
Poniżej szczegółowa relacja z placów budów.  
 

Zadanie 1  
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor 
Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo 
(długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompow-
ni).  
Wykonawca: Konsorc jum „ZRUG -
HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk) 
Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł. 
W minionym miesiącu trwały prace budowlano 
montażowe w Paczkowie na ulicach: Filtrowa, 
Sokolnicka, Ogrodowa, Średzka, Rolna, Kostrzyń-
ska, Braterska – tam rozpoczęto, natomiast kon-
tynuowano na Chłodnej i Ogórkowej. Oprócz 
kładzenia sieci, posadowiono korpusy przepom-
powni P32 w ul. Polnej oraz P31 w ul. Szparago-
wej.  
W Swarzędzu kontynuowano roboty na ul. Wa-
rzywnej oraz częściowo na Ślusarskiej, a w Zala-
sewie w ulicach: Planetarnej, Mokrej, Glebowej. 
Rozpoczęto roboty na terenie szkoły przy ul. 
Planetarnej oraz w ulicach Roślinnej i Ogrodowej. 
Jak informuje Janusz Cichocki, przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu w ostatnim miesiącu wykona-
no niewielką ilość przyłączy w ulicach: Warzyw-
na, Chłodna, Braterska, Filtrowa. Prace nad wy-
konywaniem nowych przyłączy w tych miejscach 
będą kontynuowane w październiku. 

Wykonawcy próbują nadgonić opóźnienia zwięk-

szając ilość brygad oraz wydłużając dzień pra-

cy.  

 

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. 

W drugiej połowie września rozpoczęto roboty 

na rurociągu tłocznym oraz na grawitacyjnym  

w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie. Wykonawca 

tego zadania ma bardzo duże opóźnienie, ale 

zapewnia, że ostatecznego terminu dotrzyma. 

Montaż studzienki kanalizacyjnej w Czerwonaku, 
przy ulicy Zalesie. 

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

 

Krótko. . .  

• Spotkania z mieszkańcami. We 

wtorek, 20 września w Sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół w Paczkowie odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami sołectwa Paczkowo (Gmina 
Swarzędz). Agnieszka Ogrodnik i Wioletta 
Frankowska ze Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” informowały na temat pod-
łączania się do sieci. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali m.in. formularz informacyjny, wniosek  
o zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków, 
ulotki informujące o procedurach. 
Prezentację zawierającą informacje o przedsię-
wzięciu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic” przedstawiła 
Agnieszka Ogrodnik, po tym, na pytania odpo-
wiadali: przedstawiciele Związku, Janusz Ci-
chocki – przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, 
Andrzej Synowiec z firmy ZRUG Sp. z o.o. 
(Wykonawca) oraz Zbigniew Zastrożny – Koor-
dynator Projektu na terenie Gminy Swarzędz. 
W spotkaniu uczestniczyli też: Ryszard Dyzma – 
Radny ze Swarzędza i Małgorzata Glabas- 
Gruszka – Sołtys Paczkowa. 
Mieszkańcy najczęściej pytali o harmonogram 
prac, o to dlaczego ok. 20 posesji nie znalazło 
się w projekcie, o utrudnienia jakie będą wystę-
powały w trakcie prowadzenia prac budowla-
nych, pytano też o przyłącza – czy istnieje moż-
liwość ich przesunięcia. 
 
Następnego dnia, w środę, 21 września po-
dobne spotkanie odbyło się w Zalasewie, rów-
nież w Gminie Swarzędz. Także tutaj spotkanie 
rozpoczęła prezentacja przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. Spotkanie w Zalase-
wie prowadziła Wioletta Frankowska ze Związ-
ku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, a na 
pytania mieszkańców odpowiadali: przedstawi-
ciele Wykonawcy (Adam Sommerling  – firma 
Damar-podwykonawca, Michał Miziewicz – 
firma ZRUG, Przemysław Hampel – HYDROBU-
DOWA Gdańsk), Janusz Cichocki – przedstawi-
ciel Inżyniera Kontraktu i Halina Sołowiej – 
Sołtys Zalasewa. Pytania mieszkańców pokry-
wały się z zadawanymi dzień wcześniej w Pacz-
kowie. 

 

                            Ciąg dalszy na stronie 2  → 

 

W Annowie  
roboty na ukończeniu 
 

W Murowanej Goślinie roboty się rozpoczęły, w Pobiedziskach, re-
alizacja zadania rozpocznie się około 17 października. Nieźle wy-
glądają terminy na dwóch zadaniach w Czerwonaku - w Annowie 
wykonano 97 proc. robót. Przez cały czas opóźnienia notowane są 
na zadaniu 1 i zadaniu 2 w Swarzędzu. 



2 

 

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

Z ie lonka  i  oko l i c ”                                                      n r  5                                        12  pa ździe r n ika  2011  

 c.d. ze str. 1 

 

We wtorek, 27 września odbyło się spotkanie  

z mieszkańcami Gruszczyna (gmina Swarzędz). 

