
Wykonawcy zapewniają, że ostatecznych 
terminów dotrzymają, a wkrótce roboty mocno 
przyspieszą. Poniżej przedstawiamy informa-
cje na temat tego co, gdzie się działo w ciągu  
minionego miesiąca.  
 

Zadanie 1  
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor 
Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo 
(długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompow-
ni).  
Wykonawca: Konsorc jum „ZRUG -
HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk) 
Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł. 
Roboty trwają w Paczkowie (ulice: Ogórkowa,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chłodna), Jasinie (ul. Rabowicka), Swarzędzu (ul. 
Warzywna) i w Zalasewie (ulice: Planetarna, 
Mokra, Glebowa) 
Utrudniony ruch mieszkańcy mogli odczuć przy 
ulicy Kupieckiej, gdzie wykonywano studnię na 
istniejącym kolektorze. W ramach zadania 1 

przyłączy jeszcze 
się nie wykonuje. 
W najbliższym cza-
sie kontynuowane 
będą prace w miej-
scach wcześniej 
wymienionych.  
Prace przebiegają  
z opóźnieniem, wy-
konawca zapewnia, 
że we wrześniu 
zwiększy ilość bry-
gad na zadaniu,  
a także, w celu 
nadgonienia termi-
nów będzie praco-
wał również w sobo-
ty. 

 
Zadanie 2 
Gmina Swarzędz, 
m i e j s c o w o ś c i : 

Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo, Janiko-
wo, Katarzynki (długość odcinka: 26,2 km; 
11 przepompowni). Wykonawca: Konsor-
cjum firm „ZRUG-HYDROBUDOWA”(Poznań 
– Gdańsk). 
Wartość kontraktu: około 50 mln zł. 
Prace jeszcze się nie rozpoczęły. 

 
                                Ciąg dalszy na stronie 2 → 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
R O K  1 ,  N U M E R  3                                               1 2  S I E P R N I A  2 0 1 1
  

 Czysta Puszcza  
         Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”  

 

Aktualności 

•   Spotkania z przedstawicielami sa-

morządu. Odbyły się kolejne spotkania infor-

macyjno-szkoleniowe organizowane przez Zwią-

zek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z sołtysa-

mi i radnymi. Tym razem zorganizowano je w 

gminach Swarzędz i Murowana Goślina. Celem 

spotkań jest przybliżenie zasad funkcjonowania 

projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobra-

zowego Puszcza Zielonka i okolic”, a także 

przekazanie instrukcji dotyczących postępowa-

nia właścicieli posesji, które podłączane będą 

do nowego systemu.  

Związek reprezentowali Agnieszka Ogrodnik 

(specjalista ds. promocji) i Jarosław Beszterda 

(kierownik działu technicznego). 

Agnieszka Ogrodnik przedstawiła zasady włą-

czania 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 oczywi-

ście różne koszty, inne też wymagane są proce-

dury. 

Radni i sołtysi gmin Swarzędz i Murowana Go-

ślina z zainteresowaniem obejrzeli prezentację 

internetowej, interaktywnej mapy. Możliwości 

narzędzia informacyjnego zaprezentował Jaro-

sław Beszterda . 

Tematem dominującym na spotkaniu w Swarzę-

dzu j była nieterminowość wykonawców 

(konsorcjum firm Hydrobudowa Gdańsk i ZRUG), 

którą zarzucali radni i sołtysi. Samorządowcy 

zadawali pytania dotyczące nieprzestrzegania 

harmonogramów.            

                                    Ciąg dalszy na str. 2 → 

W gminie Czerwonak 
zgodnie z planem  

 

Na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami, przyszłymi użyt-
kownikami budowanego systemu kanalizacyjnego, organizowa-
nych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” bardzo czę-
sto padają pytania o terminy. Sytuacja w gminie Czerwonak wyglą-
da dobrze, tutaj prace na dwóch zadaniach przebiegają zgodnie  
z harmonogramem. Opóźnienia  natomiast występują na placach 
budów w gminach Swarzędz i Murowana Goślina.   

