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

Dysponenci posesji powinni pamiętać o tym, 
że aby móc korzystać z nowej sieci, muszą 
dopełnić formalności, czyli wypełnić formularz 
informacyjny, wniosek o podpisanie umowy i 
podpisać umowę o odprowadzanie ścieków z 
Aquanet SA. Pomóc w tym ma 26 osób, które 
otrzymały upoważnienia Związku do repre-
zentowania go właśnie w tych sprawach, a 
działają na terenie pięciu gmin, w których 
realizowany jest projekt. 
25 marca, 11 i 16 kwietnia odbyły się zorga-
nizowane przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” szkolenia dla całej grupy. 

- Celem szkolenia było poprawienie efektyw-
ności pracy naszych Współpracowników, co 
powinno przełożyć się na zwiększenie ilości 
dostarczanych do Związku dokumentów – 
wyjaśnia Agnieszka Ogrodnik ze Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, która 
szkolenie prowadziła. 
Dysponenci posesji, którzy jeszcze nie dopeł-
nili formalności, mogą spodziewać się odwie-
dzin Współpracowników Związku, którzy 
przekażą  dokumenty i po wypełnieniu je 
odbiorą. Posiadają oni dokument zaświad-
czający o fakcie  pracy na rzecz Związku,. 

Zaświadczenie na żąda-
nie mieszkańców są zo-
bowiązani okazać.  
Oczywiście, dysponenci 
posesji wszystkich for-
malności mogą dokonać 
w siedzibie Związku, w 
Murowanej Goślinie, lub 
w swoich Urzędach 
Gmin. 
Przy okazji, zachęcamy i 
apelujemy do dysponen-
tów posesji o pilne wy-
pełnianie odpowiednich 
dokumentów. Bez tego, 

korzystanie z budowanej 
sieci będzie niemożliwe.  

 

Szkolenie dla   
Współpracowników 
Związku 
 

Roboty budowlane, spowolnione w marcu przez aurę, ruszyły  
w szybkim tempie. Wzrasta ilość wybudowanych kilometrów 
sieci, przybywa też liczba wypełnionych przez dysponentów 
dokumentów, niezbędnych do włączenia posesji w system.  

W spotkaniu 25 marca wzięło udział 10 Współpracowników. Fot. 
Adrian Bzodek 

 

Druga część  
filmu  
o Projekcie 
 

Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” to 
ogromny projekt. Zapewne, w tak wielkim 
zakresie kanalizacja na terenach gmin: Czer-
wonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Sko-
ki i Swarzędz nie będzie już budowana. Dzia-
łania prowadzone w ramach przedsięwzięcia 
dokumentują i promują krótkie filmy, które na 
zlecenie Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka realizuje, wybrana w konkursie, 
firma Studio Confetti Jarosław Murek ze Swa-
rzędza. 
Na stronie internetowej Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielonka” (www.puszcza-
zielonka.pl ) w tych dniach zamieszczona 
zostanie druga część filmu (będzie ich w  

sumie sześć).  
W najnowszej części przybliżamy prace biura 
Związku, informujemy o najważniejszych wy-
darzeniach dla projektu, jakie miały miejsce w 
ciągu ostatnich miesięcy, a Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin Związkowych mówią o zna-
czeniu projektu dla społeczności lokalnych  
i funkcjonowania gmin. 
Film nie jest długi, trwa ok. dziewięć minut. 
Zachęcamy do oglądania. 

Kadr z drugiej części filmu „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic". 

               

http://www.puszcza-zielonka.pl
http://www.puszcza-zielonka.pl
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W marcu, ze względu na mróz i śnieg, roboty 
przy budowie kanalizacji prowadzono  
w mocno ograniczonym zakresie, w niektórych 
miejscach nawet je wstrzymano. Nie prowa-
dzono robót odtworzeniowych nawierzchni 
dróg, brygady interweniowały, reagując na 
sygnały mieszkańców o złym stanie na-
wierzchni. Po świętach Wielkanocnych ruszyły 
roboty, tak budowlane jak też odtworzenio-
we. Ich tempo na razie nie jest jednak zado-
walające. Wykonawcy mają już opracowane 
harmonogramy odtworzenia dróg, a w związ-
ku z prowadzonymi robotami odtworzeniowy-
mi na drogach będą występować okresowe 
utrudnienia w postaci zwężeń jezdni lub na-
wet zamknięć dla ruchu. Wykonawcy obiecu-
ją, że miejsca gdzie utrudnienia będą wystę-
pować zostaną dobrze oznaczone.  
Poniżej, ogólny raport, czego, gdzie, napo-
tkania jakich utrudnień możemy spodziewać 
się na drogach.  
 

