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Wiadomości z budowy

Aktualności

Deszcz ani wielkie upały nie przeszkadzały w czerwcu w prowadzeniu prac montażowo-budowlanych na „trasie” budowanego
systemu kanalizacji w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku • W środę, 1 czerwca 2011 roku w siedzibie
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
odbyła się uroczystość podpisania umowy
Jak informują przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, którzy nadzorują prace, na poszczególnych odcinkach roboty przebiegają z niewielkimi opóźnieniami, które jednak są do nadrobienia. Zazwyczaj przy tak wielkich projektach, na początku, w trakcie „rozruchu” terminów trudno dotrzymać, jednak z upływem
czasu – zapewniają wykonawcy – prace przyspieszą.
A jak wyglądała realizacja poszczególnych

zadań w czerwcu 2011?
Zadanie 1
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor
Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo
(długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum „ZRUGHYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)
Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł.
Zakończono prace na odcinku ulicy
Polnej w Paczkowie, tam już nawet
odtworzono asfalt. Obecnie prace
trwają w Paczkowie przy ul. Poznańskiej i w Jasinie za terenem Volkswagena. Ponadto budowany jest kanał
sanitarny na rondzie w Zalasewie
u zbiegu ulic Planetarnej i Mokrej,
a także na Planetarnej od strony
ronda. Na razie, w związku z prowadzonymi pracami, mieszkańcy nie
odczuwają żadnych utrudnień, ponieważ roboty budowlano-montażowe
prowadzone są przede wszystkim na
terenie pól.
Przyłączy do systemu w ramach
zadania 1 jeszcze żadnych nie wykonywano, pierwsze na posesjach
przyszłych użytkowników systemu
zostaną wybudowane w lipcu,
a dotyczyć to będzie ulicy Warzywnej w Swarzędzu i Planetarnej
w Zalasewie. Według planów,
w lipcu prace będą prowadzone na
ulicach Chłodnej, Filtrowej i Szparagowej w Paczkowie, na Warzywnej
w Swarzędzu, Kaczeńcowej w Jasinie
i na Glebowej w Zalasewie.

W czerwcu, w gminie Czerwonak (zadanie 4)wykonano
46 przyłączy. Na fotografii budowa przyłącza przy ulicy
Zagórze.
(Fot. Konrad Kurowski)

Ciąg dalszy na stronie 2 →

z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu
na zaciągnięcie długoterminowego kredytu
obrotowego.
Kredyt obrotowy z limitem do 16 mln zł Związek przeznaczy na sfinansowanie płatności
z tytułu podatku od towarów i usług VAT
w ramach zadania inwestycyjnego pn:
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic”.
Suma podatku VAT dla całego Przedsięwzięcia
opiewa na kwotę ok. 67 mln zł. Związek będzie
sukcesywnie rozliczał się z zapłaconego podatku VAT z Urzędem Skarbowym i odzyskiwał go.
Cały obrót środkami w tym zakresie będzie
sfinansowany właśnie tym kredytem. Bank
Ochrony Środowiska przy podpisywaniu umowy
reprezentowali: Wacław Berezowski - Dyrektor
Centrum Korporacyjnego w Poznaniu oraz Beata Rempińska - Doradca Korporacyjny ds.
Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych. W imieniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” umowę podpisali: Tomasz Łęcki - Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Olga Godynicka-Kubiak – Członek Zarządu przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Doroty Trepińskiej.
• Zarządcy gmin, należących do Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wzięli
udział w pięćdziesiątym pierwszym Zgromadzeniu Związku. Spotkanie odbyło się 10 czerwca
2011 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie.
Było to Zgromadzenie, na którym udzielono
Zarządowi Związku absolutorium za 2010 rok.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Zgromadzenia, Wójt Gminy Czerwonak - Mariusz
Poznański, a wzięli w nim udział m.in. Tomasz
Łęcki – Przewodniczący Zarządu Związku
(Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina),
Tadeusz Kłos – Członek Zarządu Związku
(Burmistrz Miasta i Gminy Skoki), Adam Trawiński (I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz)
c.d. na str. 2 →
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Ciąg dalszy ze str. 1
Na wszystkich wymienionych ulicach budowana
będzie kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

