
I tak, na przykład na zadaniu I w Swarzędzu, 
gdzie opóźnienie było największe, wykonawca 
nadrobił około miesiąc. Sytuacja tutaj nie jest 
jeszcze dobra, ale, co ważne, poprawia się. 

Przy takiej mobilizacji sił istnieje duża szansa 
na zakończenie realizacji poszczególnych 
zadań w terminach umownych. Wykonawcy 
przez cały czas zapewniają, że ostatecznych 

terminów dotrzymają. – Z naszej analizy wyni-
ka, że w grudniu Wykonawcy niektórych zadań 
zrealizowali więcej robót niż planowali. Zupełne 
zlikwidowanie opóźnienia na zadaniu I w Swa-

rzędzu, jeśli tempo robót się nie zmniejszy, zaj-
mie jednak jeszcze trochę czasu, ale jest możli-
we. Miejmy nadzieję, że nie sprawdzą się pro-
gnozy synoptyków, którzy przewidują w ostat-

niej dekadzie stycznia nadejście do Polski sro-
giej zimy z temperaturami dochodzącymi do 
minus 10 stopni w dzień. Gdyby tak się stało, 
nasze plany mogą zostać pokrzyżowane - mówi 
Andrzej Narożny, Inżynier Rezydent z firmy 
Grontmij Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). 
Tradycyjne, poniżej prezentujemy aktualny 
raport z realizacji przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”.  
 
Zadanie 1  
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor 
Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo 
(długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompow-
ni).  
Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-
HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk) 
Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł. 
W ostatnim miesiącu w Swarzędzu trwały 
roboty przy budowie kanalizacji grawitacyjnej 
na ulicach: Wyczółkowskiego, Jeżynowej, 
gdzie budowano sieć kanalizacji grawitacyjnej 
wraz z przyłączami.  
Kanalizację bez przyłączy budowano w Zala-
sewie w ulicach: Figowa, Hebanowa, Polska, 
Niemiecka.  
W Paczkowie kontynuowano budowę kanali-
zacji grawitacyjnej i przyłączy na ulicach: 

Szkolna, Groszkowa, Paprykowa, a na Rolnej 

i Śnieżnej kładziono tylko sieć, a przyłącza 
będą budowane później. Prace zakończono 
na Szkolnej, Groszkowej, Paprykowej i Ogro-
dowej. 
Na styczeń planowana jest w Swarzędzu kon-
tynuacja robót na Wyczółkowskiego, oraz 
rozpoczęcie na ulicach: Kossaka i Chełmońskie-

go. Prace będą trwały też na ulicach: Tru-

skawkowa (budowa przyłączy) i Jeżynowa 
(zakończenie budowy sieci i wykonywanie 
przyłącz). 
W Zalasewie kontynuowane będą roboty na 
ulicy Polskiej i Niemieckiej, a rozpoczną się na 
Austriackiej, Duńskiej i Chorwackiej. 
Kontynuowane będą prace w Paczkowie na 
Polnej, Fasolowej, Wiosennej, Śnieżnej, Po-
znańskiej, Kaczeńcowej oraz na Rolnej (po 
rozwiązaniu kolizji z siecią wodociągową) 
i Letniej (po rozwiązaniu kolizji z siecią gazo-
wą).  

  Ciąg dalszy na str. 2 → 
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 Czysta Puszcza  
         Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”  

 

Wykonawcy  
przyspieszyli 
 

Sprzyjająca pogoda, układ świąt, które najczęściej przypadały  
w dni ustawowo wolne od pracy, a także zwiększenie liczby bry-
gad przyczyniły się do przyspieszenia prac. Na niektórych odcin-
kach realizacje wyprzedziły plany, na innych nadrabiane są opóź-
nienia.  