Uczestniczyło w nim około 30 osób. Ze strony 

inwestora w spotkaniu wzięli udział: Agnieszka 

Ogrodnik (Związek Międzygminny „Puszcza 

Zielonka”), Zbigniew Zastrożny – Koordynator 

Projektu w Gminie Swarzędz i Janusz Cichocki – 

przedstawiciel Inżyniera Kontraktu. Gospoda-

rzem spotkania była Barbara Czachura – Sołtys 

Gruszczyna, Radna Swarzędza. Oprócz pytań  

o harmonogramy, nawierzchnię – w jaki sposób 

będzie odtworzona, możliwość przesunięcia 

przyłączy, pytano o wysokość stawek za odpro-

wadzane ścieki.  

 

• Zarządcy gmin, należących do Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka” wzięli 
udział w pięćdziesiątym drugim Zgromadzeniu 
Związku. Spotkanie odbyło się w piątek, 23 
września 2011 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina.  
Najwięcej czasu poświęcono dyskusji na tematy 
związane z realizacją przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”, wcześniej przegłoso-
wano cztery uchwały związane z finansami 
Związku.  
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zgroma-
dzenia, Wójt Gminy Czerwonak – Mariusz Po-
znański, a wzięli w nim udział również Tomasz 
Łęcki – Przewodniczący Zarządu Związku 
(Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina), 
Tadeusz Kłos – Członek Zarządu Związku 
(Burmistrz Miasta i Gminy Skoki) oraz Tadeusz 
Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo. Gminę Swa-
rzędz, pod nieobecność Adama Trawińskiego, 
pierwszego Zastępcy Burmistrza reprezentował 
Zbigniew Zastrożny – Dyrektor Wydziału Rozwo-
ju Gminy (koordynator projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic” na terenie gminy Swarzędz). W zgroma-
dzeniu uczestniczyli także, m.in.: Olga Godynicka
-Kubiak – Członek Zarządu (Dyrektor Biura 
Związku, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”), Dorota Trepińska, 
Główny Księgowy Związku i Ryszard Pomin koor-
dynator projektu „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” na 
terenie gminy Murowana Goślina.  
Tradycyjnie, po otwarciu posiedzenia odczytano 
porządek obrad, a następnie przyjęto protokół  
z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia,  
z 10 czerwca 2011 roku. 
W części ogólnej Zgromadzenia jednogłośnie 
przyjęło cztery uchwały związane z budżetem 
Związku.   
W posiedzeniu brał udział Jan Deskur 
(przedstawiciel Inżyniera Kontraktu), który szcze-
gółowo przedstawił stan realizacji Przedsięwzię-
cia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. W związku z opóźnie-
niami prac, które występują na niektórych zada-
niach, dyskutowano o możliwościach nacisku na 
Wykonawców w celu mobilizacji ich do nadrobie-

nia zaległości.  

  

Krótko. . .  

               

Ciąg dalszy ze str. 1 
 
roboty mają się rozpocząć 17 października. 
 

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. 
W Annowie wykonano już 97 proc.  zakłada-
nych prac montażowych, jeśli chodzi o rurociągi 
t łoczne , grawi tacy jne i  przyłącza.  

Aktualnie roboty trwają na ulicy Słowackiego  
w Miękowie, na Krętej, Prostej, Strumykowej, 
Jagiełły  w Czerwonaku, oraz na Poznańskiej  
i Kościelnej w Kicinie. 17 października mają 
rozpocząć się prace na ulicy Polnej w Czerwo-
naku.  
Przyłącza wykonywane są obecnie w Czerwo-
naku przy ulicach: Strumykowa , Zacisze , Św. 
Jadwigi , Żurawia , Zalesie , Prosta , Jonschera , 
Swarzędzka. 
W najbliższym czasie kontynuowana będzie 
budowa kanalizacji grawitacyjnej na ulicy Sło-
wackiego w Miękowie, tutaj wykonywane będą 
również przyłącza. Podobny zakres będą miały 
roboty w Czerwonaku na ul. Krótkiej, Krętej, 
Działkowej, Suchej.  
Kanalizacja grawitacyjna wraz z przyłączami 
budowana będzie również  w Czerwonaku,  
w ulicach: Polna, Strumykowa, Prosta, Zacisze, 
Zalesie, Błękitna, Jagiełły, Łanowa, Kościelna, 
Poznańska. Kanalizacja tłoczna budowana bę-
dzie na Jagiełły i Poznańskiej. W Klinach, Miel-
nie i Dębogórze budowana będzie kanalizacja 
grawitacyjna i tłoczna, wykonywane będą też 
przyłącza.  
Jak informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel 
Inżyniera Kontraktu, w realizacji zadania 4 
występują nieznaczne opóźnienia. Odchyłki od 
harmonogramu spowodowane są głównie póź-
niejszym rozpoczęciem prac oraz dużą ilością 
kolizji z niezinwentaryzowaną siecią podziemną. 
– Na dzień dzisiejszy opóźnienia nie zagrażają 
terminowi końcowemu kontraktu – uważa Konrad 
Kurowski. 
Użytkownicy dróg mogą w miejscach robót 
napotkać niewielkie utrudnienia, jedną z bar-
dziej newralgicznych ulic, na których prowadzo-
ne są obecnie prace jest ul. Poznańska w Kicinie, 
zgodnie z projektem organizacji ruchu, w tym 
miejscy wprowadzono ruch wahadłowy. 
 

