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

Zadanie 5, jedno z siedmiu, na które zostało 
podzielone przedsięwzięcie „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic” jest na ukończeniu, trwają od-
biory, sprawdzane są przepompownie.  
Poniżej, tradycyjnie raport z budowy. Co, 
gdzie się działo w październiku 2012.  
 
Zadanie 1  
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor 
Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo 
(długość odcinka: 40,387 km; 9 przepom-
powni).  
Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-

HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk) 
Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł. 
Termin zakończenia robót został przesunięty 
z 5 września 2012 na 28 listopada 2012r. 
Ze względu na niewykonanie przyłączy 
energetycznych przez ENEA SA Wykonawca 
złożył wniosek o przesunięcie terminu do 15 
lutego 2013. 
 
W Swarzędzu, w październiku roboty związa-
ne z budową kanalizacji grawitacyjnej prowa-
dzone były tylko w ulicy Średzkiej, wybudo-
wano tutaj odcinek o długości 240m. W Zala-
sewie kanalizacji grawitacyjnej nie budowano, 

natomiast w Paczkowie 
roboty prowadzono  
w ulicach: Zapłocie, Ko-
strzyńska, Dworska  
i Pszczelna. W sumie 
wybudowano w tych 
ulicach 362m sieci. Ogó-
łem w ramach zadania 1 
w październiku położono 
602 kanalizacji grawita-
cyjnej. Wybudowano też 
34 szt. przyłączy 
(224m). Rurociągu tłocz-
nego nie budowano. 
Na listopad w ramach 
zadania 1 zaplanowano 
budowę kanalizacji gra-
witacyjnej w Swarzędzu, 
w ulicach: Średzka, Sta-
niewskiego, Graniczna, 
Zielona (w sumie ok. 
380m); w Zalasewie,  

w ulicy Średzkiej (295m, roboty miały się 
rozpocząć już w październiku); w Paczkowie, 
w ulicach: Pszczelna i Rzepakowa (347m). 
Ogółem w listopadzie powinien zostać wybu-
dowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej  
o długości 1030m. 
Na listopad zaplanowano też budowę 59 szt. 
przyłączy, nie planowano budowy kanalizacji 
tłocznej.  
Termin zakończenia robót w ramach zadania 
1 przesunięto na 15 lutego 2013. – Czy tego 
terminu uda się dotrzymać zależne będzie  
w dużej mierze od pogody – mówi Janusz 
Cichocki, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.  
 
Zadanie 2  
Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, 
Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki 
(długość odcinka: 27, 467 km; 6 przepom-
powni).  
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-
HYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk). 
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.  
Termin zakończenia robót przesunięto z 6 
października 2012 na 15 marca 2013. 
 
Kanalizację grawitacyjną budowano w paź-
dzierniku w Janikowie-Bogucinie, w ulicach: 
Gnieźnieńska, Podgórna, Helikopterowa, Mor-
wowa, Krańcowa, Jaworowa, Plac Gruszczyń-
ski, Polna, Turystyczna, Jałowcowa i Wieniaw-
skiego. W sumie w tych miejscach wykonano 
911m. 
Roboty przy budowie rurociągu tłocznego 
prowadzono w Janikowie, w ulicach: Ogrodni-
cza i Podgórna (w sumie 372m). W paździer-
niku zakończono roboty związane z budową 
rurociągu tłocznego w Uzarzewie, w ulicy 
Kasztanowej (271m). Ogółem w ramach tego 
zadania w październiku wykonano 643m 
rurociągu grawitacyjnego, wybudowano też 
ok. 34 szt. przyłączy (208m). 
Na listopad zaplanowano w Bogucinie-
Janikowie budowę kanalizacji grawitacyjnej w 
ulicach Gnieźnieńska, Podgórna, Jaworowa, 
Klonowa, Krańcowa, Asfaltowa (w sumie ok. 
865m). Rurociąg tłoczny, zgodnie z planem 
powinien być budowany w ulicy Mechowskiej 
(58m), powinno zostać wybudowanych 59 szt. 
przyłączy.  
 

