
Wszystkie  proceduralne formalności Wyko-
nawca pokonał, czas na pracę w terenie. Na 
rozpoczęcie prac w ramach przedsięwzięcia 
czekają jeszcze: jedno (z dwóch) zadanie  
w gminie Swarzędz i po jednym w Pobiedzi-
skach i Skokach. 
A jak sytuacja na placu budowy systemu kana-
lizacji w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic" wygląda dziś? Poniżej relacja. 
 

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. 
Zakończono budowę sieci w ulicach Ogórkowej 
i Chłodnej w Paczkowie, tutaj przyłącza na 
razie nie są jeszcze wykonywane. W chwili 
obecnej prace trwają na ulicach Filtrowej, 
Kostrzyńskiej i Braterskiej w Paczkowie, na 
Warzywnej, z ulicami przyległymi, w Swarzę-
dzu, oraz na Mokrej, Planetarnej, Glebowej  
w Zalasewie. 
Utrudnienia można napotkać na wąskich uli-
cach w Paczkowie oraz przy dojazdach do 
posesji na ulicach Chłodnej i Warzywnej  
w Swarzędzu, gdzie pracują dwie firmy i rów-
nocześnie układają sieci kanalizacji sanitarnej 
(Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”)  
i deszczowej (na zlecenie UMiG Swarzędz) 
wraz z przyłączami.  
Przyłącza wykonywane są na ulicy Warzyw-
nej w Swarzędzu (by jak najszybciej mogli 
wejść drogowcy) oraz sporadycznie w Paczko-
wie. 
– Utrudnieniem dla realizacji naszego przedsię-
wzięcia jest bardzo duży napływ wody grunto-
wej na ul. Mokrej w Zalasewie – mówi Janusz 
Cichocki (przedstawiciel Inżyniera Kontraktu na 
terenie gminy Swarzędz).  
W najbliższym czasie realizowane będą robo-
ty w Paczkowie, ulice: Ogrodowa, Szparago-
wa, Filtrowa, Kostrzyńska oraz kontynuowane 
prace w Swarzędzu i Zalasewie, na ulicach 
gdzie obecnie roboty już trwają.   
 
                               Ciąg dalszy na stronie 2 → 
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 Czysta Puszcza  
         Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”  

 

Aktualności 

•   Starosta Powiatu Poznańskiego w sie-
dzibie Związku. W środę, 24 sierpnia siedzi-
bę Związku Międzygminnego „Puszcza Zielon-
ka” odwiedził Starosta Poznański, Jan Grab-
kowski. Gospodarzami spotkania byli: Tomasz 
Łęcki (Przewodniczący Zarządu Związku, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina)  
i Olga Godynicka – Kubiak (Członek Zarządu 
Związku, kierownik JRP). 

Starostę interesowały przede wszystkim kwestie 
związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. Historię powstania 
projektu, oraz fazę, w której obecnie się znajdu-
je przedstawił Przewodniczący Zarządu Związ-
ku. Tomasz Łęcki przybliżył też główne założe-
nia projektów roboczo nazwanych „Puszcza 
Zielonka 1” oraz „Puszcza Zielonka bis”, obej-
mujących mieszkańców, których posesje nie zna-
lazły się w planach obecnie realizowanego 
przedsięwzięcia. Starosta Jan Grabkowski bar-
dzo pozytywnie wypowiadał się o realizowa-
nym projekcie,                                       

                                    Ciąg dalszy na str. 2 → 

 

Ruszają prace  
w Murowanej Goślinie  

 

To już pewne. W czwartek, 15 września o godzinie 8 rozpocznie się 
realizacja przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic” na terenie gminy Murowana Gośli-
na. Pierwsze łyżki ziemi koparka będzie wybierać w Wojnowie. 

„Folwark” Szlachęcin. Odpompowywanie wody  
z wykopu przy pomocy igłofiltrów. (fot. Konrad 
Kurowski) 
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 c.d. ze str. 1 
 
szczególną uwagę zwrócił na zastosowane na-
rzędzia informacji, które tworzą system komuni-
kacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami przedsię-
wzięcia. 

