
Na zadaniach w Swarzędzu występują opóź-
nienia, Wykonawcy jednak przekonują, że 
terminów końcowych, zawartych w umowach 
dotrzymają. Znacznie lepiej sytuacja wygląda 
w Czerwonaku, gdzie na dwóch zadaniach 
roboty wykonywane są zgodnie z harmono-
gramem, albo są lekko opóźnione. Wykonaw-
cy w Murowanej Goślinie realizują roboty, ale 
zintensyfikowanie działań zapowiadają na 
wiosnę. Na koniec zimy poczekają też Wyko-
nawcy w Skokach, początek robót nastąpi na 
wiosnę.  
Poniżej, tradycyjnie, przedstawiamy raport  
z budów na poszczególnych zadaniach. 

 

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. 
W minionym miesiącu w Swarzędzu wykony-
wane były przyłącza na ulicy Warzywnej 
oraz w Zalasewie przy ulicach: Botaniczna, 
Cedrowa, Glebowa, Kokosowa, Mokra, na 
terenie szkoły przy ul. Planetarnej, wykonano 
też kilka przyłączy w ul. Planetarnej i Owoco-
wej. 
W Paczkowie roboty budowlano-montażowe 
trwały w ulicach: Ogrodowa, Rolna, Sokolnic-
ka, Średzka, Polna, Poznańska, Szparagowa, 
a przyłącza budowano przy ulicach: Rabowic-
ka, Braterska, Filtrowa, Chłodna, Kostrzyńska, 
Rolna, Paprykowa, Średzka, Sokolnicka. Reali-
zowano też odcinek kanalizacji tłocznej w ulicy 

Kostrzyńskiej. 
Na miesiąc listopad planowane są roboty  
w Swarzędzu na ulicach: Gancarska, Ślusar-
ska, Kowalska, Jeżynowa. W tych miejscach 
wykonywane będą od razu przyłącza.   
W  Zalasewie planuje się roboty na Cytruso-
wej, Cedrowej, Owocowej, Botanicznej, Koko-
sowej, Palisandrowej, Mahoniowej i Hebano-
wej, natomiast w Paczkowie na Groszkowej, 
Sokolnickiej, Letniej, Szkolnej, Polnej. W Pacz-
kowie budowane będą przyłącza w ulicach: 
Ogórkowa, Paprykowa, Średzka.  

 

Zadanie 2 
Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, 
Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki 
(długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompow-
ni).  
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-
HYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk). 
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł. 
Jak informuje Janusz Cichocki w ramach zada-
nia 2, w październiku realizowane były robo-
ty w Gruszczynie, gdzie w ul. Katarzyńskiej 
budowana jest kanalizacja grawitacyjna.  
W Uzarzewie-Katarzynki w ulicy Gruszczyń-
skiej budowany jest rurociąg tłoczny. Na listo-
pad planowane są roboty w Gruszczynie  
w ulicy Katarzyńskiej i Leszczynowej, w Uza-
rzewie-Katarzynkach kontynuowana będzie 
budowa rurociągu tłocznego w ul. Gruszczyń-
skiej, natomiast w Uzarzewie rozpoczęty zo-
stanie mikrotuneling w ul. Katarzyńskiej.  
W Janikowie rozpoczną się prace w ulicy 
Asfaltowej.            
                           Ciąg dalszy na stronie 2 → 
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 Czysta Puszcza  
         Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”  

 

Krótko. . .  
• Spotkania z mieszkańcami  
12 października odbyło się spotkanie infor-
macyjne dla mieszkańców Jerzykowa, gmina 
Pobiedziska. Wzięło w nim udział około 150 
osób, a trwało 3 godziny. Spotkanie przebie-
gało według scenariusza wypracowanego  
w trakcie wcześniejszych spotkań. Rozpoczęła 
je prezentacja przedsięwzięcia, którą przed-
stawiły: Wioletta Frankowska i Agnieszka 
Ogrodnik ze Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”.  Następnie uczestnicy 
poznali szczegóły dotyczące procedur, które 
trzeba wypełnić, aby swoje posesje podłą-
czyć do systemu, zapoznali się też z działa-
niem mapy internetowej, z której mogą czer-
pać bieżące informacje. Następnym punktem 
spotkania były pytania. Odpowiadali na nie 
przedstawiciele organizatorów: Michał Pod-
sada – Burmistrz gminy Pobiedziska, Dawid 
Moliński – koordynator projektu na terenie 
gminy, Marian Sękowski – społeczny koordy-
nator, Mirosław Siergiej – kierownik robót z 
firmy Eko-Wark oraz wcześniej wymienione 
panie ze Związku. 
Pytania dotyczyły harmonogramu prac, spo-
sobu odtwarzania nawierzchni, możliwości 
przesunięcia przyłączy. Właścicieli posesji 
położonych przy wąskich uliczkach intereso-
wał temat utrudnień w trakcie prowadzenia 
robót. Przedstawiciel Wykonawcy zapewniał, 
że prace będą prowadzone krótkimi odcinka-
mi, tak aby jak najmniej utrudniać mieszkań-
com ruch. Utrudnienia jednak się pojawią,  
w związku z tym, mieszkańcy proszeni byli  
o wyrozumiałość. 