Budowa kanalizacji grawitacyjnej, Gruszczyn, ul Jałowcowa. (fot. ZRUG)  
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Ciąg dalszy ze str. 1 

 
Na razie największym chyba utrudnieniem dla 
mieszkańców jest błoto. Mieszkańcy mają powo-
dy do narzekania. Wykonawca działa jednak 
aby sytuację poprawić – zbiera błoto, kładzie 
tłuczeń, jednak po krótkim czasie tłuczeń się 
zapada i stan nawierzchni znowu się pogarsza – 
mówi Janusz Cichocki, przedstawiciel Inżyniera 
Kontraktu. 
Dla mieszkańców Paczkowa dodatkowym 
utrudnieniem mogą być zwężenia jezdni  
i krótkie objazdy. 
Prace na tym zadaniu realizowane są zgodnie 
z obecnym (zaktualizowanym) harmonogra-
mem. Jednak w porównaniu z pierwszym har-
monogramem opóźnienie wynosi około 2 mie-
siące.   

 
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. 
W minionym miesiącu trwały roboty na ulicach: 

Asfaltowa i Lotnicza w Janikowie. Tutaj budo-
wano kanalizację grawitacyjną. Miały rozpo-
cząć się prace na Gnieźnieńskiej, jednak ter-
min rozpoczęcia przełożono na styczeń. Przy-
łącza budowano na ulicach: Katarzyńska  
i Jałowcowa w Uzarzewie. W Gruszczynie 
rozpoczęły się roboty na Leszczynowej  
i Ustronnej, a kontynuowane były na Okrężnej.  
W styczniu mają być kontynuowane roboty na 
wymienionych ulicach, ponadto w Gruszczynie 
na Wierzbowej i Jałowcowej budowane będą 
przyłącza.  
Trwają (i będą kontynuowane) prace przy 
budowie rurociągu tłocznego – kontynuacja 
mikrotunelingu – w Uzarzewie przy ulicy Kata-
rzyńskiej.  

W realizacji zadania 2 również występują 
opóźnienia, ale tak jak w zadaniu 1 Wyko-
nawca zapewnia, że roboty zakończone zo-
staną zgodnie z zapisami w umowie. 
 
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 
Trwają roboty w Jerzykowie na ulicach: Leśna, 
Wiosenna i Na Wzgórzu. W tych miejscach 
budowana jest kanalizacja grawitacyjna.  
Prace posuwają się krótkimi odcinkami, po 
zakończeniu droga jest od razu odtwarzana, 
aby jak najszybciej udostępnić dojazd miesz-
kańcom do posesji.  
W Biskupicach brygady budowlane kończą 
roboty na ulicy Porzeczkowej i wchodzą na 
Brzoskwiniową, pracują też na Jabłkowej. 
Kontynuowane są roboty na Polnej i Kubusia 
Puchatka. 

S u k c e s y w n i e  
w wymienionych 
miejscach wyko-
nywane  są 
przyłącza, a w 
planach jest 
r o z p o c z ę c i e 
prób szczelno-
śc i .  Roboty 
p r z e b i e g a j ą 
zgodnie z pla-
nem, a harmo-
nogram jest 
nawet lekko 
wyprzedzony. – 
Pogoda na razie 
sprzyja prowa-
dzeniu tego typu 
robót, dni wol-
nych związanych 
ze świętami 
właściwie w tym 
roku nie było, 
dlatego wyko-
nano trochę 
więcej niż dekla-

rowano – mówi Roman Pytlak, przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu.   
4 stycznia odbyło się spotkanie w Stęszewku, 
w trakcie którego Wykonawca deklarował 
rozpoczęcie, jeszcze w styczniu, robót związa-
nych z budową kanalizacji grawitacyjnej  
w rejonie tej miejscowości.  Zgodnie z zapew-
nieniami Wykonawcy, w tym tygodniu na 
teren robót w Stęszewku mają wejść dwie 
brygady.  
 