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. 
Zadanie zakończono. Trwają prace odbior-
cze.  
 
Do odtworzenia pozostało kilka niedługich 
odcinków dróg asfaltowych. Od przyszłego 
tygodnia (21 kwietnia) wystąpią utrudnienia 
dla kierowców na ulicy Granicznej w Swarzę-
dzu. – Innych problemów w poruszaniu się 
samochodów nie przewidujemy – mówi Prze-
mysław Hampel, Kierownik robót. Na począt-
ku maja odtwarzana będzie nawierzchnia 

ulicy Średzkiej w Zalasewie, pomiędzy ulicami 
Austriacką i Francuską. Tutaj roboty będą 
prowadzone w całej szerokości, najpierw 
jedną, a później drugą połową jezdni. Ruchem 
kierować będzie sygnalizacja świetlna. Obec-
nie Średzka jest nierówna, miejscami zwężo-
na, na ulicy obowiązuje ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h. 
W Paczkowie, jak informuje Wykonawca, 
drogi są odtworzone. 

 

Zadanie 2  
Gmina Swarzędz, miejscowości: Grusz-

czyn, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, 
Katarzynki (długość odcinka: 27, 467 km; 6 
przepompowni). 
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-
HYDROBUDOWA” 
(Poznań – Gdańsk). 
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł. 
Termin zakończenia robót: 
koniec września 2013. 
 
– Na 12 maja zaplanowano początek robót 
związanych z odtworzenia nawierzchni ulic: 
Asfaltowa, Podgórna i Ogrodnicza w Janiko-
wie – mówi Janusz Cichocki przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu. W trakcie prowadzenia 
robót występować będą miejscowe zwężenia.  
W marcu roboty ziemne związane z budową 
kanalizacji wstrzymano, prace polegały na 
uzbrajaniu przepompowni. – To co można 
było zrobić zostało wykonane, pozostał do 
wybudowania odcinek kanalizacji, który prze-
chodzi przez teren prywatny, a właściciele 
przez cały czas nie chcą udzielić zgody na 
przejście. Obecnie trwa montaż korpusów 
przepompowni w Janikowie na ul. Podgórnej 
– informuje Janusz Cichocki. 
 

Zadanie 3  
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobie-
dziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarze-
wo-Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, 
Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, 
Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszew-
ko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno (długość 
odcinka: 107,893 km; 49 przepompownie;1 

   

       
 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

Rozpoczęło się  
odtwarzanie  
nawierzchni dróg 
 

Mieszkańcy z domów położonych przy ulicach, w których prowadzone 
były roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, 
niecierpliwie pytają, kiedy odtworzone zostaną nawierzchnie dróg, w któ-
rych roboty zostały już zakończone.  

Rakownia, rozładunek studni betonowych. Fot. CESTAR 
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punkt zlewczy).            →  
Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. 
(Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł 
Termin zakończenia robót: 
koniec grudnia 2013. 
 
W gminie Pobiedziska, w kwietniu Wykonaw-
ca zaplanował odtwarzanie nawierzchni ulic: 
Pszczela (do odbioru przez Urząd Gminy), 
Pogodna i Podgórna (początek robót odtwo-
rzeniowych) w Biskupicach, oraz w Stęszewku 
(zapoczątkowanie robót na ulicy Wiejskiej). 
W maju, w Biskupicach kontynuowane mają 
być roboty odtworzeniowe na Podgórnej,  
a prowadzone również na ulicach: Miodowa, 
Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa – Jabłko-
wa, Truskawkowa – Gruszkowa, Brzoskwinio-
wa, Wiśniowa, Zakładowa, Pszczółki Mai, 
Krótka, Kwiatowa, Różana, Cicha, Kubusia 
Puchatka, Nowowiejska, Owsiana, Zbożowa, 
Żytnia, Dożynkowa, Pszeniczna, Jęczmienna i  
Ziemniaczana. W maju, w Jerzykowie  roboty 
odtworzeniowe powinny być wykonywane na 
ulicach: Jesienna, Ustronna, Wiosenna, Jezior-
na, Podkowa Leśna, Nad Zalewem, Na 
Wzgórzu, Na Skarpie, Stroma, Diamentowa, 
Wronczyńska. W Gorzkim Polu odtwarzana 
w maju ma być droga do lasu, a w Promienku 
ulice: Trakt Dębiniecki, Tarninowa, Jarzębino-
wa, Wiktorówka, Dereniowa. W Tucznie ro-
boty odtworzeniowe powinny rozpocząć się 
na ulicach: Modrzewiowa, Brzozowa, Bukowa, 
Akacjowa, Borowa, Kasztanowa, a w Stę-
szewku powinny być kontynuowane na Wiej-
skiej, i rozpocząć się na ulicach: Wesoła  
i Radosna. 