Zadanie 5 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, 
kolektor Bolechowski i Trzaskowski, Trzasko-
wo (długość odcinka: 11,5 km; 3 przepom-
pownie)  
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-
HARBART (Poznań). 
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł. 
W Szlachęcinie został zakończony montaż kana-
łu, trwają prace odbiorowe, próby szczelności  
i kamerowania, oraz odtwarzanie dróg. Ze 
względu na zmiany projektowe wstrzymano 
budowę rurociągu tłocznego PE 160 prowadzą-
cego od oczyszczalni w Szlachęcinie.  
Położono rury kanalizacji grawitacyjnej na  
ul. Leśnej w Bolechowie, po osuszeniu wykopu, 
który został zalany 4 października ułożona 
została kanalizacja grawitacyjna w dalszej 
części ul. Leśnej.  Kontynuowano roboty monta-
żowe rurociągów w Trzaskowie i w okolicach 

Bolechowa, przeprowadzono korytowanie drogi 
Bolechowo-Trzaskowo, oraz wykonano podbu-
dowę z kamienia.  
W najbliższych tygodniach kontynuowane będą 
roboty budowlano-montażowe w Szlachęcinie, 
rozpoczną się w Bolechowie, kontynuowane 
będą w Bolechowie w ulicach Szkolna, Poligono-
wa. Kontynuowane będą roboty budowlano 
montażowe Kolektora Bolechowo – Trzaskowo 
oraz rurociągu tłocznego. Kontynuowane będą 
również prace związane z odtworzeniem na-
wierzchni drogi Bolechowo-Trzaskowo.  
Zadanie realizowane jest prawie zgodnie  
z harmonogramem. 
  

Zadanie 6 
Gmina Murowana Goślina, miejscowości: 
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, 
Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Troja-
n o w o ,  D ł u g a  G o ś l i n a  ( w r a z  
z miejscowością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, 
Pławno, Kamińsko, Okoniec, 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. Roboty rozpoczęły się 15 września. 
Jak informuje przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 
Krzysztof Kańczkowski z Grontmij Polska Sp.  
z o.o., w gminie Murowana Goślina trwają pra-
ce w Wojnowie, gdzie wybudowano około 150 
metrów kanalizacji grawitacyjnej. W rejonie 
robót okresowo zajęty jest jeden pas ruchu, na 
zwężonym odcinku jezdni samochody przejeż-
dżają wahadłowo. Miejsca robót są dobrze 
oznakowane, zainstalowano światła ostrzegaw-
cze. Po ułożeniu rur i zasypaniu wykopu na-
wierzchnia uzupełniana jest tłuczniem, utwardzo-
na i przekazywana do użytkowania. 
Do skrzyżowania przy kaplicy w Wojnowie 
budowana jest kanalizacja grawitacyjna.  
W rejonie skrzyżowania wybudowana zostanie 
przepompownia i od niej w stronę Murowanej 
Gośliny położony zostanie rurociąg tłoczny, 
natomiast w stronę Wojnówka grawitacyjny. 
Plany na najbliższy miesiąc zakładają wybudo-
wanie kolektora tłocznego w Wojnowie, budo-
wę rurociągu tłocznego, kontynuację prac zwią-
zaną z kontynuacją realizacji kanalizacji grawi-
tacyjnej na odcinku od przystanków autobuso-
wych w Wojnowie, w stronę przyszłej przepom-
powni ścieków. 
Prace przebiegają zgodnie z aktualnym harmo-
nogramem, w brygadach sukcesywnie przyby-
wa pracowników. 
Wkrótce w Uchorowie, Łopuchowie, Długiej 
Goślinie, Murowanej Goślinie (przy ul. Rogoziń-
skiej) i w Kamińskun (przy drodze w stronę 
Pławna) zamontowane zostaną, zgodne z wy-
mogami UE, tablice informacyjno-promocyjne. 
Konstrukcje są już gotowe. 
 