 

Bardzo podobny przebieg miało spotkanie 

informacyjne z mieszkańcami Pobiedzisk, 

które odbyło się 3 listopada. W spotkaniu 

uczestniczyło około 200 mieszkańców, a na 

pytania, podobnie jak w Jerzykowie odpo-

wiadali: Burmistrz Michał Podsada, Dawid 

Moliński, Marian Sękowski, przedstawiciele 

Wykonawcy oraz Roman Pytlak – przedsta-

wiciel Inżyniera Kontraktu.    

                         Ciąg dalszy na stronie 3  → 

 

Byle do wiosny? 
 

Zima nadchodzi, a Wykonawcy wypowiadając się o pla-

nach coraz częściej mówią o tym, co będzie się działo na 

wiosnę. Minusowe temperatury, które zaczęły występo-

wać w nocy, nie powinny jednak wpłynąć na tempo robót. 
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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 przepompownie; 1 punkt 
zlewczy).  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe EKO – WARK (Szczecin).  
Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł 
Umowę z Wykonawcą podpisano 13 lipca, 
„wbicie pierwszej łopaty nastąpiło w Jerzyko-
wie, 3 listopada. Jak informuje Roman Pytlak, 
inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera 
Kontraktu, obecnie roboty trwają w Biskupi-
cach na ulicy Gruszkowej oraz w Jerzykowie 
na Zacisznej i Spokojnej. W najbliższym mie-
siącu roboty powinny rozpocząć się też na 
Polnej w Biskupicach oraz na ulicach: Leśna i 
Na Wzgórzu w Jerzykowie. W wymienionych 
miejscach budowana jest, lub będzie, kanali-
zacja sanitarna grawitacyjna.  

 

Zadanie 4 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwo-
nak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Mięko-
wo, Annowo (długość odcinka: 58,7; 24 
przepompownie). Wykonawca: Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO – 
WARK (Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 
W Annowie wszystkie prace związana z bu-
dową kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej  
i przyłączy właściwie zakończono. Aby moduł 
był zamknięty trzeba jeszcze zamontować  
i uruchomić przepompownię. Aktualnie, konty-
nuowane są roboty na ulicy Słowackiego  
i Kolejowej w Miękowie, na Krętej, Prostej, 
Strumykowej, Jagiełły  w Czerwonaku, oraz na 
Poznańskiej i Kościelnej w Kicinie.  
Na ulicach Jonschera, Zalesie i Żurawiej przy-
łącza właściwie są już wybudowane, na Swa-
rzędzkiej do wykonania zostało ich bardzo 
niewiele. Aktualnie przyłącza budowane są na 
licach: Strumykowa, Zacisze, Św. Jadwigi, 
Prosta. 
W najbliższym czasie kontynuowana będzie 
budowa kanalizacji grawitacyjnej na ulicy 
Słowackiego w Miękowie, tutaj wykonywane 
będą również przyłącza. Podobny zakres 
mają  roboty w Czerwonaku na ul. Krótkiej, 
Krętej, Działkowej, Suchej.  
Kanalizacja grawitacyjna wraz z przyłączami 
budowana będzie również w Czerwonaku,  
w ulicach: Polna, Strumykowa, Prosta, Błękitna, 
Jagiełły, Łanowa, Kościelna, Poznańska. Kana-
lizacja tłoczna budowana jest na Jagiełły  
i Poznańskiej.  
W Klinach, Mielnie i Dębogórze roboty miały 
mieć początek jeszcze w październiku, lecz do 
tej pory się nie rozpoczęły. Tutaj miała być 
budowana kanalizacja tłoczna i grawitacyjna, 
miały być wykonywane też przyłącza.   
Jak informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu, w realizacji zadania 4 
występują nieznaczne opóźnienia. Odchyłki od 
harmonogramu spowodowane są głównie 
bardzo dużą ilością kolizji z niezinwentaryzo-
waną siecią podziemną. – Wykonawcy napoty-
kają na różne instalacje ukryte pod ziemią, 
które albo nie są zaznaczone na mapach, albo 

naniesione są w innym miejscu – mówi Konrad 
Kurowski przedstawiciel Inżyniera Kontraktu. - 
Na dzień dzisiejszy opóźnienia jednak nie za-
grażają terminowi końcowemu kontraktu – do-
daje.  
Użytkownicy dróg mogą w miejscach robót 
napotkać niewielkie utrudnienia, jedną z bar-
dziej newralgicznych ulic, na której prowadzo-
ne są obecnie prace jest przez cały czas ul. 
Poznańska w Kicinie. Jest to ulica bardzo dłu-
ga, a co gorsze bardzo ważna. Utrudnienia 
potrwają tutaj dłużej. Zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, w tym miejscy wprowadzono 
ruch wahadłowy. „Wahadło” wraz z zakoń-
czeniem prac na danym odcinku przesuwa się. 
Miejsce jest dobrze oznaczone, a wykonawca, 
aby ułatwić przejazd, utwardził dodatkowo 
pobocze.   