 

•   Spotkania z mieszkańcami. W sierpniu od-
były się kolejne spotkania z mieszkańcami 
sołectw na terenie gminy Murowana Goślina. 
W sobotę, 13 sierpnia po południu, odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami przebywającymi sezo-
nowo w Kamińsku. – Frekwencja była duża, na 
spotkanie przyszło około 30-40 osób, które w 
Kamińsku mieszkają na terenie działek rekreacyj-
nych – mówi Agnieszka Ogrodnik ze Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, która 
współorganizuje spotkania z mieszkańcami. W 
spotkaniu uczestniczyli m.in.:  Elżbieta Dziel – 
sołtys Kamińska, Magdalena Żeleźna z Mostostal 
Warszawa SA (przedstawiciel Wykonawcy), 
Bogusław Bartkowiak – Przewodniczący Stowa-
rzyszenia Właścicieli Działek Rekreacyjnych w 
Kamińsku, Bogdan Kowalski – właściciel kancela-
rii adwokackiej, reprezentant Stowarzyszenia 
oraz Jarosław Beszterda – kierownik Działu 
Technicznego Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”. 
Spotkanie trwało około 1,5 godziny. Przedstawi-
ciele Związku przedstawili założenia przedsię-
wzięcia, omówili też rodzaje możliwości podłą-
czeń do budowanej kanalizacji sanitarnej. Uczest-
nicy spotkania otrzymali stosowne dokumenty  
i zostali poinformowani o procedurach, według 
których należy postępować aby posesja, której 
są właścicielami została podłączona do systemu. 
 
W niedzielę, 28 sierpnia odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami Wojnówka (gmina Murowana 
Goślina). Warunki były trudne, ponieważ spotka-
nie odbywało się na otwartym terenie. Jego 
organizatorem była miejscowa Spółka Wodno-
Ściekowa, a uczestniczyło w nim około 60 osób. 
Być może duża frekwencja związana była  
z faktem, iż pierwszym punktem spotkania były 
wybory do Zarządu Spółki. 

Na pytania dotyczące przedsięwzięcia 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka i okolic” odpowiadali    

przedstawiciele Związku (Agnieszka Ogrodnik  
i Jarosław Beszterda) oraz Krzysztof Kańczkow-
ski – Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu i Jakub 
Cebula (przedstawiciel Wykonawcy) z firmy 
„CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski sp.j.  
W spotkaniu uczestniczył też Konrad Strykowski 
– Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Murowa-
na Goślina. 
Uczestnicy spotkania, sezonowi mieszkańcy dzia-
łek rekreacyjnych w Wojnówku, pytali najczęściej 
o terminy związane z realizacją projektu oraz  
o utrudnienia, które mogą wyniknąć w trakcie 
prowadzonych prac, pytano też o odpowiedź na 
pytanie: dlaczego jedne posesje mieszczą się  
w projekcie, a inne nie? 
Następne spotkania z mieszkańcami odbędą się 
na terenie sołectwa Kliny (Dębogóra i Mielno)  
w gminie Czerwonak oraz w sołectwach: Paczko-
wo, Zalasewo i Jasin (gmina Swarzędz). 

 

  

Aktualności 

               

 

Zadanie 2 
Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, 
Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki 
(długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompowni).  
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-
HYDROBUDOWA”(Poznań – Gdańsk). 
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł. 
Jak informuje Janusz Cichocki, w najbliższym 

czasie rozpoczną sie prace w ramach tego zada-
nia. W chwili obecnej opóźnienia w stosunku do 
harmonogramu sięgają dwóch miesięcy, ale Wy-
konawca zapewnia, że zadanie będzie zakoń-
czone w terminie. 
 

Zadanie 3 
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedzi-
ska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo Hu-

by, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo Młyn, 
Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn, Wron-
czynek, Bednary, Stęszewko, Stęszewice, Ko-
walskie, 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, robo-
ty jeszcze się nie rozpoczęły. 
  