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. 
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Mimo wczesnej godziny, wiatru i jesiennego chło-
du wydarzeniu przyglądali się dość licznie ze-
brani mieszkańcy Wojnowa. – To spotkanie może 
stanowić prostą odpowiedź mieszkańcom gminy 
Murowana Goślina na pytanie: „Kiedy się wreszcie 
zacznie?”. Teraz można odpowiedzieć: dzisiaj się 
zacznie, wszyscy mogą być tego świadkami. Dzi-
siejsze wydarzenie jest częścią wielkiego projektu, 
który się powiódł dzięki wykorzystaniu przez nas 
swoich pięciu minut. Ani wcześniej, ani później tego 
przedsięwzięcia byśmy nie zrealizowali – mówił 
burmistrz Tomasz Łęcki. 
Wykonawcą prac na terenie gminy Murowana 
Goślina będzie Konsorcjum firm MOSTOSTAL 
Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. (Warszawa-Szczecin), które 
za kwotę około 63 mln zł wybuduje 29 przepom-
powni i odcinek kanalizacji o długości 87,3 km. 
Kontraktem objęte są miejscowości: Murowana 
Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo, 
Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Gośli-

na (wraz z miej-
scowością Kąty), 
Wojnówko, Woj-
nowo, Pławno, 
Kamińsko, Oko-
niec, Boduszewo, 
Ł o p u c h o w o , 
Rakownia. 
Iwona Sokoliń-
ska, Kierownik 
K o n t r a k t u 
(Mostostal War-
s zawa  SA ) , 
przedstawiciel 
W y k o n a w c y , 
podziękowała 
obecnym za 
uczestnictwo w 
ważnym dla 
realizacji projek-
tu wydarzeniu. – 

Chcę zapewnić, że prace będziemy starali się wy-
konywać z jak najmniejszą uciążliwością dla miesz-
kańców, będziemy starali się też dotrzymać wyzna-
czonych terminów – mówiła. Zakończenie robót  
w Murowanej Goślinie planuje się na marzec 
2013 roku.   
Bardzo ucieszony z faktu rozpoczęcia robót był 
też Konrad Strykowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie. – Czekaliśmy 
dosyć długo na ten moment, dochodziły do nas 
sygnały świadczące o wątpliwościach mieszkańców 
gminy, czy w ogóle kiedykolwiek projekt będzie 
realizowany. Chciałbym pogratulować determinacji 
Tomaszowi Łęckiemu, Przewodniczącemu Związku. 
Determinacji, która doprowadziła do tego, że 
dzisiaj tę łopatę będziemy wbijać – mówił.  
Roboty, przy pomocy szpadli, zapoczątkowali: 
Tomasz Łęcki, Konrad Strykowski i Jerzy Starski. 
Prace rozpoczęły się w okolicach ostatniej posesji 
we wsi Wojnowo, na poboczu drogi prowadzą-
cej do Długiej Gośliny. 

 

Ruszyła Murowana 
 

W czwartek, 15 września o godz. 8 rozpoczęła się realizacja 

przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowe-

go Puszcza Zielonka i okolic” na terenie gminy Murowana 

Goślina. Symboliczne, pierwsze łopaty wbili, w Wojnowie: 

Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

(Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”), Jerzy Starski, Współwłaściciel firmy 

 W trakcie uroczystości rozpoczęci robót, od lewej: Konrad Strykowski, Tomasz     
Łęcki, Jerzy Starski i Iwona Sokolińska.  
(fot. A. Ogrodnik) 

 

 

 

Spotkanie z radnymi  
i sołtysami gminy  
Pobiedziska 

 

W środę, 5 października w Urzędzie 
Miasta i Gminy Pobiedziska odbyło się 
spotkanie informacyjno- szkoleniowe, 
dotyczące przyłączania posesji do sieci 
kanalizacyjnej, budowanej w ramach 
przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic”.  
 

Uczestniczyło w nim około 40 osób – sołtysów  
i radnych, a także przedstawiciele Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy. Gospodarzami spotka-
nia byli: burmistrz Pobiedzisk Michał Podsada  
i Dawid Moliński koordynator projektu na terenie 
gminy. Związek Międzygminny „Puszcza Zielon-
ka” reprezentowali przedstawiciele Działu Tech-
nicznego Jednostki Realizującej Projekt: Jarosław 
Beszterda, Kierownik Działu i Wioletta Frankow-
ska, Główny Specjalista ds. Technicznych. 
Uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną 
przez Związek, którą przedstawił Jarosław Besz-

terda, dowiedzieli się z niej m.in. o zakresie 

projektu, uzyskali szczegółowe informacje  
o zaawansowaniu prac na poszczególnych Zada-
niach. Jarosław Beszterda mówił też o podsta-
wach prawnych, zgodnie z którymi mieszkańcy 
mają obowiązek podłączenia do systemu swoich 
posesji.  Uczestnicy poinformowani zostali rów-
nież o trzech sposobach podłączania posesji, 
uzależnionych od zakresu robót wykonywanych 
przez Inwestora, z dużym zainteresowa-
niem obejrzeli też interaktywną mapę pro-
jektu, która mieści się na stronie interneto-
wej Związku. 
Następną częścią spotkania były pytania  
i odpowiedzi. Pytania uczestników dotyczy-
ły m.in. terminu rozpoczęcia robót. - Roboty 
chcemy zapoczątkować około 17 październi-
ka, w Jerzykowie na ulicach Zacisznej i Spo-
kojnej - informował kierownik robót, An-
drzej Turek z Eko-Wark. - Więcej informacji 
przekażemy około 12 października - dodał. 
 - Czy domki letniskowe podłączane będą na 
tych samych zasadach co całoroczne - pytał 
inny uczestnik spotkania. - Nie ma różnicy. 
Jeśli działka jest zabudowana i ktoś wypełnił 
odpowiednie dokumenty, sprawa traktowana 
jest tak samo. Projekt nie rozgranicza domków 
letniskowych i całorocznych - odpowiadał Jaro-
sław Beszterda. 
- Co w sytuacji, gdy w trakcie opracowania projek-
tu były wybudowane dwa domki letniskowe,  
a teraz jest ich sześć, a w perspektywie będzie 12? 
- padło kolejne pytanie. - Projekt jest zamknięty. 