             → 

 

 

Roboty postępują 
 

Mimo środka jesieni aura sprzyja prowadzeniu robót ziemnych. Je-
dyną przeszkodą jest obecnie zbyt krótki dzień. Ogólnie, roboty 
prowadzone w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Par-
ku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” nie przyspieszają, 
ale opóźnienia też się nie zwiększają. Na zadaniu 3 w październi-
ku wykonano więcej niż zaplanowano. 

Budowa kanalizacji grawitacyjnej (rury kamionkowe) w Czerwonaku, 
ul. Szkolna. Fot. Paweł Napieralski 
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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, Stęszewice, 
Kowalskie, Tuczno (długość odcinka: 107,893 
km; 49 przepompownie; 1 punkt zlewczy).  
Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. 
(Szczecin).  
Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł 

Termin zakończenia robót: 12 sierpnia 2013 
 
W październiku roboty związane z budową 
rurociągu grawitacyjnego przyspieszyły, wyko-
nano więcej niż zaplanowano. Jak mówi Roman 
Pytlak z firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. spowo-
dowane jest to lepszymi warunkami gruntowo 
wodnymi w miejscach prowadzenia prac. Bry-
gad na budowie nie przybyło. Przyspieszenie 
jednak tylko w niewielkim stopniu niweluje opóź-
nienie jakie na tym zadaniu występuje. Sytuacja 
ta zmusiła Inżyniera Kontraktu do wysłania do 
Wykonawcy wezwania do przedstawienia 
programu naprawczego. 
W październiku rurociąg grawitacyjny budowa-
no w Biskupicach, w ulicach Gospodarcza, Krót-
ka, Dożynkowa – w sumie ok. 348 metrów.  
W miejscowości Uzarzewo-Huby wykonano ok. 
237m, natomiast w Bugaju, w ulicach: Spokojna, 
Sosnowa, Brzozowa, Nowa i Graniczna – ok. 
413m. W Jerzykowie, w ulicach: Agatowa, 
Okrężna, Wronczyńska – 243 m; w Tucznie,  
w ulicach: Akacjowa i Brzozowa 71m; w Pobie-
dziskach trwały prace przy budowie kanalizacji 
grawitacyjnej w ulicach: Wierzbowa, Sosnowa, 
Brzozowa, Polna, Kręta i Boczna, gdzie wybu-
dowano łącznie 1595m. W sumie na tym zada-
niu w październiku powstało ok. 2,9 km rurocią-

gu grawitacyjnego. To około 400m więcej niż 
we wrześniu. 
Kanalizację tłoczną kładziono w miejscowo-

ściach: Biskupice (360m), Uzarzewo-Huby 
(798m), Kowalskie (911m) oraz na odcinku 
Tuczno-Stęszewko (1158m). Łączna długość 
odcinka kanalizacji tłocznej wybudowanej  
w ramach zadania 3 wyniosła ok. 3,22km. 
Wybudowano też 127 sztuk przyłączy o długo-
ści ok. 872m. 
Na listopad zaplanowano roboty przy budowie 
kanalizacji grawitacyjnej w miejscowościach: 
Biskupice (ul. Zakładowa, ok. 100m) , Uzarzewo
-Huby (55m), Jankowo (260m), Bugaj (370m), 
Promienko (390m), Borowo Młyn (90m), Jerzy-

kowo (ul. Wronczyńska, ok. 120m), Tuczno 
(258m) i Pobiedziska (800m). Ogółem daje to 
odcinek o długości ok. 2,4km. 
Kanalizacja tłoczna zgodnie z planem powinna 
być budowana pomiędzy Biskupicami a Uzarze-
wem-Huby (250m), w samej miejscowości Uza-
rzewo-Huby (370m) oraz w Bugaju (88m)  
i Stęszewku (671m).  
Kontrakt na tym zadaniu obejmuje również 
budowę wodociągu. W związku z tym w Buga-
ju, w ulicach Jodłowa i Limbowa zaplanowano 
na listopad wybudowanie sieci wodociągowej  
o długości 215m. 
W listopadzie mają też być budowane przyłą-
cza – 91szt., o długości ok. 655m. 
 
Zadanie 4 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwo-
nak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Mięko-
wo, Annowo (długość odcinka: 58,683; 23 
przepompownie). Wykonawca: TAHAL POL-
SKA Sp. z o.o. (Szczecin).  
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 
Termin zakończenia robót przesunięto z 28 
września 2012 na 14 marca 2013.  
 