c.d. ze str. 1

Zadanie 2
oraz Olga Godynicka-Kubiak – Członek Zarzą- Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn,
du (Dyrektor Biura Związku, Kierownik Jednostki Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki
(długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompowRealizującej Projekt.
ni). Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUGZgromadzenie Związku wszystkie uchwały zaak- HYDROBUDOWA”(Poznań – Gdańsk).
Wartość kontraktu: około 50 mln zł.
ceptowało jednomyślnie.
Prace jeszcze się nie rozpoczęły.
W części spotkania, która poświęcona była
omówieniu aktualnych spraw związanych z reZadanie 3
alizacją przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Gmina Pobiedziska, miejscowości: PobiedziParku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i oko- ska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo
lic", Zarząd Związku obejrzał prezentację inte- Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo
raktywnej mapy, która zawierać będzie aktual- Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn,
ne informacje na temat prowadzonych prac. Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Stęszewice,
Kowalskie, Tuczno (długość odcinka: 105,2
Nowe narzędzie, przeznaczone jest głównie dla
km; 54 przepompownie; 1 punkt zlewczy).
mieszkańców terenów, na których będą prowa- Wykonawcę wybrano, w środę 13 lipca podpidzone prace budowlano montażowe. W posiedzeniu brał udział Andrzej Narożny
(przedstawiciel Inżyniera Kontraktu), który
szczegółowo przedstawił stan realizacji Przedsięwzięcia w poszczególnych gminach.
• Zwiazek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
zapoczątkował cykl spotkań szkoleniowo informacyjnych z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gmin. W ich trakcie przybliżane są zasady funkcjonowania projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic” , a także przekazywane instrukcje
dotyczące postępowania właścicieli posesji,
które podłączane będą do nowego systemu.
W spotkaniu z radnymi i sołtysami gminy Czerwonak, które odbyło się 20 czerwca wziął
udział zastępca wójta Eugeniusz Chałupniczak.
W trakcie spotkania, Agnieszka Ogrodnik ze
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
przedstawiła zasady włączania się do systemu
trzech grup użytkowników. Pierwszą grupę
stanowią właściciele posesji, w której granicach
inwestor wybuduje studzienkę (maksymalnie 2 m
od granicy), drugą grupę tworzą właściciele
posesji, na granicy których wykonawca pozostawi zaślepione przyłącze, natomiast trzecia
grupa to właściciele posesji, których projekt nie
obejmuje, tutaj w sieci, na wysokości posesji
wykonawca pozostawi trójnik, który będzie
umożliwiał podłączenie się.
Z trzema rodzajami przyłączy wiążą się oczywiście różne koszty, inne też wymagane są
procedury.

nie) Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUGHARBART (Poznań).
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.
Wykonano 297,5 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1199 m kanalizacji tłocznej. W ramach
zadania 5 przyłącza jeszcze nie są wykonywane.
Zadanie 6
Gmina Murowana Goślina, miejscowości:
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo,
Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością
Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, 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.
Na razie w ramach zadania 6 robót budowlanomontażowych jeszcze się nie prowadzi. Wykonawca na naradzie, która miała miejsce 30
czerwca w biurze Inżyniera Kontraktu poinformo-

Budowa rurociągu tłocznego w Trzaskowie (zadanie 5), zgrzewanie rurociągu z tworzyw sztucznych. (Fot. Konrad Kurowski)

sana zostanie umowa z firmą Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe EKO – WARK (Szczecin).

wał, iż rozpoczęcie prac planuje na drugą połowę lipca. Na początku budowane będą rurociągi
tłoczne w ramach realizacji zadania 6c
(Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, Uchorowo) .
Obecnie na naradach omawiane są plany BiOZ
(Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia) i dyskutowane szczegółowe harmonogramy.
Główne biuro wykonawcy znajduje się przy ulicy
Rogozińskiej w Murowanej Goślinie, natomiast w
Wojnowie powstaje zaplecze techniczne.