Nawet mając świadomość, że coś będzie z czasem 
powstawało, nie można było tego w tym projekcie 
umieścić, warunki były ściśle określone, a my zobo-
wiązani byliśmy sztywnymi terminami.  Oczywiście 
jest możliwość dołączenia się do sieci, ale pojawia 
się problem źródeł finansowania – informował 
Kierownik Techniczny JRP. 
- Co w sytuacji, gdy ktoś ma zainstalowaną  

oczyszczalnię biologiczną, czy też ma obowiązek 
podłączenia się do systemu? - Z ustawy wynika 
jednoznacznie, że jeśli ktoś przed rozpoczęciem 
projektu kanalizacji ma zainstalowaną oczyszczal-
nię, nie ma obowiązku podłączania się do systemu 
- odpowiadał Jarosław Beszterda. 

Franciszek Kosicki, sołtys Biskupic zadeklarował wszelką 
pomoc dla realizacji projektu (fot. P. Napieralski) 
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Szczecińskie Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Usługowe EKO-WARK, w 
ramach przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic” jest samodzielnym wykonawcą 
dwóch zadań: Zadanie 3 (gmina 
Pobiedziska, długość odcinka: 105,2 
km; 54 przepompownie; 1 punkt 
zlewczy; wartość kontraktu: ok. 93 
mln zł) i Zadanie 4 (gmina Czerwo-
nak, długość odcinka: 58,7; 24 prze-
pompownie. Wartość kontraktu: ok. 
39 mln zł). 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe EKO-
WARK działa na rynku od 1990 roku. Od po-
czątku istnienia realizuje inwestycje z zakresu 
robót budowlano-inżynieryjnych. Jako generalny 
wykonawca, przedsiębiorstwo zrealizowało wiele 
projektów dla inwestorów indywidualnych, samo-
rządów terytorialnych, a także przedsiębiorstw 
prywatnych oraz państwowych.  
Kapitałem firmy jest wykwalifikowana kadra 
pracownicza, zespół fachowców prowadzących 
inwestycje od fazy projektu do jego fizycznej 
realizacji w terenie. Firma zatrudnia 130 pra-
cowników w tym inżynierów posiadających 

uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania 
prac budowlanych oraz doświadczonych monte-
rów sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych i gazowych. 
EKO-WARK dysponuje zapleczem technicznym  
i magazynowym, wyposażonym w środki trans-
portowe oraz specjalistyczny sprzęt. 
Przedsiębiorstwo, aby podnosić jakość usług, 
nieustannie wprowadza nowe technologie  
i materiały. Dowodem zadowolenia i satysfakcji 
klientów firmy są liczne listy referencyjne. Nato-

miast formalnym potwierdzeniem jakości świad-
czonych usług są nadane firmie certyfikaty ISO 
9001 oraz ISO 14001. 
EKO-WARK stara się konkurować na rynku po-
przez inwestycje w park maszynowy oparty  
o najnowsze, innowacyjne technologie, których 
zastosowanie bezpośrednio poprawia jakość 
świadczonych przez firmę usług. Wieloletnie 

doświadczenie w zakresie porządkowania go-
spodarki wodno – ściekowej na terenach obję-
tych inwestycjami sprawiło, że EKO-WARK jest 
rozpoznawalnym wykonawcą obiektów oczysz-
czalni ścieków, systemów sieci kanalizacyjnych 
oraz sieci wodociągowych wraz z wykonaniem 
stacji uzdatniania wody. Inwestorzy powierzają 
szczecińskiej firmie kompleksowe zarządzanie 
zasobami wody - od pozyskania wody, uzdatnie-
nia jej aż po dostarczenie do odbiorcy, a następ-
nie odbiór ścieków i ich oczyszczanie. 

Aktualnie wykonywane zadania 
porządkują gospodarkę wodno-
ściekową na terenach większości gmin 
województwa zachodniopomorskie-
go. Fakt ten przyczynia się do 
zmniejszenia stopnia zanieczyszczeń 
naturalnych zlewisk wodnych na ich 
obszarach, a także staje się katalizato-
rem rozwoju infrastruktury technicznej 
i jej pokrewnej. Bez wątpienia po-
przez realizowane inwestycje EKO-
WARK zapobiega dewastacji ujęć 
wody pitnej i doprowadza do popra-
wy stanu życia mieszkańców moderni-
zując ujęcia już wyeksploatowane. 
Obecnie EKO-WARK realizuje m.in. 
zadanie 4 (teren gminy Czerwonak) 
przedsięwzięcia „Kanalizacja obsza-
ru Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka i okolic”. 
Oprócz sieci wodno-kanalizacyjnych EKO-WARK 
specjalizuje się w wykonawstwie sieci gazowych 
średniego i niskiego ciśnienia, wykonuje sieci 
wraz z przyłączami oraz dostarcza i montuje 
stacje redukcyjno pomiarowe umożliwiając, tym 
samym, gazyfikację miast, a nawet całych gmin. 
Firma zajmuje się również budową sieci ciepłow-
niczych. 

