HYDROBUDOWA”. 

Gmina Swarzędz – Zadanie 2 ( 26,2 km 

kanalizacji i 11 przepompowni) 

 

•11 maja 2011 – drugie i zarazem 

ostatnie spotkanie na temat procedur przyłą-
czania do sieci przyszłych użytkowników 
kanalizacji, która zostanie wybudowana  
w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-

ka i okolic”. Procedury (prawie) gotowe.   
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Kalendarium 
Przedsięwzięcia,      
najważniejsze wydarzenia   

O Projekcie 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 

tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Muro-
wana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. W 
przedsięwzięciu pod nazwą: „Kanalizacja obsza-
ru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic” uczestniczy pięć  
z nich: Czerwonak, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swa-
rzędz.   
Koszt realizacji przedsięwzięcia 
prowadzonego pod nazwą: 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i 
okolic” szacowany jest na blisko 
292 miliony złotych,  
z tego na roboty montażowo bu-
dowlane trzeba będzie przeznaczyć  około 234 
miliony. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności. 
Wysokość dofinansowania wyniesie 200 milio-
nów złotych, co stanowi prawie 70 proc. kosztów 
kwalifikowanych. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 370 
kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 
151 przepompowni ścieków w tym 2 punktów 
zlewczych.  Zgodnie z projektem zlikwidowane 
zostaną dwie oczyszczalnie ścieków, które nie 
spełniają obowiązujących norm –  
w Pobiedziskach i Skokach. 

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dostęp 
do kanalizacji uzyska ponad 40 tys. nowych 
użytkowników.  
Koniec realizacji przedsięwzięcia planowany jest 
na przełom roku 2013/2014. 

 

...i jego finansowaniu 
Tomasz Łęcki – Przewodniczący Związku Mię-

dzygminnego Puszcza Zielonka (Burmistrz gminy 

Murowana Goślina: 

 

- Obecna konstrukcja projektu, z punktu finansowa-

nia, jest dla nas bardzo korzystna. Realizujemy 

przedsięwzięcie na ogromną skalę, wybudujemy 

łącznie 370 kilometrów kanalizacji. Przedsięwzięcie 

w 70 proc. będzie dofinansowane z budżetu Unii 

Europejskiej, natomiast 20 proc. stanowi pożyczka  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej,  która jest zwracana z przy-

chodów z projektu. Uzyskaliśmy też pożyczkę  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Bezpośrednie zaangażowa-

nie gmin wraz ze spłatą  pożyczki do WFOŚiGW – 

jeśli nic złego nam się nie wydarzy, a na razie wy-

gląda wszystko bardzo dobrze – wynosić będzie 

ok. 8 procent. W gminie to nie jest mało pieniędzy, 

ale w skali całego przedsięwzięcia, biorąc pod 

uwagę finansowy montaż, jest to fenomenalny pro-

jekt.  
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O inwestorze 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, 
Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swa-
rzędz.  
 

Celem jaki wyznaczył sobie Związek było 
podjęcie wspólnych działań i przedsięwzięć 
zmierzających do ochrony zasobów przyrodni-

czych Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielon-
ka” i racjonalnego wykorzystania tego terenu 
do celów turystycznych oraz możliwości uzy-
skania na te cele środków pomocowych z Unii 
Europejskiej. 

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 
odbyło się 16 listopada 1999 roku. Wzięli w 

nim udział przedstawiciele członkowskich gmin  
oraz instytucji: istniejącego wtedy Nadleśnic-
twa Czerwonak, Nadleśnictwa Łopuchówko, 
Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Leśnego Zakładu Do-

świadczalnego Akademii Rolniczej. 

Przez kilka następnych miesięcy trwały działa-
nia organizacyjne i administracyjne, które 
ostatecznie miały na celu wypracowanie for-

muły działania związku.  