W październiku kanalizację grawitacyjną  bu-
dowano w Czerwonaku, w ul. Szkolnej (320m)  

i Jeżynowej (14,5m); w Kicinie w ulicach: Rolna 
(136,55m), Nowe Osiedle (213,16m), Poznań-
ska (238,5m), Wiejska (88,4m); w Dębogórze w 

ulicach: Dębo-
wa (260,8m), 
G r a b o w a 
( 3 7 , 4 3 m ) ;  
w Klinach,  
w ul. Poznań-
skiej (90,02m) 
oraz w Miel-
nie (47,8m). 
W ramach 
zadania 4 

w y k o n a n o 
ogółem 1447-
7,66m kanali-
zacji grawita-
cyjnej.  
R u r o c i ą g 
t ł o c z n y 
( 1 1 2 , 8 m ) 
b u d o w a n o 
tylko w ulicy 
Nowe Osie-
dle w Kicinie.  

W ramach zadania 4 wykonano też 54 szt. 
przyłączy. 
Plany na listopad zakładają budowę kanalizacji 
grawitacyjnej o długości 1312,5m i 533m kana-
lizacji ciśnieniowej. Budowę rurociągu grawita-
cyjnego zaplanowano w miejscowościach: Anno-
wo (30m), Czerwonak (ul. Szkolna – 56m), Kicin 
(ulice: Łanowa – 6m, Działkowa – 74m, Nowe 
Osiedle – 61m, Rolna – 62,5m, Poznańska – 
117m, Wiejska – 143m,  Poznańska – 34m, 
Szkolna – 70m), Dębogóra (ul. Jaworowa – 
129, Dębogóra – 139m, Wierzbowa – 50m)  

i Mielno (ul. Poznańska – 197m). Łącznie na 
całym zadaniu zaplanowano budowę kanaliza-
cji grawitacyjnej o długości 1312,5m. 
Budowę kanalizacji tłocznej zaplanowano  
w listopadzie na odcinku Annowo-Miękowo 
(111m), w Kicinie, w ulicy Rolnej (220m)  
i w Klinach (202m). Zaplanowano też budowę 
62szt. przyłączy. 
 
 Zadanie 5 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, 
kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzasko-
wo (długość odcinka: 11,916 km; 4 przepom-
pownie)  
Wykonawca: ZRUG (Poznań). 
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł. 
Termin zakończenia robót przesunięto z 15 
września 2012 na 8 listopada 2012. Obecnie 
trwają czynności odbiorowe.  
 
Zadanie 6 
Gmina Murowana Goślina, miejscowości: 
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, 
Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Troja-
nowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością 
Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, Kamiń-
sko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Ra-
kownia (długość odcinka: 87,425 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. 
Termin zakończenia robót: 26 kwietnia 2013 
  
W październiku kanalizację grawitacyjną bu-
dowano w drodze powiatowej nr 2399 w Ka-
mińsku i Pławnie (kontynuacja) oraz w Kamińsku, 
w ulicy Pod Lasem. W wymienionych miejscach 
wybudowano ogółem ponad 250 m.  
Mimo, że podwykonawca na prowadzenie ro-

bót w Murowanej Goślinie, Rakowni i Bodusze-
wie został już wybrany, w październiku w tych 
miejscowościach robót jeszcze nie prowadzono.  
W Starczanowie  i Mściszewie kanalizację bu-
dowano w drodze powiatowej nr 2015, ponad-
to w Starczanowie na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową oraz w drodze prowadzącej  
w stronę Warty. W miejscach tych wykonano 
ponad 260m. 
W Przebędowie w ulicy Rogozińskiej i w Troja-
nowie przy drodze na Rogoźno wykonano  
w sumie 240m.               → 

   