 

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 

 
Zachęcamy  

do  

odwiedzania 
strony internetowej  

Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”: 

 

www.puszcza-zielonka.pl 

 

               

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/
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Na spotkaniach z mieszkańcami, organizo-
wanych przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” na terenie sołectw, 
uczestnicy najczęściej pytają o terminy roz-
poczęcia prac, a także o harmonogramy. 
Wiemy, że harmonogramy często ulegają 
zmianom. 
– Pierwszy harmonogram sporządzony przez 
Wykonawcę, jest harmonogramem ogólnym  
i towarzyszy podpisaniu umowy. Natomiast kolej-
ny jest już opracowywany pod naszym kierun-
kiem, po uwagach, które wykonawca dostaje od 
nas na piśmie. Kolejność wykonywanych robót 
musi być uzgodniona z urzędem gminy. W tym 
celu organizowane były spotkania, w każdym  
z urzędów, gdzie osoby merytoryczne sugerowa-
ły pierwszeństwo ulic, na których prace najpierw 
powinny być wykonywane z uwagi na interes 
gminy (np. planowane roboty drogowe). Mając 
na względzie te uwagi, wykonawca opracował 
harmonogram przebiegu prac, zwyczajowo okre-
ślany jako harmonogram – wydanie 2. A gdy 
pojawią się opóźnienia, właśnie w tych harmono-
gramach dokonuje się zmian.  
Harmonogram musi wykazać, i to przede wszyst-
kim sprawdzamy, że kontrakt zostanie wykonany 
w terminie umownym i to nie podlega zmianie. 
Warto może podkreślić, że sporządzenie harmo-
nogramu robót jest dla Wykonawców wymogiem 
kontraktowym, a zadaniem Inżyniera jest spraw-
dzenie i zaakceptowanie lub odrzucenie z rów-

noczesnym przekazaniem uwag.  
 

Rozumiem, że jeśli w umowie przeznaczono 
na wykonanie prac 24 miesiące, to całe 
zadanie jest podzielone proporcjonalnie na 
24 miesiące i to zawiera ogólny harmono-
gram?  
– Podział robót w harmonogramie uzależniony 
jest od pór roku i czasu potrzebnego na mobili-
zację Wykonawcy. Rzadko kiedy postęp robót 
podzielony jest proporcjonalnie do ilości miesię-
cy. My, jako Inżynier Kontraktu, przede wszyst-
kim sprawdzamy, czy ostatnia z zaplanowanych 
robót mieści się w końcowym terminie umowy. 
Jeżeli się nie mieści, to taki harmonogram od 
razu odrzucamy. Gdy Wykonawca przekroczy 
ustalony w umowie termin zakończenia robót 

naraża się na zapłacenie kar umownych. Jed-
nak te sankcje możemy zastosować dopiero na 
koniec kontraktu, kiedy okaże się, że termin 
umowny nie został dotrzymany.  
W naszym projekcie, i tym samym w harmono-
gramach Wykonawców, nie ma tzw. „kamieni 
milowych”, które zawarte są nieraz w umo-
wach z wykonawcami. Brak „kamieni” nie jest 
wynikiem popełnienia jakiegoś błędu, jest to 
po prostu specyfika kontraktów infrastruktural-
nych zawieranych w naszym kraju. Osobiście  
„kamienie milowe” spotkałem w ostatnich la-
tach w Polsce tylko na jednym kontrakcie, mam 

tu na myśli strategiczny dla Polski kontrakt 
budowy falochronu osłonowego w Świnoujściu. 
Na tym kontrakcie, do terminów pośrednich,  
przypisane są wysokie kary za ich niedotrzy-
manie.  
 