 

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. 
Na drodze Bolechowo – Trzaskowo roboty 
zakończono, na całej szerokości jezdni położo-
no nowy asfalt. To efekt uzgodnień pomiędzy 
Wykonawcą, a władzami gminy Czerwonak. 
Nadal trwają prace na ulicy Leśnej w Bolecho-
wie, a pod koniec listopada mają zostać 
wznowione prace na ulicy Szkolnej, również  
w Bolechowie, tam budowany będzie kolektor 

(rura kamionkowa φ500).  
Trwają roboty między obwodnicą Murowanej 

Gośliny a torami w Bolechowie. Natomiast  
w Szlachęcinie do zakończenia robót brakuje 
tylko przepompowni, która wybudowana zo-
stanie po akceptacji projektu przez Aquanet.  
Zadanie realizowane jest zgodnie z aktualnym 
harmonogramem. 
  
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; 26 przepompowni).  
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTOSTAL 
Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina. 
Wartość kontraktu:  ok. 63 mln zł. 
Umowę z Wykonawcą podpisano 31 marca 
2011 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się 
15 września. Jak informuje przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu Krzysztof Kańczkowski  
z Grontmij Polska Sp. z o.o., w gminie Muro-
wana Goślina trwają prace w Wojnowie, 
gdzie wybudowano około 300 metrów kanali-
zacji grawitacyjnej. W rejonie robót, na dro-
dze gminnej i powiatowej, okresowo zajęty 
jest jeden pas ruchu. Na zwężonym odcinku 
jezdni samochody przejeżdżają wahadłowo,  
a organizacją ruchu kieruje uprawniony pra-
cownik Wykonawcy. Miejsca robót są oznako-
wane, zainstalowano światła ostrzegawcze. Po 
ułożeniu rur i zasypaniu wykopu nawierzchnia 
uzupełniana jest tłuczniem, utwardzona i prze-
kazywana do użytkowania, do czasu jej od-
tworzenia do stanu pierwotnego. 
Do skrzyżowania przy kaplicy w Wojnowie 
budowana jest kanalizacja grawitacyjna. Od 
tego miejsca Wykonawca realizuje montaż 
dwóch przewodów: kanalizacji grawitacyjnej  
i kanalizacji tłocznej w jednym wykopie. 
W rejonie skrzyżowania dróg, w dolnej części 
miejscowości, wybudowana zostanie przepom-
pownia PS4 i to od niej, w stronę Murowanej 
Gośliny realizowany jest wspomniany rurociąg 
tłoczny. Kolejnym, nowym frontem robót jest 
wykonywanie ponad dwukilometrowego ruro-
ciągu tłocznego z Wojnówka, od projektowa-
nej przepompowni ścieków PS3. Na tym odcin-
ku również występować będą utrudnienia  
w ruchu. 

Plany na najbliższy miesiąc 
zakładają wybudowanie kolek-
tora tłocznego w Wojnowie, 
kontynuację budowy rurociągu 
tłocznego z Wojnówka oraz 
zakończenie budowy kanaliza-
cji grawitacyjnej w Wojnowie, 
która poprowadzi do prze-
pompowni ścieków. W planach 
jest również otwarcie nowych 
frontów robót i rozpoczęcie 
prac ziemnych w Mściszewie  
i Złotoryjsku. Na budowę przy-
jeżdżają kolejne brygady pra-
cowników i sprzęt ciężki. 
W Uchorowie, Łopuchowie, 
Długiej Goślinie, Murowanej 
Goślinie (przy ul. Rogozińskiej)  
i w Kamińsku zamontowane 

zostały tablice informacyjno-promocyjne. 
 
Zadanie 7 
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karole-
wo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, 
Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 38,2 
km; 16 przepompowni; 1 punkt zlewczy). 
Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. (Szczecin). 
Wartość kontaktu: ok. 30 mln zł. 
Prace się jeszcze nie rozpoczęły, umowę pod-
pisano 7 września 2011 roku, trwają przygo-
towania do „wejścia” z robotami, które roz-
poczną się najprawdopodobniej dopiero na 
wiosnę przyszłego roku. 

 

Ulica Poznańska w Kicinie. Jest to ulica bardzo długa, dlatego 
utrudnienia, na różnych odcinkach, potrwają tutaj dłużej.  
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W Ośrodku Kultury w Swarzędzu, gdzie od-
bywało się spotkanie obecni byli też przedsta-
wiciele Wykonawców, realizujących roboty  
w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic", reprezentanci Inżyniera Kontraktu 
oraz pracownicy Związku. 
Gospodarzem spotkania, które odbyło się  
w środę 26 października była Burmistrz Swa-
rzędza Anna Tomicka, a prowadził je Tomasz 
Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka”, Burmistrz 
Murowanej Gośliny. Spotkanie podzielone 
zostało na cztery części. W pierwszej zoba-
czyliśmy film promujący walory przyrodnicze  
i turystyczne gminy Swarzędz, natomiast  
w następnej, Patrycja Owczarzak pracująca  
w Związku, w Dziale Turystyki, przedstawiła 
prezentac ję  na temat  pro jek tów 
„turystycznych” realizowanych w ostatnim roku. 
I tak, uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. 
o intensywnych działaniach prowadzonych na 
Szlaku Kościołów Drewnianych (pierwszy raz 
organizowana Noc Kościołów Drewnianych 
zebrała bardzo liczne grono uczestników),  
o powstaniu nowej ścieżki dydaktycznej 
„Modra Przygoda”, o po raz pierwszy w tym 
roku organizowanych rajdach nordic walking  
i jubileuszowym V Cysterskim Rajdzie pieszo-
rowerowym. 
Część zasadnicza spotkania poświęcona była 
omówieniu działalności Związku w zakresie 
realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obsza-
ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
i okolic”. Olga Godynicka-Kubiak, członek 
Zarządu Związku, jednocześnie kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt po przedstawie-
niu struktury organizacyjnej Związku omówiła 
historię prac nad projektem, zakres projektu, 
sposób finansowania Przedsięwzięcia, cele 
projektu oraz najważniejsze wydarzenia 