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. 
Na końcu grudnia dla tego zadania opraco-
wany został nowy harmonogram. Powstał on 
na wniosek Inżyniera Kontraktu, a celem tego 
działania jest przyspieszenie prac. Ma to 
nastąpić jednak dopiero od marca. Obecnie 
prace realizowane są zgodnie z nowym har-
monogramem.  
W grudniu zrealizowano kanalizację grawita-
cyjną w Miękowie na ulicach: Ogrodowa, 
Kolejowa, Czereśniowa, Łąkowa. W Ogrodo-
wej i Łąkowej budowano przyłącza.  
W Czerwonaku realizowano roboty w ulicach: 
Kręta, Sucha, Jeżynowa, Błękitna, Zakątek  
i Jagiełły. Przyłącza budowano na Krętej  
i Suchej. 
W Kicinie, też kanalizację grawitacyjną, kła-
dziono na Kościelnej, Swarzędzkiej, Poznań-
skiej. Na ostatniej z wymienionych ulic wybu-
dowano dwa przyłącza. 
W Miękowie na ulicy Czereśniowej i w Klinach 
realizowano budowę kanalizacji tłocznej. 
Na styczeń w planach jest realizacja kanaliza-
cji grawitacyjnej w Czerwonaku na ulicach: 
Krótka, Kręta Jeżynowa, Piaskowa, Działowa, 
Dolna, Błękitna, Zakątek, Wichrowa oraz na 
Kościelnej w Kicinie. Ponadto, na Krętej, Jeży-
nowej, Piaskowej, Dolnej i Błękitnej w Czerwo-
naku budowane będą przyłącza. 
Od początku realizacji zadania 4 do końca 
grudnia 2011 wybudowano już 254 przyłą-
cza (1804 metry). 
W styczniu kontynuowana będzie też budowa 
kanalizacji tłocznej na ulicy Zakątek w Czer-
wonaku.  
 
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. 
W grudniu, w Bolechowie prowadzono prace 
związane z odtworzeniem nawierzchni na ulicy 
Leśnej. Na drodze wysypano tłuczeń i utwar-
dzono ją. Na ulicy tej zakończono budowę 
kanalizacji grawitacyjnej, wybudowano też 
przyłącza, natomiast rozpoczęto prace zwią-
zane z budową kanalizacji grawitacyjnej na 
ulicy Polnej w Bolechowie, wykonawca powró-
cił też na ulicę Szkolną, tam kładzie rurę ka-

mionkową  φ 500 (kanalizacja grawitacyjna). 
- W Trzaskowie kładziona była kanalizacja 
grawitacyjna z przyłączami. Obecnie trwa mon-
taż armatury w studniach na kolektorze tłocz-
nym Bolechowo – Trzaskowo – informuje Kon-
rad Kurowski, przedstawiciel Inżyniera Kon-
traktu. 
Na styczeń planowana jest budowa kanaliza-
cji grawitacyjnej w ulicach: Polna, Poligonowa 
i Szkolna w Bolechowie. Ponadto kontynuowa-
ne będą prace związane z montażem armatu-
ry na kolektorze tłocznym Bolechowo – Trza-
skowo. W Trzaskowie budowana będzie ka-
nalizacja grawitacyjna wraz z przyłączami. – 
Być może w tym miesiącu prace w Trzaskowie 
zostaną zakończone. Nie dotyczy to jednak 
odcinka do jednostki wojskowej – mówi Konrad 
Kurowski.    
Tutaj prace odbywają się planowo, zgodnie  

z harmonogramem.   → 

Pracownik gazowni bada głębokość, na której znajduje się sieć Gazociągu 

Jamalskiego, i kierunek przepływu gazu. (Fot. Krzysztof Kańczkowski) 
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Wydarzyło się… 
 

Kalendarium najważniejszych wy-
darzeń związanych z realizacją 
przedsięwzięcia „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Pusz-
cza Zielonka i okolic” w roku 2011 
roku.  
 
31 marca 
Podpisano umowę z Wykonawcą zadania 6 
(gmina Murowana Goślina). Była to już czwar-
ta podpisana umowa (z siedmiu) na roboty 
budowlano-montażowe w ramach projektu. 
Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm 
Mostostal Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej 
Cebula, Jerzy Starski sp. j.  
W 2010 roku podpisano umowy na wykona-
nie robót w ramach zadania 2 (gmina Swa-
rzędz), oraz zadań 4 i 5 (gmina Czerwonak).  
 
5 kwietnia 
Rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia  
w terenie. Roboty ruszyły w Trzaskowie, gmina 
Czerwonak (zadanie 5). 
 
9 maja 
W Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz doszło 
do podpisania umowy pomiędzy Związkiem 
Międzygminnym „Puszcza Zielonka” i wyko-
nawcą zadania 2 (gmina Swarzędz) – konsor-
cjum firm „ZRUG – HYDROBUDOWA”. 
 