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.
Dnia następnego, 21 czerwca po południu, W czerwcu wykonano 46 przyłączy i 855,5 m
Zadanie 7
z inicjatywy Marka Smykowskiego sołtysa Bole- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo,
chowa, w sołectwie bolechowskim odbyło się
Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejospotkanie, którego część poświęcono omówieniu Zadanie 5
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin,
wiec, Sławica (długość odcinka: 38,2 km; 16
realizacji projektu „Kanalizacja obszaru Parku
kolektor Bolechowski i Trzaskowski, TrzaskoK r a j o b r a z o w e g o P u s z c z a Z i e l o n k a wo (długość odcinka: 11,5 km; 3 przepompow- przepompowni; 1 punkt zlewczy)
Trwa procedura wyboru wykonawcy.
i okolic" na terenie sołectwa. Wzięło w nim
udział około 40 mieszkańców. W spotkaniu
uczestniczyli też: Agnieszka Ogrodnik ze ZwiązZachęcamy do odwiedzania strony internetowej
ku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz
przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i wykonawZwiązku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”:
ców.

www.puszcza-zielonka.pl
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Przetarg przeprowadzony
prawidłowo
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wygrał rozprawę w
Krajowej Izbie Odwoławczej. Rozprawa przed KIO odbyła się 20
maja 2011 roku, a 26 maja oddalone zostało odwołanie firmy LITZ
Sp. z o.o.

wygrała firma P.P.U. Eko-Wark ze Szczecina.
Przed zawarciem umowy, Związek jest zobowiązany do przekazywania całej dokumentacji przetargowej do tzw. kontroli uprzedniej,
Rozprawa miała związek z przetargiem ogło- częła się żmudna praca polegająca na ocenie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
szonym na wykonawcę Zadania 3, które obej- formalnej oferty, a także sprawdzeniu wszyst- Kontrola dokumentacji, która trwa około
1 miesiąca, rozpoczęła się 21 czerwca. Dopiero po jej zakończeniu Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” może podpisać umowę z wykonawcą zadania 3. Podpisanie umowy nastąpi w środę 13 lipca 2011 roku.
Olga Godynicka-Kubiak

KIO
Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z dniem 5 grudnia 2007 r. Izba zastąpiła
dotychczas rozpatrujące odwołania Zespoły Arbitrów, złożone z arbitrów wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W skład Krajowej Izby Odwoławczej wchodzi
obecnie 38 członków, którzy zajmują się orzekaZadanie 3, które będzie realizowane na terenie gminy Pobiedziska jest jednym z 7 Zadań, które
mieszczą się w przedsięwzięciu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic”. Pod względem robót jest to zadanie największe. Zakłada położenie ponad 100 km rur
kanalizacyjnych i wybudowanie około 50 przepompowni.
muje budowę kanalizacji w gminie Pobiedziska (miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo Huby, Biskupice, Bugaj,
Promienko, Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, Bednary,
Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno).
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
na terenie gminy Pobiedziska był wszczęty we
wrześniu 2010, a ostateczny termin składania
ofert upływał 30 grudnia 2010. Ofertę złożyło siedmiu wykonawców. Po tej dacie rozpo-