(podpisanie umów z Wykonawcami robót na 
poszczególnych zadaniach) z ostatniego roku. 
Uczestnicy uzyskali też informacje na temat 
efektu ekologicznego (aby projekt był współ-

finansowany ze środków UE, w 2015 poziom 
skanalizowania gmin członkowskich powinien 
wynosić ponad 85 proc.). 
Radni zapoznali się też z informacjami doty-
czącymi stanu realizacji prac nad projektem 
funkcjonującym pod nazwą „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic-ETAP II”. Projekt ten ma być kontynu-
acją obecnie realizowanego, a ma objąć po-
sesje, które w aktualnie realizowanym się nie 
znalazły. ETAP II realizowany będzie na tere-
nie gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Po-
biedziska i Skoki. 
W ostatniej części spotkania radni zadawali 
pytania dotyczące realizacji projektu. Radny 
gminy Swarzędz Ryszard Dyzma pytał, dla-
czego na około 10 posesjach w Paczkowie nie 
znalazły się studzienki kanalizacyjne, nato-

miast w projekcie studzienki widnieją na dział-
kach niezabudowanych. – Doszło do sytuacji, 
gdy w projekcie zabrakło pewnej ilości działek 
zabudowanych. Te wszystkie przypadki szczegó-
łowo analizujemy, przekazaliśmy do Urzędu 
Gminy w Swarzędzu wykaz wszystkich studzie-
nek, które być może są niepotrzebnie zaprojek-
towane i będziemy starali się w ramach możli-
wych procedur, tak aby nie stracić dofinansowa-
nia, „przerzucić” te studzienki do posesji zabu-
dowanych – wyjaśniał Jarosław Beszterda, 
kierownik Działu Technicznego JRP. 
Agnieszka Dolata, radna powiatu poznańskie-
go wyraziła opinię na temat kanalizacji na 
ulicy Warzywnej w Swarzędzu, że położona 
jest zbyt płytko i z tego powodu kilka domów 
nie może zostać podłączonych. – Ulica Wa-
rzywna była włączona w ulicę Kupiecką, a rzęd-
na na Kupieckiej była już zastana i determino-

wała głębokość 
posadowienia ka-
nału na Warzywnej 
– wyjaśniał I Za-
stępca Burmistrza 
Swarzędza Adam 
Trawiński. 
- Uważam, że  
w projekcie obejmu-

jącym 370 kilome-
trów kanalizacji  
i 150 przepompow-
ni mają prawo wy-
stąpić pewne niedo-
skonałości. Przy 
każdym projekcie 
mają miejsce sytu-
acje, które wyma-
gają uzgodnień  
z projektantem,  

a nawet wprowadzenia korekt. I takie korekty na 
placu budowy poprzez wpis do dziennika są czy-
nione. Takimi procedurami jedne problemy można 
rozwiązać, inne nie. Tego typu kwestie trzeba 

indywidualnie rozstrzygać i my jesteśmy do tego 
przygotowani – mówił Tomasz Łęcki, Przewodni-
czący Zarządu Związku. 

- To ile osób podłączy się do nowobudowanej 
sieci kanalizacyjnej w ogromnym stopniu zależy 
od nas wszystkich. Wiemy co robić, abyśmy nie 
musieli oddawać środków, na które czekaliśmy 
wiele lat. W tym składzie, mam na myśli wójtów  
i burmistrzów, pracowaliśmy nad projektem od 
samego początku i dotarliśmy do etapu, z które-
go wszyscy zaczynamy się cieszyć – powiedziała 
na zakończenie spotkania Burmistrz Anna Tomic-
ka, po czym podziękowała wszystkim za udział 
w spotkaniu. 

 

Spotkanie z Radnymi 
sześciu gmin 

 
 

Burmistrzowie i Wójtowie gmin tworzących Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”, na corocznym spotkaniu przedstawili radnym 
gmin członkowskich informacje na temat działalności Związku.  

Ciąg dalszy ze str. 1 
Związek reprezentowały: Wioletta Frankowska 
i Agnieszka Ogrodnik. Pytania mieszkańców 
były podobne do stawianych w Jerzykowie,  
a gorącą dyskusję wywołał temat taryf za ście-
ki. 