9 maja 
Rozpoczęto realizację zadania nr 1 (gmina 
Swarzędz). Umowę z Wykonawcą podpisano 
pod koniec 2010 roku. Wykonawcą zadania 
jest konsorcjum firm „ZRUG-
HYDROBUDOWA”. 
  
1 czerwca 
Ukazał się pierwszy numer elektronicznego 
miesięcznika „Czysta Puszcza”. 

 
1 czerwca 
BOŚ SA wygrał przetarg na udzielenie kredy-
tu. Umowę podpisano w siedzibie Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Kredyt 
obrotowy z limitem do 16  mln zł Związek 
przeznaczy na sfinansowanie płatności z tytułu 
podatku od towarów i usług VAT w ramach 
zadania inwestycyjnego pn: „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic” 

 
13 lipca 
W Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska pod-
pisana została umowa z wykonawcą robót 
budowlano-montażowych na terenie gminy 
Pobiedziska (zadanie 3). Wykonawcą została 
firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
„Eko-Wark” Sp. z o.o. ze Szczecina.  
 
17 sierpnia 
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu doszło do podpisania umowy pożyczki 
pomiędzy WFOŚiGW, a Związkiem Międzyg-
minnym „Puszcza Zielonka”. Kwota pożyczki 
wynosi 18 mln 567 tys. zł (netto). Środki te 
Związek przeznaczy na sfinansowanie części 

udziału własnego w przedsięwzięciu funkcjonu-
jącym pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. 
 
7 września  
Podpisana została ostatnia umowa z wyko-
nawcą robót budowlano-montażowych w ra-
mach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i 
okolic” Umowa dotyczyła wykonania robót na 
terenie gminy Skoki (zadanie7). Wykonawcą 
została firma: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jery 
Starski spółka jawna. 
 
9 września  
W siedzibie Aquanet SA doszło do podpisa-
nia bardzo ważnego, dla realizacji przedsię-
wzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobra-
zowego Puszcza Zielonka i okolic”, dokumentu. 
Na jego podstawie Związek wydzierżawi 
budowany system spółce Aquanet SA. W za-
mian za to, spółka  Aquanet SA będzie płaciła 
Związkowi czynsz dzierżawny, który zostanie 
przeznaczony przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” na spłatę zobowiązań 
zaciągniętych w celu sfinansowania wkładu 
własnego niezbędnego do realizacji inwesty-
cji. 
 
15 września 
Rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe 
w gminie Murowana Goślina ( wkopanie 
pierwszej łopaty). 
 
3 listopada 
Rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe 
w gminie Pobiedziska (wkopanie pierwszej 
łopaty). 
 
18 listopada 
Podpisanie umowy pożyczki. Kwotę, 73 milio-
nów zł pożyczy Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Związkowi 
Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”. W ten 
sposób całkowicie domknięte zostało finanso-
wanie projektu. 

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. 
Zakończono budowę dwukilometrowego odcin-
ka kanalizacji tłocznej na drodze Wojnowo-
Wojnówko. Kolektor wyposażono w studnie 
betonowe, obecnie przeprowadzane są próby 
ciśnienia. 11 stycznia rozpoczęła się 
„operacja” przechodzenia z systemem kanali-

zacyjnym nad Gazociągiem Jamalskim (φ 140 
cm). Dzieje się to w okolicach Wojnowa.   
W rejonie Wojnowa nie przewiduje się wystą-
pienia poważnych utrudnień dla kierowców, 
użytkownicy dróg mogą się jednak spodzie-
wać okresowych ograniczeń polegających na 

zamknięciu dla ruchu połowy jezdni na krótkim 
odcinku. Miejsca robót są dobrze oznakowa-
ne. Po ułożeniu rur i zasypaniu wykopu na-
wierzchnia uzupełniana jest tłuczniem, utwar-
dzona i przekazywana do użytkowania, do 
czasu jej odtworzenia do stanu pierwotnego. 
Na polnej drodze do Łopuchowa realizowany 