Zadanie 4 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, 
Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Miękowo, 
Annowo (długość odcinka: 58,7; 24 przepom-
pownie). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowe EKO – WARK (Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 
Zostały zakończone prace montażowe związane 
z układaniem rurociągów w Annowie, pozostało 
jeszcze wybudowanie przepompowni. Wykonano 
również przeciski pod budowaną obwodnicą 
Murowanej Gośliny. 
Obecnie prowadzone są prace na ulicach: Zaci-
sze, Zalesie, Krótkiej, Św. Jadwigi w Czerwonaku, 
na Strumykowej, Jonschera, Prostej, Swarzędzkiej 
w Kicinie, oraz na Słowackiego w Miękowie. Tutaj 
budowane są również przyłącza. Na wymienio-

nych ulicach mogą występować okresowe utrud-

nienia w dojeździe do posesji, chociaż Wyko-
nawcy starają się brać zawsze pod uwagę umoż-
liwienie takiego dojazdu. 
W najbliższym miesiącu kontynuowane będą 
prace na wymienionych odcinkach oraz rozpocz-
ną się na ulicach: Kręta, Piaskowa, Działkowa, 
Sucha, Trakt i Poznańska w Czerwonaku.  
  

Zadanie 5 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, 
kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzasko-
wo (długość odcinka: 11,5 km; 3 przepompow-
nie)  
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-

HARBART (Poznań). 
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł. 
Prace trwają na terenie oczyszczalni ścieków 
Szlachęcin, na drodze do Trzaskowa i na ulicy 
Szkolnej w Bolechowie.  We wrześniu roboty  
w wymienionych miejscach będą kontynuowane, 
dodatkowo rozpoczną się na ulicy Leśnej w Bole-
chowie.  
Jak informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel 

Inżyniera Kontraktu na gminę 
Czerwonak, realizacja zadań 
4 i 5  jest nieco opóźniona w 
stosunku do harmonogramu. 
Jest to spowodowane dużą 
ilością kolizji do których do-
chodzi z niezinwentaryzowa-
ną lub źle naniesioną na ma-
py infrastrukturą podziemną 
(m.in. gaz, woda , telekomuni-
kacja , kable elektryczne)  
w trakcie prac ziemnych. 
Problem dotyczy szczególnie 
zadania 4 w Czerwonaku  
i Kicinie. 
  

Zadanie 6 
Gmina Murowana Goślina, 
miejscowości: Murowana 
Goślina, Złotoryjsko, Mści-
szewo, Starczanowo, Ucho-
rowo, Przebędowo, Trojano-
wo, Długa Goślina (wraz  
z miejscowością Kąty), Woj-

nówko, Wojnowo, Pławno, Kamińsko, Oko-
niec, Boduszewo, Łopuchowo, 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. 
Umowę z Wykonawcą podpisano 31 marca 
2011 roku. 
Po raz kolejny termin rozpoczęcia robót przesu-
nięto. Prace rozpoczną się w środę 15 września  
o godzinie 8 w Wojnowie (jadąc od strony Muro-
wanej Gośliny, za tablicą z nazwą miejscowości, 
po lewej stronie za kaplicą, w kierunku przystan-
ku autobusowego). Tutaj firma „CESTAR” budo-
wać będzie kanalizację grawitacyjną. Równole-
gle mają rozpocząć się prace w Wojnówku.   
  

Zadanie 7 
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, 
Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejo-
wiec, 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  
Prace się jeszcze nie rozpoczęły, umowę podpi-
sano 7 września 2011 roku. 

                  

Ruszają prace w Murowanej  
Goślinie  
Ciąg dalszy ze str. 1 

Ulica Obornicka w Bolechowie. Fotografia historyczna, wykop został 
już zasypany. (Fot. Wioletta Frankowska) 
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Na podstawie podpisanej umowy wydzierżawia-
jący – Związek Międzygminny „Puszcza Zielon-
ka” – odda Spółce Aquanet SA w dzierżawę 

urządzenia kanalizacyjne, wybudowane  
w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środo-
wisko. W zamian za to, 
spółka  Aquanet SA bę-

dzie płaciła Związkowi 
czynsz dzierżawny, który 
zostanie przeznaczony 

przez Związek 
Międzygminny 
„Puszcza Zielon-
ka” na spłatę 
z o b o w i ą z a ń 
za c i ągn i ę ty c h  
w celu sfinansowania wkładu własnego, 
niezbędnego do realizacji inwestycji. 
Spotkanie rozpoczęło się od wypełnie-
nia formalnych obowiązków - podpisa-
niem przez przedstawicieli spółki Aqu-
anet i Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” egzemplarzy umów. 
Po tym wystąpił Tomasz Łęcki, który 
przypomniał najważniejsze momenty 
związane z funkcjonowaniem przedsię-
wzięcia „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
i okolic", z okresu od pomysłu do obec-
nego stanu, z uwzględnieniem znaczącej 
roli firmy Aquanet SA. – Najprawdopo-
dobniej nie odnieślibyśmy sukcesu, gdyby 