kich kosztorysów (łączna objętość ofert złożonych na to zadanie to prawie 80 tysięcy
stron!). Ostatecznie wynik został ogłoszony 26
kwietnia 2011 roku. Na wynik zostało złożone
odwołanie w trybie przewidzianym ustawą
Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie
złożyła firma LITZ Sp. z o.o. z Poznania. Zgodnie z procedurą, po kilku dniach (20 maja
2011) odbyła się rozprawa przed Krajową
Izbą Odwoławczą, natomiast sześć dni później
KIO oddaliła odwołanie. Tym samym przetarg
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niem w sprawach odwoławczych, wydawaniem
postanowień o uchyleniu zakazu zawarcia umowy
przed ostateczny rozstrzygnięciem protestu oraz
podejmowaniem uchwał w sprawie zastrzeżeń do
wyników kontroli Prezesa UZP. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają
z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
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mentowany i stosowany Zintegrowany System
Zarządzania Jakością spełniając normy:
PN-EN ISO 9001:2008
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N 18001:2004
Pierwszą umowę w ramach proAQAP 2110:2009
jektu „Kanalizacja obszaru Parku
PN-EN ISO 3834-2:2007
Zintegrowany System Zarządzania podnosi
Krajobrazowego Puszcza Zielonskuteczność organizacji i efektywność gospoka i okolic” podpisano 6 grudnia
darowania posiadanymi zasobami, minimali2010 roku w Czerwonaku,
zuje i optymalizuje koszty, jednoznacznie określa zadania, kompetencje i odpowiedzialność
a pierwszym wykonawcą zostapracowników oraz ich gotowość do spełniania
ło konsorcjum dwóch poznańwymagań klienta. Ułatwia to firmie spełnianie
skich firm ZRUGwymogów prawnych dotyczących ochrony
środowiska i bezpieczeństwa pracy. ZapewHARBART.
nia też szybkie dostosowanie uregulowań
wewnętrznych do zmian zachodzących
Konsorcjum wykonuje prace
w obowiązującym systemie prawnym.
w ramach realizacji zadania 5.
Od 2005r. ZRUG Sp. z o.o. otrzymuje tytuł
Kontrakt obejmuje wybudowanie
„Gazele Biznesu” jako jedna z najbardziej
11,5 km sieci kanalizacyjnej i 3
dynamicznych firm w polskiej gospodarce.
przepompowni w miejscowościach: Szlachęcin, Kolektor BoleW ramach Programu Gospodarczo – Konsuchowski, Kolektor Trzaskowski
menckiego pod patronem Przedstawicielstwa
i Trzaskowo, znajdujących się na
Komisji Europejskiej od 2002r. co roku ZRUG
terenie gminy Czerwonak. WarSp. z o.o. otrzymujemy tytuł „Solidnej Firmy”
tość Kontraktu wynosi 14 508
za terminowe regulowanie wszystkich zobo515,42 PLN (brutto), a okres
wiązań
oraz poszanowanie ekologii i praw
realizacji umowy 18 miesi pęcy od daty rozpo- cych bezwykopowych remontów rurociągów
konsumenta.
częcia. Liderem konsorcjum jest firma ZRUG Sp. diagnostyki rurociągów prac remontowych
naczynnych gazociągach budowy stacji redukz o.o. z Poznania.
cyjno-pomiarowych budowy innych obiektów W następnym numerze biuletynu przedinżynieryjnych budowa kopalni gazu ziemnego stawimy firmę HARBART.
ZRUG Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu powstała w 1994r. w drodze prywa- i ropy budowy składowisk odpadów.
tyzacji Zakładu Remontowego Urządzeń ZRUG Sp. z o.o. posiada wdrożony, udoku-

Ludzie i Firmy

Gazowniczych.
Jako pierwsza firma gazownicza w 1997
roku uzyskała Certyfikat ISO 9002 i od
tego czasu w sposób świadomy i udokumentowany dba o zadowolenie Klientów,
Dostawców, Pracowników, a także o środowisko naturalne.
Jako specjalistyczne przedsiębiorstwo robót
inżynieryjnych w ciągu ponad 15 lat swojego
istnienia firma ZRUG SP. z o.o. zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie: projektowania,
budowy i remontów sieci gazowych wysokiego
i średniego ciśnienia, sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych oraz urządzeń towarzyszą-

Zaproszenie
do współpracy
Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
Biuro Związku i Jednostki Realizującej Projekt:
62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8
sekretariat@puszcza-zielonka.pl
Tel: 61 811 41 42
Fax: 61 811 38 01
www.puszcza-zielonka.pl

Instytucja Zarządzająca POIiŚ
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
Instytucja Wdrażająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.pois.nfosigw.gov.pl
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Zachęcamy Państwa do
współpracy przy tworzeniu
naszej „gazetki”. Będziemy
czekać na ciekawe informacje
związane z realizacją naszego wielkiego Przedsięwzięcia,
być może uda się Państwu
uchwycić w kadrze ciekawy
obrazek?
Materiały proszę przesyłać
na adres:
media@puszcza-zielonka.pl
Informacje można też przekazywać telefonicznie na numer:
502 409 033
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W oczekiwaniu na sukces
Rozmowa z Mariuszem Poznańskim, Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Wójtem
gminy Czerwonak, Przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich
RP