jest kolektor tłoczny φ 355. Do tej pory ułożo-

no odcinek o długości ok. 400 m.  
W Wojnówku trwają prace na ulicach: Jago-
dowa, Borówkowa, Jarzębinki oraz w rejonie 
Modrzewiowej. Prace przy sieciach na Malino-
wej i Poziomkowej zakończono, ale wykony-
wane są tam przyłącza. 
Również w Trojanowie zakończono większość 
prac (w pobliżu grupy zabudowań), a roboty 
prowadzone są w rejonie przepompowni PS8. 
Niewiele w porównaniu z sytuacją z poprzed-
niego miesiąca posunęły się roboty w Złotoryj-
sku, prace prowadzone są za cmentarzem 
ewangelickim, w pobliżu bazy firmy „CESTAR” 
– Wykonawcy robót.  
W styczniu, w Kamińsku rozpoczęła prace 
kolejna, czwarta już brygada. Magdalena 
Żeleźna z Mostostal Warszawa SA 

(Wykonawca) informuje, iż w lutym rozpoczną 
się prace w Rakowni i samej Murowanej Gośli-
nie.  
Pod względem realizacji harmonogramu,  
w Wojnówku roboty wyprzedzają plany, 
natomiast w Złotoryjsku są nieznacznie opóź-
nione, a w Kamińsku realizowane są zgodnie 
z harmonogramem.  
  
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, Wykonawca 
organizuje bazę sprzętową i biura. Roboty 
rozpoczną się najpóźniej w kwietniu, ale być 
może wcześniej. Wykonawca już dzisiaj za-
pewnia, że terminu zawartego w umowie do-
trzyma. 

http://www.puszcza-zielonka.pl/kanalizacja/item/356-bo�-sa-wygra�-przetarg-na-udzielenie-kredytu.html
http://www.puszcza-zielonka.pl/kanalizacja/item/356-bo�-sa-wygra�-przetarg-na-udzielenie-kredytu.html
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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 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 

 

 

 
 

 

Zachęcamy  

do  

odwiedzania  

strony internetowej  

Związku  

Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”: 

www.puszcza-zielonka.pl 

 

Ludzie i Firmy 

 

 

 
 
 
 
 
„CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy 
Starski sp. j. (Szczecin) w ramach 
przedsięwzięcia „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Pusz-
cza Zielonka i okolic” wykonuje 
dwa zadania. Wspólnie z Mostostal 
Warszawa SA realizuje zadanie 6 
(gmina Murowana Goślina), a na 
wiosnę, samodzielnie, rozpocznie 
budowę kanalizacji na terenie gmi-
ny Skoki (zadanie 7).  
 
Firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski 
Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, rozpo-
częła działalność w grudniu 1991 roku jako 
spółka cywilna. W 2001 została przekształco-
na w spółką jawną. 
Właścicielami  firmy są: mgr inż. Andrzej Cebu-
la i  mgr inż. Jerzy Starski. 
Obydwaj wspólnicy posiadają uprawnienia 
budowlane, dużą wiedzę popartą wieloletnim 
doświadczeniem w wykonawstwie robót inży-
nieryjnych i drogowych. Przed założeniem spół-
ki „CESTAR”, pracowali na stanowiskach kie-
rowników budów w Szczecińskim Przedsiębior-
stwie Robót Inżynieryjnych SPRI. 
Specjalnością firmy „CESTAR” jest wykonaw-

stwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 
oraz gazowych, budownictwo obiektów komu-
nalnych w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, roboty melioracyjne, inżynieryjne, 
kubaturowe, instalacje wewnętrzne oraz roboty 
drogowe. 
Spółka działa głównie na terenie zachodnio-
północnej Polski, a strategicznym obszarem jej 
aktywności jest województwo zachodniopomor-
skie. 
W ciągu 20 lat działalności Spółka zrealizowa-
ła dla gminy Szczecin, ZWiK Szczecin, spół-
dzielni mieszkaniowych, deweloperów, inwesto-
rów prywatnych i budżetowych, wiele inwestycji 

na terenie miasta Szczecina, między innymi 
uzbrojenie terenu i roboty drogowe na Osiedlu 