W Szlachęcinie budowany jest odcinek kanalizacji, który bezpośrednio łączyć 
będzie system z oczyszczalnią. (fot. Paweł Napieralski) 
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 c.d. ze str. 1 
 
Obecny na spotkaniu przedstawiciel wykonawcy 
zwrócił uwagę na fakt, iż nie wszystkie prowa-
dzone prace są zauważalne, ponieważ wiele 
robót jest realizowanych poza terenem zabudo-

wanym.  
Jednocześnie wykonawca przyznał, że opóźnie-
nia w pracach są, a nadgonione zostaną poprzez 
prace w soboty i niedziele. 
Spotkanie w Murowanej Goślinie zdominował 
temat nowych taryf, które ostatnio zaproponował 
Aquanet SA, firma, która będzie operatorem 
systemu. Pytano o wysokość stawek, o możliwości 
ich zagwarantowania, a także o sposób nalicza-
nia opłat – czy będzie obowiązywał ryczałt, czy 
rozliczenie odbywać się będzie na podstawie 
wskazań licznika zużycia wody. Mimo, że prace 
w Murowanej Goślinie jeszcze nie ruszyły wyko-
nawca (konsorcjum firm MOSTOSTAL Warszawa 
S.A. i Cestar) zapewnia, że z umowy wywiąże się 
przed terminem. 
Kolejne spotkania z przedstawicielami samorzą-
dów odbędą się w Pobiedziskach (wrzesień)  
i Skokach (październik). Organizatorem spotkań 
jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. 

 

•   Spotkania z mieszkańcami. Do tej pory 

najwięcej (pięć) spotkań z mieszkańcami 
(przyszłymi użytkownikami systemu), których 
tematem były kwestie związane z realizacją 
przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” udało 
się zorganizować na terenie gminy Czerwonak.  
8 lipca odbyło się spotkanie dla mieszkańców 
Miękowa i Annowa, 11 i 12 lipca możliwość 
wyjaśniania ewentualnych wątpliwości mieli 
mieszkańcy Czerwonaka (Czerwonak 1 i Czerwo-
nak 2), natomiast 14 lipca odbyło się spotkanie 
zorganizowane dla mieszkańców Kicina. Fre-
kwencja na spotkaniach w gminie Czerwonak 
była bardzo duża, czego niestety nie można 
powiedzieć o spotkaniu, które miało miejsce  
27 lipca w Zalasewie (ulice: Glebowa, Owocowa 
i Roślinna), gmina Swarzędz. Wzięło w nim 
udział… kilka osób. 
Mieszkańcy biorący udział w spotkaniach pytają 
najczęściej o to czy ich posesja znajduje się  
w projekcie, a jeśli tak, to w której wersji. Pytają 
też o możliwość przesunięcia przyłącza, nato-
miast osoby, których posesje nie znalazły się  
w projekcie oczekują odpowiedzi na pytanie 
dlaczego tak się stało i co należy zrobić, aby do 
przedsięwzięcia się dołączyć. 
- Frekwencja na spotkaniach jest duża, sołtysi bar-
dzo mocno pomagają w organizacji spotkań, do-
strzega się duże zaangażowanie gmin – mówi 
współorganizatorka spotkań Agnieszka Ogrodnik 
ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 
Spotkanie z mieszkańcami Wojnowa, gmina 
Murowana Goślina odbyło się 8 sierpnia w świe-
tlicy, a uczestniczyło w nim ok. 30 osób. Więk-
szość z nich należy do wspólnoty mieszkaniowej 
(bloki w Wojnowie). - W przypadku tych osób, 
jako, że tutaj działa wspólnota mieszkaniowa 
najprawdopodobniej zastosowane będą procedury 
uproszczone, wszystkie formalności załatwiać 
będzie reprezentujący wspólnotę zarządca Wspól-
noty - mówi Agnieszka Ogrodnik.                                     

 

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

www.puszcza-zielonka.pl 

 

Aktualności 

               

W gminie Czerwonak zgodnie  
z planem  
Ciąg dalszy ze str. 1 
 
Zadanie 3 
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedzi-
ska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo 
Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo 
Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, 
Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Stęszewi-
ce, Kowalskie, Tuczno (długość odcinka: 
105,2 km; 54 przepom-
pownie; 1 punkt zlew-
czy).  
Wykonawcę wybrano,  
w środę 13 lipca podpisa-
no umowę z firmą: Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe EKO – WARK 
(Szczecin). 