Czyli nasi wykonawcy zobowiązani są 
tylko do dotrzymania terminu umownego?  
– Tak, zobowiązuje ich podpisana umowa  
i warunki kontraktowe, w wypadku nie dotrzy-
mania tego terminu naliczane będą kary 
umowne. Wykonawca ma możliwość dokony-
wania zmian w planowanym postępie robót, 
pod warunkiem zachowania terminu umowne-
go zakończenia robót. Natomiast obecne 
opóźnienia, przede wszystkim w Swarzędzu 
na zadaniu pierwszym, są już poważne bo 
kilkumiesięczne. Jedyne co mogłem w takiej 
sytuacji zrobić jako Inżynier, aby zdyscyplino-
wać wykonawcę, to wysłać wezwanie do po-
prawy, i taką formę miało moje wystąpienie. 
Wśród zasad obowiązujących w warunkach 
kontraktowych FIDIC (FIDIC - Federation Inter-
nationale des Ingenieurs Conseils czyli Między-
narodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów 
– przyp. P.N.) znajduje się klauzula 15 – od-
stąpienie przez Zamawiającego , a w niej 
subklauzula 15.1, która mówi, że jeżeli nie 
dotrzymano określonego w harmonogramie 
postępu robót, to Inżynier Kontraktu, wyzna-
czając termin, wydaje wezwanie do popra-
wienia. W odpowiedzi, wykonawcy muszą 
przedstawić plan naprawczy, zawierający 
wykaz zamierzeń co do sposobu i okresu,  
w którym opóźnienia zostaną nadgonione.  
I takie działanie podjęliśmy. Klauzula 15 Wa-
runków Kontraktowych FIDIC , jest klauzulą, 
która mówi o krokach prowadzących do od-
stąpienia od kontraktu przez Zamawiającego, 
a subklauzula 15,1 jest jakby początkiem 
rozpoczęcie procedury odstąpienia od kon-
traktu. Wygląda to tak: jeśli Inżynier wezwie 
do poprawy, a wykonawca tego nie zrealizu-
je, może to stanowić podstawę dla Zamawia-
jącego do zastosowanie klauzuli 15,2, która 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
kontraktu z winy wykonawcy. Przy zastosowa-
niu klauzuli 15.2 , Wykonawca otrzymuje 
czternastodniowy okres wypowiedzenia. Ja, 
jako Inżynier mam obowiązek zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego i przygotowania 
dokumentów formalno-prawnych, na wypadek 
zaistnienia na budowie sytuacji, skutkującej 
odstąpieniem od kontraktu. Zamawiający, w 
zależności od rozwoju sytuacji (np. dalsze 
opóźnienia Wykonawcy w realizacji robót), 
może ale nie musi skorzystać z tak przygoto-
wanych dokumentów i odstąpić od umowy  
z winy Wykonawcy. 

 
Czy te czternaście dni to termin ostatecznego 
wypowiedzenia?  
– Tak, jest to termin wypowiedzenia umowy, 
strony mogą jednak wykorzystać ten czas na 
negocjacje. Inżynier musi jednak działać zgod-
nie z klauzulą 15, tak, żeby przygotować 
dokumenty zamawiającemu w razie, gdyby 
ten chciał z nich skorzystać, np. przed sądem. 
Zamawiający nie może przyjść do wykonawcy 
i powiedzieć „słuchaj, źle pracujesz, od jutra 
Ciebie tutaj nie ma”, nie ma takiej możliwości.  
Muszę powiedzieć, że korzystanie z tego in-
strumentu pomaga, wykonawca dostrzega 
bowiem „miecz”, który nad jego głową wisi  
i jest świadomy, że jeżeli nie poprawi się 
przynajmniej w jakimś zakresie, to za chwilę 
może otrzymać pismo ze Związku o wypowie-
dzeniu umowy z jego winy.  
 
Wykonawcy jednak chcą podgonić terminy, 
o czym świadczyć może wydłużenie, w 
Swarzędzu, dnia pracy oraz prowadzenie 
robót w soboty i niedziele.  
– W niedziele może nie. Ale w soboty prace 
są realizowane. To sygnał, że środki napraw-
cze w postaci wydłużonego dnia pracy  
i wprowadzenie pracujących sobót, zostały 
wdrożone.  
 
Czy mamy wykonawcę, który stosuje zasa-
dę „co masz zrobić jutro zrób dzisiaj”?   
– Chciałbym. Ale niestety, nie mamy. Natomiast 
mamy, mogę powiedzieć „to nieszczęście”, że 
większość wykonawców w tej chwili jest jeszcze 
zaangażowana na innych kontraktach w kraju  
i dzielą swoją siłę roboczą, część ekipy przysyła-
ją tutaj, części nie przysyłają w ogóle, deklarują 
termin i go nie dotrzymują. Według zapewnień 
wykonawców, we wrześniu nastąpić miało bar-
dzo duże wzmocnienie liczebne ekip, ponieważ 
dojechać miały ekipy  z innych, zakończonych już 
kontraktów. Nie do końca tak się stało. A pogo-
da we wrześniu w tym roku nam sprzyjała, teraz 
mamy już  początek jesieni, i nieubłaganie zbliża 
się zima, trudny czas dla prowadzenia robót. 

                            

              Ciąg dalszy na stronie 6 → 

 

Najważniejszy jest termin 
zakończenia robót 

 
Rozmowa z Andrzejem Narożnym, przedstawicielem Inżyniera 
Kontraktu, Inżynierem Rezydentem w Grontmij Polska Sp. z o.o. 