Gumieńce, Somosierry, Bukowo, Głębokie, Go-
lęcino, Bezrzecze oraz kanalizację sanitarną 
grawitacyjną i tłoczną w miejscowości Pilchowo, 
a także kanalizację Starych Polic etap I i II 
oraz wybudowanie wielu sieci gazowych niskie-
go i średniego ciśnienia wraz z przyłączami do 
budynków, stacji redukcyjnych II stopnia na 
terenie miasta Szczecina i województwa. 
Firma „CESTAR” wykonywała również obiekty 
proekologiczne służące ochronie środowiska 
takie jak oczyszczalnia ścieków w Kamieniu 
Pomorskim, oczyszczalnia ścieków przy ul. Mod-
rej w Szczecinie, oczyszczalnia ścieków w Lu-
biatowie. 

Spółka „CESTAR” realizuje roboty jako Gene-
ralny Wykonawca, w konsorcjach z innymi fir-
mami lub jako podwykonawca robót sanitar-
nych.  
Największe zrealizowane kontrakty w okresie 
20 letniej działalności, to projekty współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej z programu 
PHARE i ISPA. Z programu PHARE m.in.: 
„Ochrona jakości wód jeziora Miedwie, budowa 
systemu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sani-
tarnej w Gminach Warnice i Przelewice”, 
„Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej  
i oczyszczalni ścieków w Gminie Dobra”, „System 
wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin”, 
„Transgraniczna ochrona zasobów wód pod-
ziemnych w Gminie Police- ETAP I”, „Lubuska sieć 
obszarów aktywności gospodarczej – miasta 
przyjazne inwestorom –  ETAP I I” , 
„Transgraniczna ochrona zasobów wód pod-
ziemnych w Gminie Police- ETAP II” .  
Według zapewnień Właścicieli „CESTAR” powie-
rzone zadania realizuje zgodnie z oczekiwania-
mi klientów, dbając o profesjonalizm, jakość 
oraz terminowość usług i doradztwo. 
W dotychczasowej działalności firma zrealizo-
wała wiele prac i projektów wymagających 
szybkości działania, stosowania alternatywnych 
rozwiązań technicznych i elastycznego podejścia 
do wykonywanych robót. 
23 marca 2009, jako konsorcjum firm Budimex 
S.A i „CESTAR“, firma otrzymała nagrodę  
w konkursie „LIDER EKO-INWESTYCJI“ 
odbywającym się pod patronatem Ministerstwa 
Rozwoju regionalnego w kategorii Wykonawca, 
za realizację projektu „2000/PL/16/P/PE/016 
Poprawa jakości wody w Szczecinie“. 

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/
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  8                                                    16  s tyczn ia  20 12  

 

Spotkanie  
Świąteczne 
 

Tomasz Łęcki - Przewodniczący Zarządu 
Związku przywitał wszystkich gości oraz 
podsumował rok działalności Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka”, Mariusz 
Poznański - Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku wzniósł toast, w imieniu Prezyden-
ta Poznania przemawiał jego Zastępca – 
Tomasz Kayser, a wszyscy uczestnicy, 
wspólnie zaśpiewali, przy dźwiękach akom-
paniamentu Zespołu Trębaczy Myśliwskich 
VENATOR, kolędę Cicha Noc. W czwartek, 
29 grudnia odbyło się Spotkanie Świąteczne 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielon-
ka”. 

 

Około 100 osób wzięło udział w uroczystym, 
świątecznym spotkaniu, które odbyło się  
w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielon-
ce. Wśród uczestników byli pracownicy, przy-
jaciele i współpracownicy Związku Międzyg-

minnego „Puszcza Zielonka”. 
W roli gospodarzy wystąpili: Mariusz Poznań-
ski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku, 
a na co dzień Wójt Czerwonaka , Tomasz 
Łęcki – Przewodniczący Zarządu, Burmistrz 
Murowanej Gośliny i Olga Godynicka Kubiak 
– Członek Zarządu Związku oraz Kierownik 
JRP.  
Tomasz Łęcki bardzo pozytywnie ocenił dzia-
łalność Związku w mijającym roku. W swoim 

wystąpieniu wiele miejsca poświęcił na omó-
wienie realizacji projektu „Kanalizacja obsza-