 
Zadanie 4 
Gmina Czerwonak, 
miejscowości: Czerwo-
nak, Kicin, Kliny, Miel-
no, Dębogóra, Miękowo, 
Annowo (długość odcin-
ka: 58,7; 24 przepom-
pownie). Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowe EKO – WARK 
(Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 
Budowana jest kanalizacja tłoczna w Miękowie 
przy ulicy Łąkowej, oraz grawitacyjna na Łąko-
wej i Czereśniowej. Natomiast w Czerwonaku 
rury do  systemu grawitacyjnego kładzione są na 
ulicach Żurawiej, Św. Wojciecha, Zacisze. Nato-
miast kanalizacja tłoczna powstaje na ulicach: 
Okrężnej, Fabrycznej, Swarzędzkiej i Kościelnej. 
W Dębogórze kontynuowane są prace związane 
z kładzeniem kanalizacji grawitacyjnej.   
W ramach zadania 4, przyłącza wykonywane są 
w Czerwonaku przy ulicach: Żurawia, Św. Woj-
ciecha , Zacisze, Swarzędzka, Okrężna, Fabrycz-
na, Kościelna. 
W miejscach, w których trwają prace, będą one  
kontynuowane, natomiast wkrótce rozpocząć się 
mają roboty w Miękowie na ulicy Słowackiego, 
oraz w Czerwonaku na ulicach: Krótka, Piaskowa, 
Prosta i Strumykowa. 
Prace w ramach zadnia 4 przebiegają zgodnie  
z harmonogramem.    

 

Zadanie 5 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachę-
cin, 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. 
Roboty budowlano-montażowe trwają w Szlachę-
cinie, gdzie budowana jest kanalizacja grawita-
cyjna, natomiast w Trzaskowie kontynuowane są 
prace przy budowie kanalizacji grawitacyjnej  
i tłocznej. W Bolechowie przy ul. Szkolnej, po 
wykonaniu przecisków pod drogą wojewódzką 
oraz rowem trwają prace związane z posado-

wieniem studni i połączeniem instalacji między 
przeciskami. 
Prace w Szlachęcinie prowadzone są  
w „folwarku” oraz na terenie oczyszczalni ście-
ków. Budowane są odcinki kanalizacji na zadaniu 
5, które bezpośrednio łączyć będą system  
z oczyszczalnią.  
Jak informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu na zadania 4 i 5, wykonawcy 
starają się ograniczyć do minimum utrudnienia 
dla mieszkańców, zdarzają się jednak przypadki, 
kiedy dojazd do posesji jest chwilowo utrudniony. 
  

                              
Zadanie 6 
Gmina Murowana Goślina, miejscowości: 
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, 
Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Tro-
janowo, Długa Goślina (wraz z miejscowo-
ścią Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, 
Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopucho-
wo, Rakownia (długość odcinka: 87,3 km; 
29 przepompowni).  
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTOSTAL 
Warszawa S.A. i CESTAR Andrzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. (Warszawa-Szczecin). 
Wartość kontraktu:  ok. 63 mln zł. 
Termin rozpoczęcia prac w ramach zadania 6 
został przesunięty. Nowy harmonogram mówi  
o początku września. Obecnie trwają uzgodnie-
nia między wykonawcą a Zarządem Dróg, pro-
wadzone są też uzgodnienia z Policją. Przed 
zebraniem wszystkich wymaganych dokumentów 
wykonawca nie może rozpocząć robót.  Obecnie 
wykonawca organizuje zaplecze w Wojnowie. 
Prace ziemne mają rozpocząć się równocześnie  
w kilku miejscach: w Wojnowie, Wojnówku, Dłu-
giej Goślinie, Trojanowie, Uchorowie, Starczano-
wie, Boduszewie i Rakowni a także na ulicach 
Przemysłowej i Gnieźnieńskiej w Murowanej 
Goślinie.     
 

Zadanie 7 
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karole-
wo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, 
Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 38,2 
km; 16 przepompowni; 1 punkt zlewczy). 
Wykonawcę wybrano, prace na terenie gminy 
Skoki będzie prowadzić firma CESTAR Andrzej 
Cebula, Jerzy Starski sp. j. (Szczecin). Umowa 
podpisana zostanie 7 września. 