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
działa już jedenasty rok. Proszę przypomnieć,
w jaki sposób Związek się tworzył?
- Gdy pojawiły się w Polsce możliwości otrzymania dotacji unijnych do projektów, przyjrzałem się
zasadom przydzielania środków pomocowych
w innych krajach europejskich. Okazało się, że
dofinansowania otrzymują projekty duże, które
są spójne. Dotacje unijne, jako szansa rozwoju
dla gmin, były tematem wielu rozmów, które
prowadziliśmy głównie z Tomaszem Łęckim burmistrzem gminy Murowana Goślina i Tadeuszem
Kłosem burmistrzem gminy Skoki. Długo zastanawialiśmy się jaki główny cel obrać, jak wykorzystać ewentualne środki dla dobra naszych gmin.
Jako, że łączy nas Puszcza Zielonka, postanowiliśmy na tej bazie zbudować projekt. Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” to przepięknie położone tereny, z kilkoma jeziorami, ciekami wodnymi, lasami. Postanowiliśmy, że podstawą programu będzie ochrona Puszczy Zielonki, a na jej
bazie stworzymy projekt modernizacji systemu
kanalizacji, co bezpośrednio ma wpłynąć na

poprawę czystości wód w jeziorach i sprawić, że
życie mieszkańców naszych gmin będzie wygodniejsze. Powstał projekt wstępny, który był uzupełniany przez kolegów z Pobiedzisk i Skoków,
później dołączyła jeszcze gmina Swarzędz. Postanowiliśmy wspólnie realizować przedsięwzięcie kanalizacji i to zadanie leżało u podstaw
powstania Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia, najpierw do wielu ministerstw,
a następnie do Brukseli. Działania związane
z wypełnianiem proceduralnych formalności trwało kilka lat.

i okolic”. To przedsięwzięcie jest największym, realizowanym przez Związek. Jest to
zadanie pod każdym względem ogromne,
kosztuje 300 milionów złotych, z czego około
200 milionów stanowi dofinansowanie z budżetu UE.

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka jest to
jeden z niewielu polskich tego rodzaju podmiotów, który otrzymał jako związek dofinansowanie
na taką skalę. Myślę, że wzajemnie możemy
sobie pogratulować, że przez 10 lat pięć gmin
potrafi współdziałać w bardzo trudnym i poważnym projekcie, potrafi porozumiewać się w najCo w tym czasie się działo?
trudniejszych momentach, bo muszę przyznać, że
- W międzyczasie trzeba było wzmacniać Zwią- mieliśmy momenty trudne, grożące rozejściem się.
zek innymi działaniami, w tym turystycznoMamy to poza sobą, ja jestem pełen uznania dla
promocyjnymi. Szukaliśmy elementów, które łączą kolegów wójtów i burmistrzów, ale także dla
nasze gminy. I tak powstał m.in. projekt zatytuło- radnych wszystkich naszych gmin, za to że potrawany „Szlak Kościołów Drewnianych”, który bar- filiśmy w tych najtrudniejszych momentach iść do
dzo dobrze się przyjął. Poza tym wytyczyliśmy
przodu i starać się aby realizacja nastąpiła jak
szlaki rowerowe i piesze. Połączyliśmy imprezy,
najszybciej i jak najsprawniej. To jest zauważane
które odbywały się na terenach poszczególnych w Polsce, o naszej inicjatywie bardzo pochlebnie
gmin i promowaliśmy na targach w Polsce i zawypowiada się Narodowy Fundusz Ochrony
granicą. Zauważyliśmy, że wspólne działanie
Środowiska, Marszałek Województwa Wielkow ramach promocji turystyczno-sportowopolskiego, a Związek podawany jest jako przyrekreacyjnej daje wymierne efekty, czego dowo- kład dobrej, solidarnej, wieloletniej współpracy
dem może być budowany aktualnie nowy szlak gmin. W tym momencie chciałbym wspomnieć też
kajakowy na terenie gminy Pobiedziska.
o gminie Kiszkowo, która nie uczestniczy w projekcie kanalizacji, ponieważ nie było możliwości
Związek najbardziej znany jest jednak z reali- podłączenia tej gminy ze względu na ogromne
zacji ogromnego projektu „Kanalizacja obsza- koszty związane z odległością.
ciąg dalszy na stronie 6 →
ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
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Nowe narzędzie informacyjne