ru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
i okolic", ale mówił też o nowych, ciekawych  
projektach turystycznych, podziękował wszyst-
kim osobom uczestniczącym w przygotowaniu 
nowej wersji Przewodnika Turystycznego 
„Puszcza Zielonka i Okolice”. 
Tomasz Kayser Wiceprezydent Poznania  
w swoim krótkim wystąpieniu mówił o Puszczy 
Zielonka w aspekcie realizacji wielkiego pro-
jektu budowy aglomeracji poznańskiej. Prezy-

dent podkreślił znaczenie Puszczy jako 
elementu podnoszącego jakość życia 
mieszkańców Poznania.  
Toast wzniósł Mariusz Poznański, Przewod-
niczący Zgromadzenia Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka”, Wójt gminy 
Czerwonak. Mariusz Poznański  podzięko-
wał wszystkim za dotychczasowe wsparcie 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowe-
go Puszcza Zielonka i okolic”, wykonawcom 
życzył, aby roboty realizowali w termi-
nach, natomiast wszystkim obecnym wszel-
kiej pomyślności w 2012 roku. Przewodni-
czący wyraził nadzieję, iż w przyszłym 
roku, „wszyscy spotkamy się na nowym 
szlaku kajakowym”. 

Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania zosta-

li zaproszeni na skromny poczęstunek. 

Po zaakceptowaniu po-
rządku obrad i protokołu 
z poprzedniego Zgroma-
dzenia przystąpiono do 
merytorycznej części 
obrad. 
Zgromadzenie rozpoczę-
ła dyskusji na temat obni-
żenia składek przezna-
czonych na funkcjonowa-
nie działu turystyki  
w 2012 roku. Budżet na 
turystykę będzie skrom-
niejszy o 21,5 procent. 
W związku z tym, trzeba 
by ło  z rezygnować  
z prowadzenia kilku 
działań.  
Dział Turystyki będzie 

realizował projekty, 
starając się o dofi-
nansowanie kon-
kretnych przedsię-
wzięć m.in. w Staro-
stwie Powiatowym, 
Urzędzie Marszał-
kowskim, Minister-
stwie Turystyki, lub 
w  P o l s k o -
Niemieckiej Fundacji 
Współpracy. 
W nas tępnych 
punktach głosowano 
uchwały: 
- w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie 
zaciągnięcia po-
życzki w Woje-
wódzkim Funduszu 
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie części 
wkładu własnego dla inwestycji pn. 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”,  
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Związku na rok 2011, 
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 
na lata 2011 – 2032, 
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na 
lata 2012-2032, 
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 
rok 2012.  
Uchwały w sprawie składek gmin na rok 2012 
oraz w sprawie nadania imienia Ryszarda 
Walerycha dla Szlaku Rowerowego R1 dysku-
towane i głosowane będą już na następnym 
Zgromadzeniu, w 2012 roku. 
Dyskutowano też oczywiście o największym 
projekcie jaki prowadzi Związek, o realizacji 
przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. 
Stan zaawansowania robót przedstawił To-
masz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku. 
Przewodniczący bardzo pozytywnie ocenił 
pracę Inżyniera Kontraktu.   
 
W Zgromadzeniu uczestniczyli m.in.: 
Mariusz Poznański, Wójt Czerwonaka 
(Przewodniczący Zgromadzenia Związku) 
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny 
(Przewodniczący Zarządu Związku) 
Tadeusz Kłos (Członek Zarządu Związku), 
Burmistrz Skoków 
Tadeusz Bąkowski, Wójt Kiszkowa 
Michał Podsada, Burmistrz Pobiedzisk 
Adam Trawiński, Zastępca Burmistrza Swarzę-
dza. 

 

Zgromadzenie 
na koniec roku 
W dwudziestym trzecim Zgromadzeniu, które 
odbyło się w siedzibie Związku w piątek, 16 
grudnia udział wzięli wszyscy wójtowie i burmi-
strzowie związkowych gmin. Uchwały akcepto-
wane były jednogłośnie. Podjęto decyzję, że 
uchwała w sprawie składek gmin dyskutowana 
będzie na kolejnym Zgromadzeniu, już w 2012 
roku.  