                 

Droga w Annowie, po wykonaniu prac odtworzono nawierzchnię 

http://www.puszcza-zielonka.pl/
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Wcześniej podpisano umowy z wykonawcami 
robót na terenie gmin: Czerwonak (dwa zada-
nia), Swarzędz (dwa zadania), Murowana 
Goślina (jedno zadanie). Do podpisania zosta-
nie ostatnia umowa, na wykonanie kanalizacji 
na terenie gminy Skoki (ok. 40 km sieci i 20 
przepompowni), wszystkie formalności związa-
ne z wyborem wykonawcy zadania 7 zostały 
właściwie zakończone, prace na terenie gminy 
Skoki będzie prowadzić firma Cestar, a umo-

wa z wykonawcą zostanie podpisana 7 wrze-
śnia w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.  
Prace na terenie gminy Pobiedziska prowa-
dzić będzie firma: Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno-Usługowe „Eko-Wark” Sp. z o.o. ze 
Szczecina.  - Znalazłem się w firmie wykonaw-
czej, której przyszło realizować wielkie przed-
sięwzięcie. Chcę zapewnić, że będziemy sta-
rali się wykonać to zadanie dobrze – powie-
dział w trakcie uroczystości Lech Pieczyński, 
Prezes Zarządu firmy P.P.-U. „Eko-Wark” Sp. 
z o.o. 
Spółka Eko- Wark wykonuje już jedno zada-
nie w ramach projektu, wcześniej wygrała 

przetarg na wykonani 
zadania 4 (gmina 
Czerwonak, miejscowo-
ści: Czerwonak, Kicin, 
Kliny, Mielno, Dębogó-
ra, Miękowo, Annowo; 
ok. 58,7 sieci i 24 
przepompownie; war-
tość kontraktu około 39 
mln zł). 

Projektem na terenie 

gminy Pobiedziska 

będą objęte miejsco-

wości: Pobiedziska, 

Jankowo, Jankowo-

Młyn, Uzarzewo Huby, 

Biskupice, Bugaj, Pro-

mienko, Borowo Młyn, 

Promno Stacja, Jerzy-

kowo,  Wronczyn , 

Wronczynek, Bednary, 

Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno. 

Firma Eko-Wark ze Szczecina będzie miała 

24 miesiące (od daty rozpoczęcia robót) na 

realizację zadania. Wartość kontraktu wynosi  

92 092 530,66 zł (brutto).  

W latach 1990 - 2002, wybudowano na tere-

nie gminy Pobiedziska 12,4 km kanalizacji, 

czyli  budowano ok. 1 km na rok. Od 2003 do 

2010 roku zbudowano około 28,5 km, czyli 

niecałe 10 km rocznie, natomiast teraz, przez 

dwa lata wybudowanych zostanie po ok. 50 

km rocznie. Realizacja tego zadania umożliwi 

podłączenie się do kanalizacji 5,5 tys. osób. 

Obecnie na terenie gminy Pobiedziska z syste-

mu kanalizacji korzysta około 8 tys. osób. Po 

zrealizowaniu projektu podłączonych do kana-

lizacji będzie w sumie około 14 tys. osób, co 

stanowić będzie ok. 80 procent mieszkańców 

gminy, a do skanalizowania pozostanie część 

ulic w Pobiedziskach oraz miejscowości Koca-

nowo, Węglewo, Góra i Kołata. 

 

Pozostały już tylko Skoki 
Michał Podsada,  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska 

 

- Zawsze byłem przekonany 

o tym, że odniesiemy sukces. 

Wybudowanie systemu jest 

elementem realizacji strate-

gii, którą przyjęliśmy. W strategii zapisaliśmy 

m.in.: „Pobiedziska to atrakcyjna, turystyczna 

gmina przyjazna mieszkańcom, gościom i inwe-

storom”. Bazując na związkach z Poznaniem 

dążymy do podnoszenia poziomu życia miesz-

kańców oraz rozwijania usług rekreacyjnych”. 

System kanalizacji sanitarnej przyczynia się do 

poprawy warunków życia mieszkańców i gości 

odwiedzających gminę, ponadto pomaga  

w tworzeniu warunków dla rozwoju gospo-

darczego. W okolicach przechodzenia sieci bę-

dziemy aktywizować tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe, działalność gospodarczą lub 

działki rekreacyjne. 