 

Zadanie 4 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwo-
nak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Mięko-
wo, Annowo (długość odcinka: 58,683; 23 
przepompownie). Wykonawca: TAHAL 
POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 
Termin zakończenia robót:  

koniec czerwca 2013. 
 
Na ulicy Poznańskiej w Kicinie w dwóch miej-
scach, na odcinku od Poznańskiej do Rolnej 
(odcinek długości  ok. 120 m) stawiane są 
komory do mikrotunelingu. W tych miejscach 
kierowcy mogą spodziewać się wprowadzenia 
ruchu wahadłowego. Utrudnienie potrwa ok. 3 
tygodnie, po tym budowane będą przyłącza, 
a następnie jezdnia zostanie wyasfaltowana. 
Na początku maja ma się rozpocząć odtwa-
rzanie ulicy Poznańskiej w Kicinie.  
Zwężenie jezdni napotkamy też na odcinku ok. 
150 m ul. Poznańskiej w Klinach. Tutaj, jak 
informuje Wykonawca, kończone są roboty, 
które przerwano w związku z mrozem i śnie-
giem.  
Cały czas zamknięta dla samochodów jest 
ulica Szkolna w Czerwonaku, od ulicy Gdyń-
skiej.  
 

Zadanie 5 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachę-
cin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski, 
Trzaskowo (długość odcinka: 11,916 km; 4 
przepompownie) 
Wykonawca: ZRUG (Poznań). 
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł. 
Zadanie zakończono. 
 
 

Zadanie 6  
Gmina Murowana Goślina, miejscowości: 
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mścisze-
wo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, 
Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejsco-
wością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pław-
no, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopu-
chowo, Rakownia (długość odcinka: 87-
,425 km; 26 przepompowni). 
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTO-
STAL Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej 
Cebula, Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina. 
Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł. 
Termin zakończenia robót: 

koniec sierpnia 2013. 
 
Do połowy Maja należy spodziewać się 
utrudnień w ruchu w Murowanej Goślinie, na 
ulicach: Okrężna i Pogodna, gdzie odtwarza-
na będzie nawierzchnia oraz na Promienistej, 
tutaj prowadzone będą roboty budowlane. 
Natomiast do końca maja utrudnienia 
(zwężenia, a okresowo również zamknięcia 
ulic) związane z odtwarzaniem nawierzchni 
dróg można będzie napotkać w Murowanej 
Goślinie na ulicach: Motylewskiego, Radom-
skiego, Kłosa i Milewskiego, w Kamińsku na 
drodze do Pławna oraz na ulicach: Brzozowa 
i Słoneczna. W maju w Kamińsku planowane 
jest odtwarzanie nawierzchni ulic: Słoneczna, 
Jaworowa, Dębowa, Świerkowa, Bukowa, 
Klonowa, Topolowa, Wierzbowa i Jałowco-
wa. 
W Rakowni występować będą utrudnienia 
związane z prowadzeniem robót kanalizacyj-
nych w ulicach: Zięby, Wiklinowa i Leśna. 
Należy spodziewać się wprowadzenia objaz-
dów, które, zgodnie z zapewnieniem Wyko-
nawców, powinny być dobrze oznakowane.  
W drodze powiatowej 2025P w Mściszewie 
od 17 do 30 kwietnia 2013 trwać będą ro-
boty związane z budową kanalizacji sanitar-
nej. W tym czasie droga będzie zamknięta, 
wprowadzono objazd. Dla samochodów nad-
jeżdżających od strony zachodniej w okolice 
skrzyżowania z drogą prowadząca do Star-
czanowa objazd prowadzi ulicami: Mściszew-
ska, Złotoryjska, Północna, Kasztanowa, 
Obornicka, Raduszyńska i Mściszewska. Dla 
pojazdów nadjeżdżających od strony wschod-
niej objazd prowadzi ulicami: Mściszewska, 
Raduszyńska, Obornicka, Kasztanowa, Pół-
nocna, Złotoryjska i Mściszewska.   