       
 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Odbiór tłoczni w Boloechowie (zadanie 5). Fot. Jarosław Beszterda. 
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→ 
W Długiej Goślinie, wzdłuż drogi powiatowej 
pracowały w październiku cztery brygady, 
które wykonały w sumie ok. 900m rurociągu 
grawitacyjnego.  
W Łopuchowie, w drodze pomiędzy szkołą,  
a stadniną koni wybudowano ok. 76m, w Woj-
nówku w ulicach: Nad Jeziorem, Wojnowska, 
Czereśniowa, Misia Puchatka ponad 380m. 
Kanalizację ciśnieniową budowano pomiędzy 
Uchorowem a Starczanowem (w tym przejście 
pod Gazociągiem Jamalskim) – ok. 200m, 
pomiędzy Przebędowem a Trojanowem wybu-

dowano ponad 180m, pomiędzy Trojanowem, 
a Długą Gośliną 66m, w miejscowościach Gać i 
Łopuchowo wykonano 360m i w Wojnówku 
136m. Łącznie wybudowano ponad 960m 
rurociągu tłocznego. 
Wybudowano też 36 sz. przyłączy. – Pogoda 
do tej pory była sprzyjająca, jedynym utrud-
nieniem może być tylko krótki dzień – mówi 
Krzysztof Kańczkowski z firmy Grontmij Polska 
sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). 
W planach na listopad jest budowa kanalizacji 
grawitacyjnej w Kamińsku i Pławnie (470m) 
oraz w Murowanej Goślinie i Boduszewie 
(330m), a także w Mściszewie (600m), Przebę-

dowie (300m), w Długiej 
Goślinie (pozostałość – 
500m), Łopuchowie i w 
Wojnowie (w sumie ponad 
530m).  
Budowę rurociągu tłoczne-
go zaplanowano w Woj-
nówku, wzdłuż drogi woje-
wódzkiej (ponad 100m). 
Zaplanowano też budowę 
przyłączy (94 szt.). 
 
Zadanie 7 
Gmina Skoki, miejscowo-
ści: Skoki, Karolewo, 
Sława Wielkopolska, 
Szczodrochowo, Rejo-
wiec, Sławica (długość 

odcinka: 41,190 km; 20 przepompowni;  
1 punkt zlewczy). 
Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. (Szczecin). 
Wartość kontaktu: ok. 30 mln zł. 
Termin zakończenia robót:  
3 marca 2014 
 
W październiku roboty związane z budową 
kanalizacji grawitacyjnej prowadzone były  
w Sławicy, w ulicach: Gacka i Jeziorna gdzie 
powstało ok. 500m sieci oraz w Skokach,  
w ulicach: Przylesie, Wodna i Piaskowa – 
245m, co daje ogółem ok. 745m.  
Kanalizację tłoczną realizowano w Sławicy,  
w ulicy Dzwonowskiej (ok. 312m) oraz pomię-
dzy Szczodrochowem a Rejowcem (ponad 
600m). Wybudowano też 6 szt. przyłączy.  
Na listopad  zaplanowano wybudowanie po-
nad 700 m kanalizacji grawitacyjnej w Sławicy 
(ulice: Dzwonowska, Jeziorna i Sławica-
Działki), w Skokach (kontynuację robót  
w ul. Przylesie – 73m, przejście pod ul. Rogo-
zińską).  
Kanalizacja tłoczna ma być budowana w Sła-
wicy, w ulicach: Gacka, Sławica-Działki, Dzwo-
nowska i Jeziorna (w sumie 970m); w Szczo-
drochowie (245m) i w Skokach (800m  
w ul. Antoniewskiej). W planach ujęto też bu-
dowę 38 szt. przyłączy.  

 

Puszcza Zielonka BIS –  KOMUNIKAT 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje, iż w związku z koniecznością 
złożenia do dnia 15 grudnia 2012r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej wniosku w ramach projektu „Dofinansowanie przyłączy 
kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (Puszcza Zielonka BIS), pod-
pisane umowy, które dysponentom posesji dadzą możliwość uzyskania dofinansowa-
nia w wysokości 90 proc. wszystkich kosztów podłączenia budynku do sieci kanaliza-
cyjnej, można składać TYLKO do dnia 30 LISTOPADA 2012. Umowy złożone po tym 
terminie zostaną dołączone do wniosku, który Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” złoży w przyszłym roku, oczywiście w sytuacji, gdy program dofinansowania 
w 2013 roku będzie aktualny.  
 