Tomasz Łęcki,  
Przewodniczący Zarządu 
Związku Międzygminne-
go Puszcza Zielonka 
(Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina) 
 

- Żadna z gmin, a dotyczy 
to wszystkich gmin tworzących Związek, nikt  
z nas nie zrealizowałby w inny sposób niż 
poprzez Związek projektu w tak dużym za-
kresie. Nie zatrzymujemy się na projekcie 
Puszcza Zielonka 1. Już zapadła decyzja, aby 
podjąć działania w ramach projektu nazwa-

nego roboczo Puszcz Zielonka 1bis. Korzysta-
jąc z przygotowanego przez NFOŚiGW in-
strumentu finansowego chcemy stworzyć możli-
wość   podłączenia się do systemu posesji, 
które nie są objęte obecnie realizowanym 
projektem. Chodzi o właścicieli posesji, które 
zlokalizowane są  blisko systemu, ale w pro-
jekcie, z różnych względów się nie znalazły, 
np. dom został wybudowany, lub działka 
wydzielona już po stworzeniu projektu syste-
mu.  Jeśli nam się powiedzie i uzyskamy dofi-
nansowanie, wyrównamy szanse osób, które 
objęte są przedsięwzięciem i tych, którzy 
obecnie są poza projektem. Pracujemy też 
nad projektem Puszcza Zielonka 2. To przed-

sięwzięcie realizowane będzie na terenie  
4 gmin.  Będzie to projekt mniejszy, uzupełnia-
jący, na początku przyszłego roku powinniśmy 
mieć już pozwolenie na budowę. Myślimy też 
o projekcie Puszcza Zielonka 3, który ma wy-
korzystać propozycję Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowania rozwiązań indywidualnych. 
Ten projekt, adresowany jest do właścicieli 
posesji , które nie mogą być ze względu na 
położenie zbyt dalekie od sieci, włączone do 
systemu kanalizacji istniejącego i budowane-
go. Jeśli nam się to uda, będziemy mogli po-
wiedzieć, że przełom cywilizacyjny się doko-

nał, a problem kanalizacji przestanie istnieć. 

Kolejna umowa, już szósta, na wykonanie robót budowlano mon-
tażowych w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” została podpisana w 
Pobiedziskach. Na terenie tej gminy firma EKO-Wark w ciągu 
dwóch lat  wybuduje 105 km odcinek kanalizacji i 54 przepom-
pownie. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w środę, 13 
lipca w Urzędzie Miasta i Gminy.  

Umowa  została podpisana. Na fotografii, od lewej Przewodni-
czący Zarządu Związku Tomasz Łęcki i Lech Pieczyński, Prezes Za-

rządu firmy P.P.-U. „Eko-Wark” Sp. z o.o. (fot. Tomasz Mizgier) 
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Pierwszą umowę w ramach pro-
jektu „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic” podpisano 6 grudnia 
2010 roku w Czerwonaku,  
a pierwszym wykonawcą zosta-
ło konsorcjum dwóch poznań-
skich firm ZRUG - HARBART. W 
poprzednim numerze biuletynu 
przedstawiliśmy firmę lidera 
konsorcjum - ZRUG, w tym naj-
ważniejsze informacje o firmie 

HARBART. 
 

„HARBART Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością” Sp.k. jest poznańską firmą świad-
czącą usługi projektowe i inżynieryjne w bran-
ży sanitarnej, głównie w zakresie infrastruktu-
ry technicznej. Początki firmy HARBART sięga-
ją 1984 roku, a obecną nazwę przedsiębior-
stwu nadano w 1992.  
Wiodący profil Spółki, to kompleksowa obsłu-
ga inwestycji, poprzez projekt i budowę, a 
także nadzór i doradztwo techniczne w zakre-
sie instalacji i sieci sanitarnych oraz obiektów 
technicznych im towarzyszących.  

HARTBART zajmuje się przede wszystkim wy-
konywaniem robót branży inżynieryjnej, a 
inwestycje realizuje przy zastosowaniu wszel-
kich dostępnych nowoczesnych technologii. 
Działalność Firmy nie tylko obejmuje branżę 
inżynieryjną. HARBART wiele inwestycji reali-
zuje jako  generalny  wykonawca skupiając 
pod nadzorem swojej kadry podwykonawców 
branż drogowych, elektrycznych itp.. 