nie stała współpraca i korzystanie z doświadczenia 

i doradztwa firmy Aquanet. Co chcę podkreślić, 
nigdy nie spotkaliśmy się ze strony Aquanetu  
z odmową podzielenia się doświadczeniami – 
mówił Tomasz Łęcki. – Aquanet jest firmą, która 
gwarantuje wysoką jakość operatorską. Gdyby 
Związek miał tworzyć własną firmę na potrzeby 
projektu, jestem przekonany, że byłoby to dla nas 
bardzo trudne. Za etap, może mało spektakular-
nych, ale bardzo pracowitych lat chciałbym panu 
Prezesowi Pawłowi Chudzińskiemu i pracownikom 
Aquanet SA podziękować - dodał.   
- Gdyby nie wielki upór Tomasza Łęckiego, tego 
projektu by nie było. Gdyby nie osoba przewodni-
czącego Zarządu Związku, to, myślę, że te tereny 
przynajmniej przez najbliższe dwadzieścia lat nie 
byłyby skanalizowane – powiedział Prezes Zarzą-
du Spółki Aquanet SA.   

 

Związek wydzierżawi budowany system spółce Aquanet SA   
 

W piątek, 9 września, w siedzibie Aquanet SA doszło do podpisania bardzo ważnego, 
dla realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka i okolic”, dokumentu. 

Kwota pożyczki wynosi 18 mln 567 tys. zł 
(netto). Środki te Związek przeznaczy na sfinan-
sowanie części udziału własnego w przedsię-
wzięciu funkcjonującym pod nazwą „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic”. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i  Go spodar k i 
Wodnej w Pozna-
niu udzieli Związ-
kowi pożyczki na 
preferency jnych 
warunkach: opro-
centowanie kredytu 
wynosić będzie 0,5 
proc. stopy redys-
konta weksli NBP, 
lecz nie mniej niż 3 
proc. w skali roku, 
karencja w spłacie 
– 1 rok od zakoń-

czenia inwestycji, a spłata kredytu 
następować będzie w latach 2014-
2025. 
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są 
poręczenia podmiotów, które są uczestnikami 

projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic”, czyli gmin: Czer-
wonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, 

Swarzędz. Gminy poręczają pożyczkę w wyso-
kości procentowego udziału w inwestycji, liczone-
go według zakresu 

 

Wsparcie dla projektu 
 
W środę 17 sierpnia 2011 roku, w siedzibie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu doszło do podpisa-
nia umowy pożyczki pomiędzy WFOŚiGW  

a Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zie-
lonka”.   

Krystyna Poślednia, Prezes 
WFOŚiGW : 
– To największy jak dotąd obszar 
objęty umową pożyczkową. 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i 
okolic” to przedsięwzięcie, które 
będzie przykładem dla innych 
instytucji i Funduszy wspierających 
działania samorządów. Życzę 

konsekwencji w realizacji tego ogromnego projektu. 

Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka”:  
– Kwota pożyczki, na którą podpisaliśmy dzisiaj umowę, jest niż-
sza niż te z głównych źródeł finansowania. Pragnę jednak podkre-
ślić, iż to Wojewódzki Fundusz był pierwszą instytucją gwarantują-
cą finansowanie i gwarantującą wsparcie finansowe chociażby na 
podtrzymanie płynności na każdym etapie realizacji naszego 
projektu. Fundusz w sposób ewidentny realizuje misję instytucji 
regionalnej, która towarzyszy naszemu projektowi i wspiera go 
przez cały czas. Byłoby nam bardzo trudno go rozpocząć i reali-
zować oraz dotrzeć do etapu, na którym się znajdujemy bez 

wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. 

O umowie 

Umowa obowiązywać będzie w latach 2011-2032. 

Związek Międzygminny, jako podmiot wydzierżawia-

jący, będzie otrzymywać około 5,7 mln złotych rocznie. 