 

Około 50 osób, mieszkańców Mściszewa i Złoto-

ryjska (Murowana Goślina) wzięło udział  

w spotkaniu, które odbyło się 9 listopada.  

Wzięli w nim udział, oprócz przedstawicieli 

Związku, Ryszard Pomin - koordynator projektu 

na terenie gminy Murowana Goślina, Jan Grusz-

czyński - sołtys Mściszewa, Adam Dziębowski – 

kierownik robót z firmy Cestar. Program spotka-

nia był standardowy, a największe emocje wy-

wołała, podobnie jak w Pobiedziskach, kwestia 

taryf. 

 

•  Podpisano umowę na druk mate-

riałów dla Związku 
26 października, w siedzibie Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka” podpisana została 

umowa na realizację zadania: „Druk materiałów 

promocyjnych i informacyjnych” dla projektu 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. Wykonawca – Za-
kład Poligraficzny Tomasz Kędziora – wybrany 
został w przetargu. 
Umowa zobowiązuje Wykonawcę do druku 
materiałów dla Związku, między innymi biulety-
nu „Przyłącz się”, miesięcznika, który zawierać 
będzie aktualne informacje dla przyszłych użyt-
kowników budowanego systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

Umowę podpisali: Tomasz Kędziora – wyko-

nawca oraz Tomasz Łęcki – Przewodniczący 

Zarządu Związku, Olga Godynicka-Kubiak – 

Członek Zarządu i Dorota Trepińska – Główny 

Księgowy. 

 

Krótko. . .  

W spotkaniu brało udział kilkudziesięciu radnych  (fot. A. Ogrodnik) 
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W GMINIE  
POBIEDZISKA 
ROZPOCZĘŁY 
SIĘ ROBOTY 
W czwartek, 3 listopada o godzinie 13 uro-

czycie rozpoczęto realizację przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” na terenie gminy 
Pobiedziska. Symboliczną „pierwszą łopatę” 
na ulicy Zacisze w Jerzykowie wbił burmistrz 
gminy Michał Podsada.  Wykonawca – firma 
Eko-WARK ze Szczecina, ma czas do 12 sierp-
nia 2013 roku, na wybudowanie ponad 105 
kilometrowego odcinka kanalizacji i 54 prze-
pompowni.  
Projektem na terenie gminy Pobiedziska będą 
objęte miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, 
Jankowo-Młyn, Uzarzewo Huby, Biskupice, 
Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, Promno Sta-
cja, Jerzykowo, Wronczyn, Wronczynek, Bed-
nary, Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tucz-
no. 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 

około 3 km rocznie, natomiast teraz, 
przez dwa lata wybudowanych zosta-
nie po ok. 50 km rocznie. Realizacja 
tego zadania umożliwi podłączenie 
się do kanalizacji 5,5 tys. osób. Obec-
nie na terenie gminy Pobiedziska  
z system kanalizacji korzysta około 8 
tys. osób. Po zakończeniu projektu 
podłączonych do kanalizacji będzie  
w sumie około 14 tys. osób, co stano-
wić będzie ok. 80 procent mieszkań-
ców gminy, a do skanalizowania po-
zostanie część ulic w Pobiedziskach 
oraz miejscowości Kocanowo, Węgle-
wo, Góra i Kołata. 
- To bardzo ważna chwila dla mnie 
jako burmistrza, ale jest to przede 
wszystkim ważna chwila dla mieszkań-
ców gminy, ponieważ ta inwestycja jest 
oczekiwana przez nich od kilkunastu lat. 
Budowa kanalizacji w Pobiedziskach 
jest inwestycją największą  
i najdroższą prowadzoną w gminie 
Pobiedziska, zdecydowanie przewyższa 
poprzednio realizowaną dużą inwesty-
cję, jaką była budowa Centrum Eduka-
cyjno-Sportowego – mówił w trakcie 
uroczystości, nie ukrywający zadowo-
lenia z faktu rozpoczęcia robót, bur-
mistrz Michał Podsada.  
Oprócz Michała Podsady, w uroczy-
stości rozpoczęcia robót wzięli udział także: 
Ireneusz Antkowiak - Wiceburmistrz, przedsta-
wiciele firmy Eko-Wark, przedstawiciel Inży-
niera Kontraktu, reprezentanci Rady Miejskiej 
Pobiedzisk, sołtys Jerzykowa i grupa miesz-
kańców. Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka” reprezentowała Olga Godynicka-

Kubiak – Członek Zarządu. 
Maszyny budowlane, przed rozpoczęciem 
robót w gminie Pobiedziska, poświęcił ksiądz 
dziekan Stanisław Drożdżyński, który w modli-
twie prosił Boga o błogosławieństwo dla reali-
zowanego Przedsięwzięcia.  