HARBART wykonuje:  
- sieci wodociągowe wraz z przyłączami 
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi 
- sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłą-
czami 
- sieci gazowe wraz z przyłączami 
- sieci teletechniczne 
- roboty w technologiach bezwykopowych 

- przepompownie ścieków 
- oczyszczalnie ścieków 
 
W 2003 roku spółka HARBART uzyskała Cer-
tyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny 
z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie 
Projektowanie i budowa sieci i instalacji wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cie-
płowniczych i obiektów towarzyszących. Od 
tego czasu po dzień dzisiejszy, zarząd firmy 
dokłada starań zmierzających w kierunku 
ciągłego doskonalenia, wypracowanego 
przez lata, Systemu Zarządzania Jakością. W 
2006 roku firma zdobyła uprawnienia do 
wytwarzania rurociągów przesyłowych wyda-
ne przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Głównymi odbiorcami oferowanych przez 
HARBART usług są m.in. Pracownie Architekto-
niczne, AQUANET S. A., Zarząd Dróg Miej-
skich, Wielkopolska Spółka Gazownicza i 
jednostki samorządu terytorialnego. Przedsię-
biorstwo w ciągu 15 lat swojej działalności 
stało się cenionym partnerem na  lokalnym 
rynku  branży sanitarnej. 
 
Dyrekcja zdając sobie sprawę, że sukces Spół-
ki jest w bardzo dużej mierze uzależniony od 
pracowników, przykłada dużą wagę do poli-
tyki personalnej. Pracownikom oferuje atrak-
cyjny,  motywacyjny system wynagrodzeń i 
wszechstronny pakiet szkoleń, firma zatrudnia 
dobrą i  wykwalifikowaną kadrę oraz załogę 

pracowniczą. Wszyscy pracownicy są świado-

mi, iż stanowią jej najistotniejszą część, gdyż 
od nich zależy końcowy efekt przedsięwzięć 
realizowanych przez firmę.  

 

Ludzie i Firmy 

 

  
 
 
 
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 

 

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  

               

http://www.puszcza-zielonka.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
mailto:mailto:media@puszcza-zielonka.pl
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Jak się przyłączyć – krok po kroku 

rzonych biuletynów. Możesz 

też użyć specjalnych narzę-

dzi do rysowania kształtów 

i symboli. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki 

to ważny etap dodawania 

zawartości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące 

obrazków ClipArt, które 

można importować do two-

 

Pobiedziska mają film 
Na stronie internetowej gminy Pobiedziska 
(www.pobiedziska.pl) umieszczony został pię-
ciominutowy film o funkcjonowaniu gminy  
w projekcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Pobie-
dziska są pierwszą gminą Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka”, która  
w ten atrakcyjny sposób promuje projekt.  
W filmie zawarto omówienie zadania, które 
mieści się w przedsięwzięciu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic”, a które obejmuje wybudowanie 
105 kilometrowej długości odcinka w gminie 
Pobiedziska, zobaczyć możemy mieszkańców 
gminy, którzy w pozytywnych słowach wypo-
wiadają się na temat projektu, umieszczona są 
też wypowiedzi władz samorządowych i pięk-
ne obrazy, podkreślające piękno gminy Pobie-
dziska. Zachęcamy do obejrzenia.  

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 

przygotowuje dla przyszłych użytkowników 
systemu, który powstaje w ramach przedsięwzię-
cia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic" ulotki informacyjne. 
Powstaną trzy wersje ulotki.  
Pierwsza, dla właścicieli posesji, na terenie któ-
rych system zakończony zostanie studzienką 
kanalizacyjną, druga wersja przeznaczona 
zostanie dla użytkowników, którzy podłączać się 
będą do systemu kończącego się na granicy 

posesji, natomiast trzecią grupą, dla której zo-
stanie przygotowana odrębna ulotka będą 
właściciele posesji, które nie zostały objęte pro-
jektem. W tym przypadku przyszli użytkownicy 
będą mogli podłączać się do trójnika umieszczo-
nego w sieci przechodzącej przy działce 
(odległość kilku metrów od granicy działki). 

Informacje zawarte na ulotkach napisane są 
przystępnym językiem, pod względem graficz-
nym ulotki są bardzo przejrzyste. Ich zadaniem 
jest przekazanie podstawowych informacji  
o kolejności i zasadności postępowania w proce-
sie podłączania się do nowopowstającego syste-
mu instalacji sanitarnej.  
Ulotki będą mieć cztery strony w formacie A5. 
We wrześniu będzie już przygotowana osta-
teczna wersja ulotek, zostaną one wydrukowane 
i dystrybuowane. Do mieszkańców dostarczać je 

będą sołtysi, ulotki będą też rozdawane na 
spotkaniach z mieszkańcami, które na terenie 
poszczególnych sołectw organizuje Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka”.  
Ulotki zostaną wydrukowane w nakładzie 20 
tys. egzemplarzy. 