Środki te będą przeznaczone na spłatę pożyczki, któ-

rą Związek zaciągnie w Narodowym Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

                 

Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet SA i Tomasz 
Łęcki, Przewodniczący Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”, bezpośrednio po podpisaniu umowy.  
(Fot. Agnieszka Ogrodnik) 
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6 grudnia 2010 roku podpisano 
umowę na realizację zadania 1 
w ramach projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. Umo-
wa dotyczyła wykonania odcin-
ka kanalizacji o długości 40,5 km 
w gminie Swarzędz. Wykonawcą 
zostało konsorcjum firm ZRUG 
Sp. z o.o. - Hydrobudowa 
Gdańsk SA. W jednym z po-
przednich numerów biuletynu 
poznańską firmę Zrug już przed-
stawiliśmy, dzisiaj parę słów o 

Hydrobudowie Gdańsk SA. 
 
Początki przedsiębiorstwa datowane są na rok 
1949, kiedy zostało utworzone PPB „Hydrotrest” 
oddział nr 3 w Gdańsku. W kolejnych latach firma 
przyjmowała różne nazwy. Ostatecznie jednak,  
w wyniku prywatyzacji w 1991 r. powstała spółka 
akcyjna Hydrobudowa S.A., a od 13 października 
2009 r. spółka nosi nazwę Hydrobudowa Gdańsk 
SA. 
Pierwsze kontrakty zawiązane były z odbudową 
zniszczonych działaniami wojennymi portów morskich 
i rybackich, stoczni, falochronów i innych obiektów 

hydrotechnicznych w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, 
Szczecinie, Władysławowie, Kołobrzegu i Helu.  
W tym okresie wykrystalizował się główny kierunek 
działalności przedsiębiorstwa i jego specjalność, tj. 
budownictwo morskie oraz fundamentowanie. 

W następnych latach Hydrobudowa rozwinęła 
zakres działalności, i obok robót hydrotechnicz-
nych, specjalizuje się w wykonywaniu prac  
z zakresu budowy obiektów związanych z ochro-
ną środowiska naturalnego, budowli inżynieryjno 

– przemysłowych oraz inżynierii gruntu. 
Do najważniejszych zrealizowanych projektów 
należą: Port Północny w Gdańsku, Baza Kontene-
rowa w Gdyni, Nabrzeża portów rybackich we 
Władysławowie, Helu, Łebie, Darłowie i Koło-
brzegu, Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych 
w Porcie Północnym, Terminal Przeładunku Gazu 
Płynnego w Porcie Północnym, Wejście do Portu 
Kołobrzeg. Hydrobudowa była też wykonawcą 
obiektów inżynieryjnych na Oczyszczalni Ścieków 
Wschód w Gdańsku, budowała system ściekowy 
dla osiedli Grębocin - Bielawy i Czerniewice  

w Toruniu, a także modernizowała stację uzdat-
niania wody „Drwęca – Jedwabno”. 
Przedsiębiorstwo, równolegle z działalnością  
w kraju zbudowało szereg obiektów poza grani-
cami Polski, między innymi w Czechach, byłym 
ZSRR oraz na Cyprze. 
29 czerwca 1994 roku Hydrobudowa SA, podpi-
sała z Libijskim Ministerstwem Zasobów Morza 
kontrakt na budowę falochronów i oświetlenia 
nawigacyjnego w trzech miejscowościach: Sirte, 

Qarabulli i Ras - El - Tin na libijskim wy-
brzeżu. Wykonane falochrony miały się 
stać zalążkiem infrastruktury portowej  
w przyszłych portach rybackich. Port  
w Sirte przekwalifikowano później na 
port handlowy i zgodnie z wizją przy-
wódcy libijskiego Muammara Kaddafie-
go miał on stanowić „Wrota Afryki”. 
Po ponad 10 latach od podpisania kon-
traktu i 6 latach od rozpoczęcia budowy, 
w listopadzie 2004 roku została ukończo-
na budowa falochronów w porcie Sirte: 
falochronu głównego mierzącego 1150m 
długości oraz falochronu pomocniczego 
mierzącego 210m. 
Ostatnim wyzwaniem podjętym przez 
Hydrobudowę na libijskim wybrzeżu 

Morza Śródziemnego był remont falochronów  
w Ras L anuf, największym porcie naftowym  
w Libii. Było to wspólne przedsięwzięcie Hydro-
budowy i Polimexu-Mostostal Siedlce. 
Misją firmy jest maksymalne zaspokojenie po-
trzeb Klientów, realizowane poprzez zatrudnie-
nie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej 
oraz stosowanie rozwiązań nieszablonowych  
i nowatorskich, zapewniających najwyższą jakość 
i terminowość. 