Warunkiem uczestnictwa w programie jest, użytkowanie budynku i mieszkanie w nim w chwili jego podłączenia. Projekt 
„Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (Puszcza Zielonka BIS) NIE OBEJMUJE 
POSESJI, na których zaprojektowano przyłącza zakończone studzienką w ramach obecnie realizowanego przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Program nie przewiduje też możliwości refundacji kosz-
tów poniesionych na realizację podłączenia przez osoby prywatne. 
Projekt jest uzupełnieniem w zakresie inwestycyjnym przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic”. W ramach programu dysponenci posesji będą mogli uzyskać dofinansowanie budowy przyłącza, łącznie  
z instalacją wewnętrzną.  
Przygotowaniem dokumentacji na potrzeby dofinansowania z NFOŚiGW, na zlecenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka” zajmuje się firma Grontmij Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedstawiciele Grontmij docierają do dysponentów 
posesji (spełniających wymogi Programu priorytetowego) ze wzorami umów o podłączenie do sieci kanalizacyjnej.  
Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w projekcie i podpisywania umów udzielają: Robert Lampka (tel. 061 86 49 
372, kom. 661 401 619) oraz Andrzej Gierszewski (tel. 061 86 49 332) z firmy Grontmij sp. z o.o. lub Joanna Rosikiewicz ze 

Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (tel. 061 81 14 683). 

Zgrzewanie rur rurociągu tłocznego przed Długą Gośliną. Fot. Paweł 
Napieralski 
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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 Wdrażająca 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
www.pois.nfosigw.gov.pl 

 
Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Środowiska 

 www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/ 

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

www.mrr.gov.pl 

 

 

LIX posiedzenie Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego  
„Puszcza Zielonka” 

 

Rozmowy o finansach zdominowały pięćdziesiąte dziewiąte posie-
dzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielon-
ka”. W posiedzeniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin 
związkowych , skarbnicy gmin, gminni koordynatorzy projektu 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
i okolic”, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, reprezentanci Związ-
ku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.    
 
Posiedzenie odbyło się 26 października 2012, przebiegło zgodnie z pla-

nem. Po otwarciu posiedzenia, odczytaniu porządku obrad i przyjęciu proto-
kołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Andrzej Narożny z firmy 
Grontmij Polska Sp. z o.o. przedstawił prezentację dotycząca aktualnego 

stanu zaawansowania prac na poszczególnych frontach robót i  kontraktach, 
a także ewentualnych zagrożeń w realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja 

obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Raport nie był 

zbyt optymistyczny, na większości zadań notowane są opóźnienia, w dwóch 
przypadkach spowodowane w dużej części zbyt małym zaangażowaniem 
Wykonawcy.  

Uczestnicy zgromadzenia głosowali 9 uchwał dotyczących finansów Związku. 
Wszystkie otrzymały akceptację Zgromadzenia, wcześniej każda uchwała 
opiniowana była przez Komisję Budżetową Związku, i przed głosowaniem 

na posiedzeniu Zgromadzenia otrzymała pozytywną opinię Komisji.   
Głosowano uchwały:                         
- Uchwała nr 18/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji 
pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. 
- Uchwała nr 19/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnię-

cia pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części wkładu własnego 
dla inwestycji pn. „ Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka i okolic”. 
- Uchwała nr 20/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwale-
nia budżetu Związku na rok 2012. 

Uchwała nr 21/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielon-
ka” na lata 2012 – 2032 

Uchwała nr 22/LIX/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
wysokości rocznej składki członkowskiej na 2012 rok oraz terminu jej płatno-
ści 
- Uchwała nr 23/LIX/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej  

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie inwestycji pn. „ Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” 

- Uchwała nr 24/LIX/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na lata 2013 – 
2032 

- Uchwała nr 25/LIX/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 
2013 
- Uchwała nr 26/LIX/2012 w sprawie określenia wysokości rocznej składki 

członkowskiej na 2013 rok oraz terminu jej płatności. 