 

 

Celem podróży była siedziba Jednostki Reali-
zującej Projekt pod nazwą „Zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu 
Parsęty”. JRP jest jednostką budżetową wy-
dzieloną w ramach Związku i zajmuje się reali-
zacją ogromnego projektu z zakresu gospo-
darki wodno – ściekowej. Co ciekawe, nasze 
projekty mają prawie tyle samo lat, tyle, że 
nasz otrzymał decyzję Komisji Europejskiej 
kilka lat później (Parsęta – 2005, Puszcza 
Zielonka – 2010). Dlatego chcieliśmy skorzy-
stać z wieloletniego już doświadczenia w za-
kresie realizacji tego typu projektów w warun-
kach związku międzygminnego. 
Jarosław Beszterda i Wioletta Frankowska 
pojechali obejrzeć kilka obiektów w terenie – 
pompownie i oczyszczalnię ścieków. Natomiast 
Dorota Trepińska, Olga Kubiak i Monika Za-
lewska zostały na miejscu w biurze  i tam za-

poznawały się z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych JRP. 
W piątek rano spotkali się szefowie Związ-
ków – Przewodniczący Zarządu: Waldemar 
Miśko (Burmistrz Miasta Karlino) i Tomasz 
Łęcki (Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina). Panowie wymienili doświadczenia 
z zakresu zarządzania związkiem międzyg-
minnym, współpracy gmin oraz realizacji 
projektu.      
 
 
Dziękujemy całemu zespołowi JRP na czele 
z Basią Rajkowską (Dyrektor JRP, MAO) za 
poświęcenie nam czasu i podzielenie się 
cennym doświadczeniem. Drzwi naszego 
JRP w Związku Międzygminnym „Puszcza 
Zielonka” stoją dla Was zawsze otworem! 
Olga Godynicka - Kubiak 

               

Pierwszą łopatę ziemi wybrał Michał Podsada, Burmistrz 
Pobiedzisk (fot. A. Ogrodnik) 

 

Czerpiemy z doświadczenia  
innych 

 

W dniach 20-21 października 2011, pracownicy Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka” złożyli wizytę w Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty, który swoją siedzibę ma w Karlinie w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Związek skupia 22 gminy.  

Barbara Rajkowska i Tomasz Łęcki – MAO 
(Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu) obu Przedsię-
wzięć. 
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Niebawem, 30 listopada, minie pierwszy 
rok od podpisania pierwszej umowy, która 
zapoczątkowała roboty w terenie w ra-
mach przedsięwzięcia „Kanalizacja obsza-
ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic". Projekt opuścił biura i prace 
rozpoczęły się fizycznie. Jak Pan ocenia 
ten rok? 
- Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zado-
wolony ze współpracy z Inżynierem Kontrak-
tu, Konsorcjum firm, którego liderem jest firma 
Grontmij Polska Sp. z o.o. Andrzej Narożny, 
Inżynier Rezydent, który z ramienia konsor-
cjum zarządza nadzorem nad realizacją 
projektu  jest osobą o ogromnym doświad-
czeniu, bardzo skrupulatnie wywiązującą się 
ze swoich obowiązków i precyzyjnie prezen-
tującą postęp robót, również dla mnie, jako 
pełnomocnika tego projektu. 
Jesteśmy po roku doświadczeń, po rozpoczę-
ciu robót, widzimy, że są odcinki, na których 
prace postępują w sposób zadowalający, są 
też zadania, na których dostrzegamy opóź-
nienia. W terenie spotykamy się z reakcjami 
entuzjastycznymi ze strony mieszkańców,  
z drugiej strony zdarza nam się zauważać 
rozczarowanie tych osób, których posesje 
znajdują się, co prawda, blisko budowanej 
sieci, ale projektem nie zostały objęte. Reasu-
mując, rok temu rozpoczęło się codzienne 
życie projektu w terenie, z jego blaskami  
i cieniami. 

 

Najważniejszą grupą w projekcie jest 
ogromna społeczność, licząca około 40 ty-
sięcy mieszkańców, żyjąca na terenach 
pięciu gmin. Rozmawiał Pan z wieloma 
przyszłymi użytkownikami budowanego 
systemu. Proszę powiedzieć, z jakimi opi-
niami Pan się spotyka.  
- Pozwolę sobie zmienić pytanie na: jakich 
opinii nie słychać? Nie słychać tego, co spoty-
ka się w innych obszarach kraju, gdzie reali-
zowane były lub są tego typu projekty, czyli 
nie słychać pytań: po co ta kanalizacja? Takich 
pytań u nas się nie stawia, co świadczy bar-
dzo dobrze o mieszkańcach naszych gmin. Nie 
musimy więc tłumaczyć dlaczego realizujemy 
ten projekt, nie stajemy przed koniecznością 
wyjaśniania mieszkańcom jak ważna jest 
ochrona środowiska, nie musimy tłumaczyć 
dlaczego należy wywiązywać się ze swych 
obowiązków, polegających między innymi na 
tym, aby ścieki trafiały do oczyszczalni, a nie 
gdzie indziej. Takich pytań i wątpliwości 
mieszkańcy naszych gmin nie mają. 