               

Wśród wielu gości był Tomasz Kayser, Wicepre-

zydent Poznania. (Fot. Paweł Napieralski) 

W Zgromadzeniu udział wzięli wszyscy wójtowie i burmistrzowie związ-

kowych gmin. (Fot. Paweł Napieralski) 
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Nowy Rok bieży…  
 

A plany ma przebogate! W harmonogramie imprez 

turystyczno – kulturalnych na terenie Puszczy Zielonka 

znajdą się w 2012 roku stałe, cykliczne przedsięwzięcia 

jak „Puszcza Wpuszcza” (27 maja) czy Cysterski Rajd 

Rowerowy (16 września). Po raz drugi odbędzie się Noc 

Kościołów Drewnianych (8 czerwca) – tym razem w świą-

tyniach w Rejowcu, Łagiewnikach Kościelnych i w Węgle-

wie. Latem postaramy się dogodzić piechurom i turystom 

rowerowym organizując cykl bezpłatnych wycieczek  

z wykwalifikowanym przewodnikiem pod hasłem „Lato  

z przewodnikiem w Puszczy Zielonka” (lipiec – sierpień). 

Pomimo konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia se-

zonu (18 marca i 13 października), sezon w Puszczy 

będzie trwał tak naprawdę cały rok. Dzieje się tak za 

sprawą imprez krajoznawczych organizowanych przez 

Klub Turystyczny „Puszcza Zielonka”, który działa od 18 

listopada 2011 r. W sekcjach: nordic walking i rowero-

wej działać będą wszyscy chętni zapaleńcy, miłośnicy 

zdrowego stylu życia, ciekawi świata i gotowi podziwiać 

urokliwe zakątki Wielkopolski. O wszystkim piszemy na 

www.puszcza-zielonka.pl w dziale „Turystyka”. 

 

Patrycja Owczarzak 

Puszcza Zielonka  
to nie tylko  
kanalizacja 

 

Najważniejsze imprezy 2012 roku organizowane 
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 

 
 

 

TERMIN 
 

IMPREZA 
 

MIEJSCE 

18 MARCA WIELKA FETA! 
Rozpoczęcie sezonu w 
Puszczy Zielonka / 
impreza NW 

Starczanowo 
  

13 MAJA 
  

HALO!  
TU SIĘ CHODZI! 
wycieczka piesza, 
przyrodnicza   

Zielonka   

27 MAJA PUSZCZA WPUSZCZA 
Rajd pieszo – rowerowy 

Meta: Swarzędz – Pływalnia 
„Wodny Raj” 

8 CZERWCA NOC KOŚCIOŁÓW 
DREWNIANYCH 
Koncerty muzyki chrze-
ścijańskiej 

Rejowiec 
Łagiewniki Kościelne 
Węglewo 
  

LATO IV LATO Z PRZEWOD-
NIKIEM W PUSZCZY 
ZIELONKA 

Puszcza Zielonka 
(cykl weekendowych, bezpłat-
nych wycieczek pieszych i rowe-
rowych z przewodnikiem) 

16 WRZEŚNIA CYSTERSKI RAJD RO-
WEROWY 

Meta: Owińska – klasztor pocy-
sterski 

6 PAŹDZIERNIKA 
  

HALO! 
TU SIĘ CHODZI! 
wycieczka piesza, 
„ornitologiczna” 
z okazji „Europejskiego 
Dnia Ptaków” 

Kiszkowo / 
Stawy kiszkowskie 

13 PAŹDZIERNIKA WIELKA PĘTLA - Zakoń-
czenie sezonu w Puszczy 
Zielonka/ 
impreza NW 

Teren Gminy Skoki 

 

Przechodzimy nad  
Gazociągiem Jamalskim! 

 

Rura widoczna na fotografii jest częścią kana-
lizacji tłocznej, która prowadzona jest (11 
stycznia 2012) nad gazociągiem Jamalskim  
w  okolicach Wojnowa, gmina Murowana Go-
ślina. 
Rura jest specjalnie ocieplona,  ponieważ 
umieszczona będzie na niewielkiej głębokości. 
 
Fot. Krzysztof Kańczkowski 