Zachęcamy  

do  

odwiedzania  

strony internetowej  

Związku  

Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”: 

www.puszcza-zielonka.pl 

 

http://www.puszcza-zielonka.pl/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.puszcza-zielonka.pl/


5 

 

Czysta Puszcza -  Elektro n i czny  b iu le tyn  d la  pro jektu  „Kana l i zac ja  obs zaru  Pa rku  Kra jobrazo wego  Puszcza      

Z ie lonka  i  oko l i c ”                                                  n r  17                                               19  l i s t opada  201 2  

Gmina rozwija się dynamicznie, oferując swoim 
mieszkańcom coraz lepszą infrastrukturę.  
Głównym magnesem przyciągającym do Gminy 
Skoki jest środowisko naturalne. Przyrodniczo 
teren ten położony jest na malowniczym Poje-
zierzu Wielkopolskim, w dolinie rzeki Małej 
Wełny.  
Skoki i okolice to typowo rolniczo-turystyczny 

obszar, 17 jezior, ponadprzeciętna lesistość  
z  Parkiem Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” 
daje ogromny potencjał turystyczny. 
Władze Gminy stawiają na turystykę. Wraz  
z sąsiednimi gminami w ramach Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka” stworzono 
wiele produktów turystycznych łączących  
w sobie aspekty kulturowe z aktywnym wypo-

czynkiem, tworząc gęstą sieć 

dobrze oznakowanych tras 
wraz z infrastrukturą tury-
styczną. 
Do najważniejszych należy 
Cysterski Szlak Rowerowy w 

Północnej Wielkopolsce (CRS), łączący obiekty i 
miejsca historyczne związane z pobytem Cyster-
sów w północnej części wielkopolski od pocz. XII 
w. (Poznań – Wągrowiec). Dla miłośników tury-
styki kulturowej przygotowano Szlak Kościołów 
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka (SKD),  
w zamyśle samochodowy, nadaję się jednak 
świetnie dla turystyki rowerowej, a nawet pie-
szej.  
Szlak tworzy dwanaście fascynujących, drew-
nianych kościółków, z których każdy ma swoją 
odrębną historię i ciekawą teraźniejszość. Czte-

ry kościółki znajdują w Gminie Skoki, w miejsco-
wościach: Jabłkowo, Rejowiec, Raczkowo i Sko-
ki. 
Zwolenników turystyki 
pieszej zapraszamy na 
szlaki doskonale nada-
jące się również do 
uprawiania rozwijają-
cego się prężnie nordic 
walking (spacer z kija-
mi). Godnym polecenia 
jest szlak czerwony o 
znaczeniu wojewódz-
kim, wiodący z Poznania do Płotek k/Piły.  

Przez Gminę przebiega Wielkopolska Droga 
św. Jakuba, która jest odtworzonym w Polsce 
fragmentem Drogi św. Jakuba – europejskiej 
sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących 
do grobu św. Jakuba w Santiago de Composte-

la w Hiszpanii.  
Skockie wody to raj dla wędka-
rzy.  
Na chętnych czekają liczne łowi-
ska, bogate w rozmaite gatunki 
ryb. Lasy natomiast kuszą mnogo-
ścią grzybów i runa leśnego.  
 
Karolina Stefaniak 

 

 

Związkowe GMINY 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Muro-

wana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. W tym numerze prezentujemy gminę Skoki.  

 

Gmina Skoki 
Pozytywne emocje 
 

Miejsko-wiejska Gmina Skoki leży w pow. wągrowieckim, 38 km 
na północny wschód od Poznania. Obszar o pow. 198,52 kilome-
trów kwadratowych zamieszkuje blisko 9 tysięcy mieszkańców. 
Ludność Gminy zwiększa się z roku na rok, co związane jest  
z osiedlaniem się na tym terenie coraz większej liczby mieszkań-
ców m.in. Poznania.  

Drewniany kościół na SKD pw. Wszystkich Świętych (1780-82) w 

Raczkowie, fot. Karolina Stefaniak  

Miasto Skoki wśród lasów i jezior z lotu ptaka, fot. Paweł Dykban.  

Pełne ryb jeziora i łowiska 
czekają na wędkarzy,  
fot. Karolina Stefaniak 

Na turystycznym szlaku w Gminie Skoki, fot. Ryszard Walerych  

http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&client=firefox-a&hs=UnM&rls=org.mozilla:pl:official&channel=s&&sa=X&ei=ZWaXTIa6CoqOjAfplYXBBQ&ved=0CCQQBSgA&q=nordic+walking&spell=1
http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&client=firefox-a&hs=UnM&rls=org.mozilla:pl:official&channel=s&&sa=X&ei=ZWaXTIa6CoqOjAfplYXBBQ&ved=0CCQQBSgA&q=nordic+walking&spell=1
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Puszcza Zielonka  
to nie tylko  
kanalizacja 

 

Filmy dokumentujące 

realizację projektu 

Do połowy 2014 roku powstanie 6 filmów pięciominu-

towych i jeden trwający ok. 12 min. które dokumento-

wać będą działania prowadzone w ramach realizacji 

projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka i okolic”. Pierwszy film właśnie po-

wstaje, już w grudniu będzie można go oglądać na 

naszej stronie internetowej. Film realizuje firma Studio 

Confetti Jarosław Murek ze Swarzędza. 