 

Nie powinno być więc problemu z osiągnię-
ciem efektu ekologicznego? 
- Najwięcej pytań i uwag, a czasami wręcz 
ataków, bo to nie zawsze są łagodnie formu-
łowane pytania, słyszymy ze strony właścicieli 
posesji, które, najczęściej ze względów tech-
nicznych lub z powodów ograniczonego zasię-
gu projektu, nie mogą znaleźć  się w projekcie. 
Pamiętajmy, to jest wielkie przedsięwzięcie, 

ale ma swoje granice. Ten projekt dla jednych 
osób ma aż 369 kilometrów kanalizacji, nato-
miast dla innych tylko 369. Możemy powie-
dzieć, że to jest maksimum, które projektem 
możemy objąć. Ale z drugiej strony zastana-
wiamy się, jak możemy pomóc tym osobom, 
które w projekcie obecnie realizowanym się 
nie znalazły. Właśnie z myślą o nich przygoto-
wujemy projekt uzupełniający, który rozszerzy 
zakres obecnego projektu na 2,5 tys. kolej-
nych mieszkańców. Nowy przedsięwzięcie ma 
być realizowane w oparciu o pozyskanie dofi-
nansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a objęte 
nim będą posesje, które mogą znaleźć się, 
pod względem technicznym i ekonomicznym,  
w projekcie rozbudowania kanalizacji.  Pamię-
tajmy, że kraje tak bogate i gęsto zaludnione 
jak Holandia też nie mają wszystkich posesji 
podłączonych do kanalizacji. W Unii Europej-
skiej, czy nam się to podoba czy nie, obowią-
zuje zasada: zanieczyszczający płaci. Czyli 
jak się stworzy system kanalizacji, który jest 
zbyt rozproszony, odbija się to na taryfach  
i po krótkotrwałej radości z podłączenia do 
kanalizacji, przychodzi rozczarowanie związa-
ne z wysokimi kosztami, które trzeba ponieść 
za korzystanie z niej. Dlatego, dla niektórych 
osób, nawet w Holandii, właściwszym rozwią-
zaniem jest szambo, lub przydomowa oczysz-
czalnia ścieków. 

 

Partnerzy ze Związku – wójtowie i burmi-
strzowie, także prezes Zarządu Aquanet SA  
podkreślają, że bez Pana zapału i zaanga-
żowania ten projekt by się nie powiódł. 
Takie opinie na pewno powodują powstanie 
poczucia ogromnej odpowiedzialności za 
realizację przedsięwzięcia. Jak się Pan  
z tym czuje, czy liczy Pan już dni do końca 
realizacji projektu? 
- To prawda, że ja życie tego projektu zapo-
czątkowałem i ja go prowadzę. Po drugie, 
tych pięcioro burmistrzów i wójtów w większo-
ści nie zmieniających się w okresie trwania 
projektu zaufało mi i powierzyło tę misję. Nie 
wystarczy mieć pomysł, trzeba jeszcze uzyskać 
akceptację dla podejmowanych działań, i to 
nie akceptację jednorazową, a rozciągającą 
się na wiele lat. Po trzecie, trzeba pamiętać, 
że jeśli się coś się otwiera, podpisuje się jakąś 
umowę towarzyszy temu nastrój radości, eufo-
rii. Tymczasem, projekt nie składa się tylko  
z wyjątkowych wydarzeń, a z analizowania 
ryzyk, ograniczania ich i eliminowania. Tak 
wygląda normalna, codzienna praca nad tym 
projektem. Zdając sobie sprawę z odpowie-
dzialności, która nie realizuje się w błyskach 
fleszów, przed kamerami, w udzielanych wy-
wiadach tylko w tym, że wziąłem odpowie-
dzialność za projekt o wartości brutto 370 
milionów złotych. Na razie wszystko idzie  
w dobrym kierunku, ale mamy przed sobą 
jeszcze trzy lata, i z zespołem Związku Mię-
dzygminnego Puszcza Zielonka, którego pracę 
bardzo wysoko cenię, musimy zagwaranto-
wać, że wszyscy będziemy się cieszyli i wspól-
nie świętowali, a ewentualne problemy roz-
wiążemy tak, aby nikogo specjalnie tym nie 
absorbować. 
 

                              Ciąg dalszy na str. 6 → 

 

Minął rok 

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, Przewodniczącym Zarządu 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,  
Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina 
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Ciąg dalszy ze str. 5 

 

Ogólny koszt projektu wyniesie ok. 370 
milionów zł, gminy z tego pokryją część 8 
procent. Czy była możliwość, aby gminy  
w jeszcze większym stopniu wspomóc środ-
kami zewnętrznymi? 
- Nie było to możliwe. Najlepsze projekty 
teoretycznie uzyskują wskaźnik zaangażowa-
nia finansowego gmin na poziomie 15 procent. 
I to tylko teoretycznie, ponieważ w praktyce, 
w miarę realizacji projektów wskaźniki te 
rosną. Mam na myśli np. projekty termo-
modernizacyjne. Projekty wodno-ściekowe 
wymagają zaangażowania na poziomie 25 
procent, a drogowe 50 procent i więcej. W 
naszym przypadku tak niewielkie zaangażo-
wanie gmin było możliwe dzięki kilku czynni-
kom, między innymi dzięki temu, że część środ-
ków, ponad 70 milionów zł w tym projekcie 
finansowane jest z samego projektu. Przygoto-
waliśmy to przedsięwzięcie tak, aby potrafiło 
chociażby w części na siebie zarobić. I właśnie 
to co zarabia ten projekt, w połączeniu z do-
tacją w wysokości 200 mln zł z UE pozwoli 
zredukować bezpośrednie zaangażowanie 
gmin do kwot poniżej 10 procent. To jest wy-
nik rewelacyjny. 