 

Powyżej wersja robocza ulotki - strony 2 i 3 (zmianie nieznacznie ulegnie grafika) 

                 

Pojawią się afisze 
 

W ogólnodostępnych miejscach na terenach 

gmin biorących udział w przedsięwzięciu 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” zawisną afisze ze 
szczegółową informacją na temat mających roz-
począć się w konkretnym miejscu robót montażo-
wo-budowlanych.  
Afiszów należy spodziewać się w gminach gdzie 
prace już trwają, lub wkrótce się rozpoczną,  
a znajdzie się na nim informacja z terminem roz-
poczęcia robót, wykazem ulic na których będą się 
odbywały prace i datą planowanego zakończe-
nia robót.  
- Mieszkańcy na temat rozpoczynających się na ich 
ulicy prac powinni zostać poinformowani również 

przez wykonawcę, który roboty budowlano-
montażowe będzie w konkretnym miejscu prowadził. 
To jedno z zadań wykonawcy wpisane do umowy - 
mówi Andrzej Narożny, Inżynier Rezydent z firmy 
Grontmij Polska Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). 
Wykonawcy na 5 do 10 dni przed rozpoczęciem 
prac na konkretnej ulicy, powiadomią jej miesz-
kańców poprzez informację zapisaną na kartce, 
umieszczoną w skrzynce na listy.  

                 

http://www.pobiedziska.pl


6 

 

 

Każda strona internetowa, tak jak gazeta lub inne wydawnictwo od czasu do czasu odmienia się. 
Celem zmian jest umieszczenie nowych działów, polepszenie przejrzystości, które ma pomóc w poru-
szaniu się użytkowników po stronie w poszukiwaniu interesujących ich informacji, a także wizualne 
uatrakcyjnienie. Dokonując zmian na naszej stronie też chcieliśmy te cele osiągnąć. Czy nam się 
udało? Prosimy Państwa o opinie.  Przypominamy adres strony: www.puszcza-zielonka.pl    

Obrazki z budowy 

„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  

Nasza strona po liftingu 
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Puszcza Zielonka  
to nie tylko kanalizacja 
 

W związku z realizacją wielkiego przedsięwzię-
cia funkcjonującego pod nazwą „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic” nas interesujące informacje związane są 
najczęściej z projektem. Tymczasem Puszcza Zie-
lonka to ogromny kompleks leśny z urokliwymi 
miejscami,  pięknymi jeziorami.  
Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” został 
utworzony w 1993 roku, obecnie należy do naj-

cenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielko-
polsce. Jest to zarazem największy kompleks 
leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej. Po-
wierzchnia parku wynosi 11439,40 ha, z czego 
ponad 80 procent to tereny leśne. Turystyka 
rozwija się tutaj bardzo prężnie. Dużą popular-
nością cieszą się szlaki piesze, rowerowe, Szlak 
Kościołów Drewnianych i Szlak Cysterski. Zapew-
ne równie wielką atrakcję dla turystów stanowić 
będzie szlak kajakowy, który zostanie oddany do 
użytku w drugiej połowie września. Jego trasa 
prowadzić będzie z jeziora Biezdruchowskiego w 
Pobiedziskach przez odcinek rzeki Głównej oraz 
jeziora Jerzyńskie, Wronczyńskie (Małe i Duże) 
do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskiego w Tucz-
nie. Na inaugurujący spływ będzie można się 
zapisywać po 31 sierpnia (informacja ukaże się 
na naszej stronie internetowej).  

Szamba nieszczelne niestety się zdarzają, jednak w przypadku stosowania systemów kanalizacyjnych nie ma możli-
wości, aby coś wyciekło w ziemię. Dlatego przed uruchomieniem systemu rurociągi sprawdza się pod względem 
szczelności. Rurociągi tłoczne (ciśnieniowe) bada się manometrem, natomiast grawitacyjne zalewa się wodą i obser-
wuje czy nie ma przesiąków. 

Próba szczelności rurociągu tłocznego (droga z Trzaskowa do drogi 
wojewódzkiej nr 196 - trasa do Poznania, gmina Czerwonak) 

Próba szczelności rurociągu kanalizacyjnego grawitacyjnego w Bolecho-
wie przy ul. Szkolnej, gmina Czerwonak    (fot. Wioletta Frankowska) 

               
               