 

Zadanie 7 
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karo-
lewo, Sława Wielkopolska, Szczodrocho-
wo, Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 
41,190 km; 20 przepompowni; 1 punkt 
zlewczy). 

Wykonawca: „CESTAR” An-
drzej Cebula, Jerzy Starski sp. 
j. (Szczecin). 
Wartość kontaktu:  
ok. 30 mln zł. 
Termin zakończenia robót: 
marzec 2014. 
 
Utrudnień można spodziewać się 
na ulicy Antoniewskiej w Sko-
kach, na odcinku około 200 m, 
po jednej stronie ulicy prowa-
dzone są roboty budowlane.  
W miejscu tym obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 30 
km/h. W Sławicy rozpoczęły się,  
a potrwają do połowy maja, 
prace porządkowe na drogach 
między działkami. Polegają one 
na równaniu i utwardzaniu dróg 
gruntowych. 

Sławica, droga pomiędzy działkami. W marcu budowano tutaj kanalizację grawitacyjną. Fot. CESTAR 
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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 

 

Zachęcamy  

do  

odwiedzania  

strony internetowej  

Związku  

Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”: 

www.puszcza-zielonka.pl 

 

 

Comiesięczne  
spotkania 
 

Co miesiąc w siedzibie Związku Międzygmin-

nego „Puszcza Zielonka” odbywają się spo-
tkania MAO (pełnomocnika ds. realizacji  
projektu, rolę tę pełni Tomasz Łęcki, Przewod-
niczący Zarządu Związku), z przedstawiciela-

mi najważniejszych podmiotów, biorących 
udział w przedsięwzięciu „Kanalizacja obsza-
ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
i okolic”.  Ostatnio takie spotkanie odbyło się 
w piątek, 19 kwietnia 2013. Dyskutowano 
przede wszystkim o stanie zaawansowania 
robót budowlanych na poszczególnych zada-
niach,  analizowano  też szczegółowo  poja-
wiające się problemy, omawiano  sposoby ich 
rozwiązania.  
Tego samego dnia odbyło się, organizowane, 
również w cyklu miesięcznym, spotkanie  
z Gminnymi Koordynatorami Projektu. To spo-
tkanie  zdominował temat odtwarzania dróg. 

Gminny Koordynatorzy zwracali uwagę na 
zbyt wolno postępujące prace. Analizowano 
harmonogramy odtworzeniowe opracowane 
przez Wykonawców, a Krzysztof Radeberg 
(przedstawiciel Inżyniera Kontraktu) omówił 
sytuację, jaka obecnie panuje na drogach.  
Podpisywanie niezbędnych do podłączenia 
posesji do systemu dokumentów było kolejnym 
ważnym tematem dyskusji w trakcie spotkania. 
Zastanawiano się jak najskuteczniej dotrzeć do 
dysponentów posesji, aby dopełnili formalno-
ści, bez których nie będą mogli korzystać  
z nowobudowanej kanalizacji. 

W spotkaniu MAO wziął udział m.in.. Włodzimierz Dudlik, Wiceprezes 

Zarządu Aquanet SA (pierwszy z prawej). Fot. Paweł Napieralski 

Spotkanie Koordynatorów Gminnych Projektu, 19 kwietnia 2013.  
Fot. Paweł Napieralski 

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/
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ZADANIE 

 

 
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC  

BUDOWLANYCH 

 
STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT 

(%) 
(oprócz przepompowni) 

ZADANIE 1 
(Gmina Swarzędz) 

 
Zadanie zakończone 

 
96,72 % 

ZADANIE 2 
(Gmina Swarzędz) 

 

 
Koniec września 2013 

 
89,90 % 

ZADANIE 3 
(Gmina Pobiedziska) 

 

 
Koniec grudnia 2013 

 
51,26 % 

ZADANIE 4 
(Gmina Czerwonak) 

 