Wójt Kiszkowa zauważa jednak inne korzyści dla
swojej gminy jako członka Związku, choćby we
współpracy w takich obszarach jak promocja,
turystyka, sport i rekreacja. Gmina Kiszkowo jest
bardzo ważną gminą dla Związku bo zamyka
wianuszek razem z gminami Pobiedziska i Skoki
wokół Puszczy Zielonki. Pragnę podkreślić, że
dobra współpraca przynosi wymierne korzyści
wszystkim gminom należącym do Związku.
Czy funkcjonowanie gmin przekłada się na
współpracę w sprawach pozazwiązkowych?
- W Związku łączą nas określone tematy: kanalizacja, sport, turystyka, rekreacja. Obszar współpracy jest więc bardzo rozległy. Myślę, że inne
problemy między gminami należącymi do Związku rozwiązywane są podobnie jak w relacji
z każdą inną gminą, która do Związku nie należy. Owszem, przez działania w Związku nawiązują się bliższe międzyludzkie kontakty. Jako, że
często spotykamy się ze sobą, wspólne zrozumienie jest na pewno głębsze i lepsze, jednak w
przypadku rozbieżności interesów to nawet
Związek nam nie pomoże, każdy będzie bronić
interesu swojej gminy, będziemy starali się znaleźć konsensus, ale każda gmina będzie działać
dla własnej korzyści. To jest gra interesów, mamy
mieszkańców, których interesy reprezentujemy
i każda gmina, nawet w Związku stara się dla
swoich mieszkańców jak najwięcej uzyskać. Teraz
mamy nowe, wspólne pole współdziałania, związane z propozycją wprowadzenia przez miasto
Poznań różnych taryf za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków z terenów gmin, ale to
już jest temat na inną rozmowę.
Rozmawiał Paweł Napieralski

Związek

Międzygminny „Puszcza Zielonka”
przygotował, głównie z myślą o przyszłych użytkownikach systemu, interaktywną mapę projektu
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic”. Mapę (na razie w
wersji testowej) można oglądać na stronie:
www.puszcza-zielonka.pl
Na mapie zobaczymy schematycznie przedstawiony zakres prac, mieszczących się w ramach
wszystkich 7 zadań. Mieszkańcy gmin, na terenie
których realizowane jest przedsięwzięcie będą

mieli możliwość sprawdzenia na mapie, czy ich
działka została objęta projektem czy nie, a jeśli
tak, to w jakim zakresie.
Zawsze bardzo istotną dla użytkowników jest
informacja o terminach realizacji. Takie dane na
mapie również się znajdą. Umieszczone zostaną
też informacje o wykonawcy konkretnego odcinka, a także fotografie dokumentujące prace.
Mapa z czasem będzie modyfikowana tak, aby
zawierała najbardziej potrzebne dla przyszłych
użytkowników systemu i aktualne informacje.

Obrazki z budowy
← Zadanie 5 - przewiert pod budowaną
obwodnicą Murowanej Gośliny. Najpierw
wykonywane są studnie startowe, później
przeciskane są rury
pilotażowe, a następnie rury przeciskowe. Przeciski
można wykonywać
pod istniejącymi
drogami, torowiskami, rzekami.
(Fot. Konrad Kurowski)
← Prace przy ul. Planetarnej w Swarzędzu prowadzi konsorcjum firm ZRUG Sp. z o.o. i HYDROBUDOWA Gdańsk. HYDROBUDOWA wykorzystuje w pracy najnowocześniejsze maszyny, m.in.
zagęszczarkę sterowaną za pomocą joysticka.
(Fot. Agnieszka Ogrodnik)

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn dla uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 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
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