Organami Związku są: Zgromadzenie Związ-
ku, które jest organem stanowiącym i kontrol-
nym, a jego kadencja jest równa kadencji Rad 
Gmin oraz Zarząd Związku, który jest orga-

nem wykonawczym. 

W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie  
i Burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związ-
ku, a każdy przedstawiciel ma w Zgromadze-

niu jeden głos.  

 

Działania Związku wspiera Rada Naukowa, 

którą tworzą:  

Radosław Barek, Włodzimierz Buczyński, 
Grzegorz Gołembski, Marian Grodzki, Euge-
niusz Jacek, Krzysztof Kasprzak, Andrzej Ka-
szubkiewicz, Janusz Łakomiec, Dorota Maty-
aszczyk, Ewa Miciniak, Zygmunt Młynarczyk, 
Ryszard Pomin, Michał Preisler, Elżbieta Ra-
szeja, Beata Raszka, Małgorzata Słodowa-
Hełpa, Marek Stuczyński, Ferdynand Szafrań-
ski, Zbigniew Szeląg, Wojciech Śliwa, Woj-
ciech Wesoły, Andrzej Wyrwa, Maria Zamel-

ska, Lech Zimowski. 

Powstawanie Związku  

• opracowanie i przyjęcie Statutu Związku 

(styczeń – marzec 2000),   

• podjęcie przez Gminy Członkowskie 
stosownych uchwał dotyczących utworze-
nia Związku oraz wyznaczenia reprezen-
tantów gmin do Związku (kwiecień – maj 

2000)   

• złożenie wniosku do Prezesa Rady Mini-

strów za pośrednictwem Wojewody Wiel-
kopolskiego o wpisanie do rejestru związ-

ków międzygminnych (lipiec 2000)   

• wstępne posiedzenie Rady Naukowej – 
organu doradczo – opiniodawczego 

Związku (wrzesień 2000)   

• procedura uzgadniania treści Statutu po 
poprawkach i uzupełnieniach Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  

• podjęcie przez gminy uchwał w sprawie 
przyjęcia Statutu Związku (wrzesień 

2000)  

• informacja o wpisaniu Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka” do Reje-
stru Związków pod pozycją 209 z datą 

11 grudnia 2000 roku 

Władze Związku 

Mariusz Poznański (Wójt Gminy Czer-
wonak) - Przewodniczący Zgromadzenia   
Tomasz Łęcki (Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina) -  Przewodniczący 
Zarządu,  
Tadeusz Kłos (Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki) – Członek Zarządu  
Olga Godynicka – Kubiak (Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt) – Członek 
Zarządu. 

Obrazki z budowy 

Każda metoda  
dobra... 
 

Wykonawcy robót montażowo budowlanych 

zwracają uwagę na fakt, że nie wszystkie insta-

lacje znajdujące się pod ziemią są zaznaczone 

na mapach geodezyjnych. W takiej sytuacji  

o awarię nietrudno. Dlatego w miejscach za-

mieszkałych koparki pracują bardzo ostrożnie,  

a przy natknięciu się na „niespodziankę” w ruch 

idą szpadle. Znalezienie instalacji bez odkopa-

nia to nie lada sztuka. Firma Eko-Wark ze 

Szczecina, wykonawca robót w gminie Czerwo-

nak korzysta z umiejętności swojego pracownika, 

który za pomocą dwóch wygiętych prętów po-

trafi znaleźć każdą (no, może prawie każdą) 

niezaznaczoną na mapie instalację. Na fotogra-

fii prezentacja, w momencie przejścia przez 

miejsce w którym biegnie instalacja wodna, prę-

ty kierują się ku sobie.   

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn przeznaczony dla uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic”.  
Opracowanie tekstów, redakcja, łamanie: Paweł Napieralski, Specjalista ds. Komunikacji Społecznej, Związek Międzygminny 

„Puszcza Zielonka”. tel. 502 409 033; e-mail: media@puszcza-zielonka.pl  

   