 

 

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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Uroczystość odbyła się w  Sali Biblioteki Pu-
blicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. 
Wcześniej podpisane zostały umowy z wyko-
nawcami prac na terenie gmin: Czerwonak 
(dwa zadania), Swarzędz (dwa zadania), 
Murowana Goślina (jedno zadanie) i Pobie-
dziska (jedno zadanie).  
Kontraktem na terenie gminy Skoki objęte 
będą miejscowości: Sławica, Sława, Szczodro-
chowo, Rejowiec, Karolewo, Skoki. Firma 
„CESTAR” będzie miała 29 miesięcy (od daty 
rozpoczęcia robót) na realizację zadania. 
Wartość kontraktu wynosi  29 300 665,12 zł 
(brutto).  
Spółka „CESTAR” wykonuje już jedno zadanie 
w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic”. Wspólnie, w konsorcjum z przedsię-
biorstwem MOSTOSTAL Warszawa SA, reali-
zuje budowę na terenie gminy Murowana 
Goślina (zadanie 6).  
Osobą najbardziej zadowoloną z podpisania 
umowy był burmistrz gminy Skoki Tadeusz 
Kłos: - Bardzo długo czekaliśmy na ten moment. 
Po wykonaniu prac i uruchomieniu systemu 
mieszkańcom gminy Skoki będzie się żyło wy-
godniej, będą funkcjonowali w czystszym, przy-
jaźniejszym środowisku.  
Przewodniczący Zarządu Związku Tomasz 
Łęcki przypomniał najważniejsze momenty z 
historii przedsięwzięcia oraz podkreślił bardzo 
dobrą współpracę pięciu gmin w ramach reali-
zacji przedsięwzięcia.  

Drugą stroną 
podpisującą 
umowę była 
firma „CESTAR”. 
W imieniu wła-
ścicieli-
wspólników: 
Andrzeja Cebuli  
i Jerzego Star-
skiego Głos za-
brał Dyrektor 
Cebula, który po 
zaprezentowaniu 
dokonań firmy, 
zapewniał, że 
„CESTAR” będzie 
starał się wyko-
nać wszystkie 
prace w termi-
nie, a prowa-
dząc roboty 
będzie robić 
wszystko, aby 
jak najmniej 
utrudniać funk-
cjonowanie 
mieszkańcom.  
Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” od 
początku funkcjonowania otrzymuje bardzo 
mocne wsparcie ze strony Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. W uroczystym podpisa-
niu umowy brała udział Krystyna Poślednia, 

Prezes Zarządu Funduszu. Pani prezes zapew-
niła o wsparciu Funduszu dla działań proeko-
logicznych, przypomniała o podpisaniu umowy 
pożyczki pomiędzy Związkiem Międzygmin-
nym a Funduszem, które miało miejsce w poło-
wie sierpnia, gratulowała Związkowi sukcesu, 
jakim jest doprowadzenie projektu do obecne-
go stanu, a współdziałanie gmin w ramach 
Związku podała jako wzór do naśladowania 

dla innych gmin. – Przyglądając się funkcjono-
waniu przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic” można śmiało powiedzieć, że warto mieć 
wielkie marzenia i dążyć do ich osiągnięcia – 
mówiła Prezes Krystyna Poślednia. 

 

Wykonawcy w komplecie 

Ostatnia umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych  
w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic” uroczyście podpisana została  
w Skokach, w środę 7 września. Zgodnie z jej zapisami, szczeciń-
ska firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jery Starski spółka jawna po-
łoży na terenie gminy Skoki około 40 kilometrów rur kanalizacyj-
nych.  

Ostatnia umowa na wykonanie robót montażowo-budowlanych w ramach  
przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic" została podpisana. Od lewej: Tadeusz Kłos – Członek Zarządu 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Tomasz Łęcki – Przewodniczący 
Zarządu Związku, Jerzy Starski i Andrzej Cebula – współwłaściciele firmy 
„CESTAR”.  
Fot. Tomasz Mizgier 

W poniedziałek, 22 sierpnia w siedzibie 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 
miała miejsce kontrola trwałości projektu dofi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go 2004-2006. Kontrolowano funkcjonowanie 
projektu „Szlak Kościołów Drewnianych wokół 
Puszczy Zielonka”, po pięciu latach jego dzia-
łalności. 
Kontrolę przeprowadzali pracownicy Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego, a polega-

ła ona na sprawdzeniu 
kompletności materiałów, 
faktur, sprawozdań, wnio-
sków o płatności i porówna-
niu ich z odpowiednimi 
dokumentami znajdującymi 
się w jednostce pośredni-
czącej. Druga część kontroli, 
która polegała na przepro-
wadzeniu wizji lokalnej na 
Szlaku Kościołów Drewnia-
nych, dotyczyła trwałości 
projektu. 