 

Czy wiadomo już jaki wpływ nowowybudo-
wany system kanalizacji będzie miał na czy-
stość wód Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Zielonka”? 
- Nie jest tajemnicą, że w przypadku starszych 
zabudowań szamba są stare, często zbudowane 
z kręgów, bez dna. Są to zbiorniki nieszczelne. 
Gminy zadeklarowały egzekwowanie prze-
strzegania prawa w zakresie ochrony środowi-
ska, i muszę powiedzieć, że na to jest ogromne 
społeczne przyzwolenie. Mamy wiele informacji 
na temat braku akceptacji społecznej dla proce-
deru nielegalnego pozbywania się ścieków. 
Budowa kanalizacji i konsekwencja gmin  

w stosowaniu prawa ochrony środowiska skła-
dają się na efekt ekologiczny, a na czym on 
polega? Przez nasze gminy przepływają rzecz-
ki: Główna, Trojanka i szereg cieków wodnych. 
Wody te wpływają do Warty, następnie do 
Odry i do Bałtyku. Jestem przekonany, że wszy-
scy byśmy chcieli kąpać się w czystych jeziorach 
i morzu. Kolejnym elementem jest aspekt zdro-
wotny. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć jaki 
wpływ ma nieszczelne szambo na wodę, którą 
ze studni pobiera sąsiad. Jestem pewien, że 
nikogo nie trzeba przekonywać jak wielkie 
znaczenie dla jakości środowiska naturalnego 
ma realizowany przez Związek projekt 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka i okolic”. 
Rozmawiał Paweł Napieralski       

Obrazki z budowy 

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka 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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Puszcza Zielonka 
to nie tylko  
kanalizacja 
 

Kiszkowo Perłą w Koronie. Gminę Kiszkowo, 

która jest jedną z sześciu gmin tworzących 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
spotkało wielkie wyróżnienie. Gmina zdobyła 
główną nagrodę w III edycji Plebiscytu Wiel-
kie Odkrywanie Wielkopolski – Perły w Ko-
ronie.   
Oprócz tytułu, gmina Kiszkowo otrzymała 
czek na 20 tys. złotych, który wójtowi Tade-
uszowi Bąkowskiemu wręczył marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Marek Woźniak. – 
Już wiemy, na co wykorzystamy te pieniądze – 
mówił w trakcie uroczystości Tadeusz Bąkow-
ski. – Nasza gmina jest jedną z najpiękniej-
szych w Wielkopolsce i chcemy, aby była zna-
na – dodał. 
O przyjemnym dla gminy Kiszkowo fakcie 
poinformował Głos Wielkopolski z 29/30 
października. 
Gminie Kiszkowo i wójtowi Tadeuszowi Bą-
kowskiemu serdecznie gratulujemy sukcesu! 

G R A T U L A C J E  
DLA GRONTMIJ 
Dziennik Polska Głos Wielkopolski, po trzech 

latach przerwy wrócił do publikowania rankingu 
najlepszych przedsiębiorstw w Wielkopolsce.  
W Rankingu 100 za 2010 rok znajdują się wy-
łącznie firmy, które dobrowolnie zgłosiły swój 
udział i nadesłały wypełnione ankiety z danymi 
finansowymi, które następnie partner Głosu 
Wielkopolskiego, firma BT&A Holding sp. z o.o., 

weryfikował. Wyniki Rankingu 100 dziennik Głos 
opublikował 19 października 2011. 
Firmy sklasyfikowane zostały w czterech katego-
riach. We wszystkich bardzo wysokie pozycje 
zajęła 
firma 
Grontmij 
Polska Sp. 
z o.o., lider 
konsorcjum, 
które w przedsięwzięciu „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” 
pełni rolę Inżyniera Kontraktu. I tak, wśród naj-
większych firm pod względem przychodów 

Grontmij Polska Sp. z o.o. zajęła 64 miejsce  
z przychodami ze sprzedaży na poziomie 62 mln 
153 tys. zł, w kategorii „Największa firma pod 
względem zysku brutto” spółka Grontmij z zy-
skiem w wysokości 3 mln 066 tys. zł znalazła się 
na 62 miejscu, w kategorii „Firma z najwyższą 
dynamiką przychodów” z dynamiką przychodów 
ze sprzedaży na poziomie 30 proc., zajęła bar-
dzo wysokie 11 miejsce, natomiast w kategorii 
„Firma z najwyższą dynamiką wzrostu zysku 
brutto” spółka z dynamiką zysku brutto na pozio-
mie 54 procent znalazła się na 46 miejscu. 
Gratulujemy partnerom w realizacji przedsię-
wzięcia bardzo dobrych wyników. 
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