Na fotografii, realizacja zdjęć na ulicy Szkolnej  

w Czerwonaku. 

 

Fot. Paweł Napieralski ZM”PZ” 

Mali Odkrywcy  
w Puszczy Zielonka 
 
W niedzielę 18 listopada świetlicę w Rakowni 
wzięły we władanie dzieci. Odbywały się tam 
zajęcia z cyklu „Mali Odkrywcy Puszczy Zielon-

ka” zorganizowane przez Związek Międzygmin-
ny Puszcza Zielonka. Tym razem tematyka zwią-
zana była ze zbliżającą się zimą. Dzieci punktu-
alnie w południe pożegnały się z rodzicami i pod 
opieką pań ruszyły do lasu. Rodzice też nie sie-
dzieli bezczynnie. Po instruktażu nordic walking, 
wybrali się na spacer z kijkami. 
Przedszkolaki w lesie poznały Ollego - bohatera 
książki Elsy Beskow „Zimowa wyprawa Ollego”. 
Olle dostał na urodziny narty i czekał na zimę… 
Dzieci też czekają na zimę, na śnieg więc rozglą-
dając się szukały śladów zbliżającej się zimy, 
jednocześnie zbierając skarby, które zostawiła 
jesień. Skarby były różne - od kamyków, szyszek 
małych i dużych, igiełek sosnowych po całkiem 
potężne kawałki kory. Jedna z dziewczynek 
wykazała się sokolim wzrokiem i znalazła nawet 

podgrzybka. Wszystkie skarby dzieci zabrały 
do świetlicy i tam zapakowały do specjalnych 
kartonów na skarby. Przyszedł czas na zajęcia 
ruchowe. Były zabawy z chustą, zawody sporto-
we, zabawy w kolory, no i oczywiście dalsza 
cześć przygód Ollego. Dzieci dowiedziały się 
jaki jest sposób na odgonienie Odwilży i spowo-
dowanie, by całą zimę leżał śnieg - jeśli go sku-
tecznie wykorzystają możemy liczyć na śnieżną 
zimę tego roku. 
Po zabawach ruchowych dzieci wróciły do swoich 
kartonów. Szare kartony nie wyglądały wesoło, 
więc korzystając z farb, klejów, brokatu, papie-
rów kolorowych, bibuły i innych materiałów, 
każde udekorowało swoje pudło. Po kilkunastu 
minutach kartony wyglądały imponująco i niepo-
wtarzalnie. Do pudła każdy, oprócz swoich skar-
bów, zapakował upominki od wydawnictwa 
Zakamarki. 
Oczywiście nie obyło się bez atrakcji dla doro-
słych - rodzice wraz z innymi pasjonatami nordic 
walking pod okiem instruktora, spokojni o swoje 
pociechy mogli spróbować sił w marszu z kijkami. 
Trasa była średniej trudności - około 10 km, ale 
wszyscy dali radę, z uśmiechem i zrelaksowani 
wrócili po dzieci. 
Na koniec dzieci i rodzice posilili się pyszną zupą 

oraz słodkościami, po których przyszedł czas na 
powrót do domu. 
Następne spotkanie wiosną… Zobaczymy wtedy 
jak zmienił się las od listopadowej wizyty, pową-
chamy jak pachnie wiosna, a rodzicom damy 
chwilę na oderwanie się od codziennych obo-
wiązków i złapanie formy na rodzinne rajdy 
rowerowe i piesze.  
Impreza została dofinansowana ze środków 
Powiatu Poznańskiego i Związku Międzygminne-
go „Puszcza Zielonka”. 
 
Arkadiusz Bednarek 

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 

 

„Mali Odkrywcy Puszczy Zielonka” z opiekunkami.  