Wynik kontroli był pozy-

tywny, kontrolujący nie 

wnieśli żadnych poprawek. 

Była to już trzecia kontrola 

tego projektu, i trzecia 

pozytywna. 

Szlak Kościołów 
Drewnianych  
po kontroli 
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Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” został poproszony przez organizatorów Dożynek Gmin-
nych  gminy Murowana Goślina do zaprezentowania swej działalności w trakcie uroczystości dożyn-
kowych, które odbyły się w sobotę, 3 września na boisku sportowym w Łopuchówku. Nasze stoisku 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osoby nas odwiedzające pytały najczęściej o termin zakoń-
czenia inwestycji, trochę z niedowierzaniem pytano też, czy na pewno system kanalizacji zostanie 
wybudowany. 
Duże zainteresowanie wzbudzały wydawnictwa turystyczne Związku. Rowerzyści, wędkarze i dzieci 
najczęściej zabierali mapy, rozdaliśmy też wiele egzemplarzy opracowań edukacyjnych na temat 
Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. 
Do Łapuchówka przybyli nie tylko mieszkańcy gminy Murowana Goślina, pytania związane z przed-
sięwzięciem „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zadawali też 
przyjezdni z gmin Skoki i Czerwonak.  

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  

Byliśmy na Gminnych Dożynkach 
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Byle do wiosny 
 
W artykule zatytułowanym „Puszcza Zielonka 
to nie tylko kanalizacja”, opublikowanym  
w ostatnim numerze naszego miesięcznika 
„Czysta Puszcza", informowaliśmy o ciekawej 
atrakcji turystycznej przygotowywanej przez 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”  
i gminę Pobiedziska. Szlak kajakowy plano-
wano oddać do użytku w drugiej połowie 
września tego roku. Tymczasem otwarcia Szla-

ku Kajakowego „Puszcza Zielonka” zostało 
przesunięte. Od Barbary Florys-Kuchnowskiej, 
Kierownika JRP, przedstawiciela organizato-
rów otrzymaliśmy w tej sprawie pismo informu-
jące, „iż w związku z wystąpieniem niespo-
dziewanych warunków pogodowych na terenie 
realizacji projektu „Szlak Kajakowy „Puszcza 
Zielonka” (ulewne deszcze, podniesione pozio-
my wód) termin jego realizacji uległ przesunię-
ciu. Ze względu na specyfikę projektu i brak 
możliwości wykonywania prac w okresie je-
sienno-zimowym termin realizacji projektu 
przesunie się na okres wiosny 2012 r.  
W związku z powyższym spływ kajakowy, 
wcześniej planowany na wrzesień br. odbę-
dzie się w maju lub w czerwcu 2012 r. Już 
dzisiaj serdecznie na niego zapraszamy.” 
Przypomnijmy, trasa szlaku kajakowego pro-
wadzić będzie z jeziora Biezdruchowskiego  
w Pobiedziskach przez odcinek rzeki Głównej 
oraz jeziora: Jerzyńskie, Wronczyńskie (Małe  
i Duże) do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskie-
go w Tucznie.  

               

               

 

„Fotogeniczne” 
kręgi 
 
Takie niby tylko betonowe 
elementy systemu kanalizacyj-
nego. A okazuje się, że mogą 
być też obiektem ciekawej 
fotografii.  
Zdjęcie wykonane zostało  
w sierpniu 2011 roku w Dębo-
górze, a przedstawia betono-
we kręgi i zwężki do budowy 
studni w sieci systemów kanali-
zacji grawitacyjnej i tłocznej.   
Elementy zostaną wykorzysta-
ne przy budowie naszego, 
nowego systemu kanalizacji 
sanitarnej. 
 
 
(fot. Wioletta Frankowska) 

 