 
Koniec czerwca 2013 

 
78,38 % 

ZADANIE 5 
(Gmina Czerwonak) 

 

 
Zadanie zakończone 

 
100 % 

 

ZADANIE 6 
(Gmina Murowana Goślina) 

 

 
Koniec sierpnia 2013 

 
69,92 % 

ZADANIE 7 
(Gmina Skoki) 

 

 
Marzec 2014 

 
36,55 % 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego  

Puszcza Zielonka i okolic”  

Stan realizacji projektu na dzień 28 lutego 2013 

UWAGA 
Zakończenie robót budowlanych nie oznacza od razu możliwość 

korzystania z kanalizacji. O możliwości zrzutu ścieków dysponenci 

zostaną poinformowani !!!  

Wcześniejsze korzystanie z sieci jest bezprawne i zabronione. Dys-

ponenci posesji, z których ścieki zostaną bezprawnie zrzucone do 

sieci narażają się na konsekwencje prawne oraz finansowe, ponie-

waż po udowodnieniu takiego działania, poniosą oni koszty czysz-

czenia zabrudzonego odcinka systemu kanalizacji. 
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Związek Międzygminny Puszcza Zielonka 
po raz trzeci organizuje Noc Kościołów 
Drewnianych. W piątek, 17 maja w trzech, 
spośród dwunastu kościołów na szlaku, 
zabrzmi muzyka chrześcijańska, którą za-
grają: zespół Pinokio Brothers i Beata Bed-
narz oraz muzyka dawna w wykonaniu 
Kwartetu Wielostrunnego. 
„Noc” rozpocznie się już o godzinie 17  
i potrwa do północy. W trakcie wieczoru 
zaplanowano projekcje filmu o szlaku ko-
ściołów drewnianych oraz zwiedzanie 
świątyń z udziałem regionalisty lub pro-
boszcza. 
 
"Szlak kościołów drewnianych wokół 
Puszczy Zielonka" to projekt powstały w 
2005 r. Jego celem jest stworzenie warun-
ków do dobrego zapoznania się z dzie-
dzictwem drewnianej architektury sakralnej 
na terenie gmin Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”. Zdaniem pomysłodaw-
ców i uczestników projektu, właściwe doce-
nienie wartości duchowych i materialnych 
związanych z drewnianymi kościołami po-
winno przyczynić się do zwiększenia troski 
o zachowanie ich w historycznej postaci 
zarówno, jeżeli chodzi o bryłę kościoła, 
wnętrza, cmentarz przykościelny, a także 
otaczający krajobraz.  
Szlak kościołów drewnianych obejmuje 12 
drewnianych świątyń wzniesionych w okre-
sie XVI-XIX w. i poprowadzony jest wokół 
Puszczy Zielonka, która stanowi zaplecze 
naturalnego budulca, jakim jest drewno. 
Szlak pokazuje jak bliskie było w dawnych 
czasach współistnienie człowieka ze środo-
wiskiem naturalnym (lasem) oraz jak bez-
pośredni był związek między kulturą,  

a naturą.  
Więcej informacji o Nocy Kościołów Drew-
nianych zamieściliśmy na stronie 
www.puszcza-zielonka.pl 
 
  

   

Puszcza Zielonka  to nie tylko  kanalizacja 

Noc Kościołów 

Drewnianych  

– III edycja 

 

Szczegółowy program  
Nocy Kościołów Drewnianych: 
 

godz. 17.00 – OTWARCIE NOCY KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH - wszystkie 
trzy kościoły otwierają drzwi dla pielgrzymujących i turystów – bicie dzwo-
nów. 
Kościół św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie 
godz. 17.05 – Msza Święta, 
godz. 18.00 – koncert zespołu Pinokio Brothers, 
godz. 19.30 – projekcja filmu o SKD, 
godz. 20.00 – oprowadzenie po kościele, 
 
Kościół św. Mikołaja Biskupa w Skokach 
godz. 20.00 – koncert Kwartetu Wielostrunnego, 
godz. 21.30 – oprowadzenie po kościele, 
godz. 22.00 – projekcja filmu o SKD. 
 
Kościół św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie 
godz. 20.30 – projekcja filmu o SKD, 
godz. 21.00 – oprowadzenie po kościele, 
godz. 22.00 – koncert Beaty Bednarz. 
 
Patronat medialny: 

http://www.puszcza-zielonka.pl