Andrzej Narożny (fot. P. Napieralski) 
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                                        → Ciąg dalszy ze str. 5 
 
Proszę powiedzieć, na którym odcinku terminy 
wyglądają najlepiej?  
– Prawie planowo realizowane są dwa zadania 
w Czerwonaku, czyli czwórka i piątka. Tam wy-
stępują niewielkie poślizgi, i te zadania będą 
najprawdopodobniej zakończone w terminie 
umownym.  
 
Z Pana wcześniejszej wypowiedzi wynika, że 
harmonogramy można zmieniać. Jak proces 
wprowadzania zmian przebiega? 
– Jeżeli harmonogram będzie odbiegał od prze-
widzianych terminów więcej niż 14 dni musi zo-
stać zaktualizowany. Jest zalecane, żeby taką 
aktualizacje wykonać raz w miesiącu. Dla przy-
kładu, w Swarzędzu mamy już dziesiąte wydanie 
harmonogramu. Harmonogramy są na bieżąco 
dostosowywane do rozwoju sytuacji na budowie. 
I tu jest uwaga dla mieszkańców. Nie jesteśmy  
w stanie zapewnić, że dzisiejszy harmonogram 
będzie obowiązywał do końca kontraktu, ponie-
waż zmienia się on w ścisłej zależności od wyda-
rzeń i postępu robót na budowie. Stąd też wyni-
ka dla mieszkańców potrzeba monitorowania 
stron internetowych Związku i sprawdzania za-
mieszczonych na nich aktualnych harmonogramów 
dla poszczególnych kontraktów. 
 
Czyli, jedno lub dwa opóźnienia powodują, że 
w planach na następne miesiące też muszą 
zostać dokonane zmiany?  
– Tak, ponieważ najczęściej przesunięciu ulegają 
również roboty, przewidziane do wykonania  
w następnej kolejności. Wykonawcy w sytuacji 
opóźnień, najczęściej zwiększają ilości brygad 
poprzez zaangażowanie dodatkowych podwy-

konawców. I to obserwujemy, np. na jednym  
z odcinków w Swarzędzu, zamiast dwóch podwy-
konawców pojawia się nam pięciu. Tym samym 
roboty trwają na pięciu frontach równocześnie,  
w oderwaniu od siebie. Na końcu jednak wszyst-
kie te roboty muszą się zakończyć w terminie 
umownym.  
 
Co może być usprawiedliwieniem dla opóźnie-
nia prac?  
– Usprawiedliwić opóźnienia mogą oczywiście 
ekstremalne warunki atmosferyczne, np. ulewne 
deszcze. Przykładowo, w sierpniu woda deszczo-
wa, która zgromadziła się w wykopie na skutek 
ulewy uniosła rurę i wykonawca musiał ją po-
wtórnie układać. Zimą, prace może utrudniać 
bardzo silny mróz i obfite opady śniegu. Ale to 
muszą być tzw. warunki nieprzewidywalne, łatwe 
do udokumentowania. Przesunięcia terminowe  
w takich sytuacjach nie są jednak duże, warunki 
atmosferyczne nie mogą usprawiedliwiać opóź-
nień w pracach o, na przykład, pół roku.  
Innym rodzajem usprawiedliwionych opóźnień 
mogą być trudne do przewidzenia zmiany trasy 
sieci kanalizacyjnej wynikające ze zmian stanu 
prawno własnościowego (np. w Czerwonaku na 
trasie rurociągu tłocznego posiadającego prawo-
mocne pozwolenie na budowę , powstała nie-
dawno wytwórnia betonów, również posiadająca 
pozwolenie na budowę), napotkane w wykopie 
niezinwentaryzowane uzbrojenia podziemne, czy 
niewybuchy lub odkrycie niezidentyfikowanych 
wcześniej odkryć archeologicznych. 
 
Często mówiliśmy o opóźnieniach, życzmy 
sobie przyspieszeń. Dziękuję za rozmowę. 
 
Rozmawiał Paweł Napieralski       

Obrazki z budowy 
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Po  
robocie 
 
Roboty montażowo-
budowlane, związane z re-
alizacją przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic” na ulicy 
Warzywnej w Swarzędzu 
zostały zakończone, trwa 
odtwarzanie nawierzchni.  
 
(fot. Wioletta Frankowska) 

 

Puszcza Zielonka to 
nie tylko kanalizacja 

 

Dział Turystyki Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”, dla osób lubiących aktyw-
ny wypoczynek, na jesień przygotował cieka-
wą ofertę. Propozycje zawierają wspólne 
zwiedzanie świątyń na Szlaku Kościołów Drew-
nianych (Wyjazd Autokarowy na Szlak Kościo-
łów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka),  
a dla preferujących bardziej intensywny odpo-

czynek zorganizowano wspólny spacer z kijka-
mi, imprezę pod tytułem „Wielka Pętla” – 
wycieczka nordic walking w Puszczy Zielonka. 
Autokary po szlaku kościołów drewnianych  
w październiku wyjadą trzykrotnie. Pierwsza 
wycieczka się już odbyła 1 października, na-
stępne terminy to 22 i 29 października. Uczest-
nictwo w wyjeździe jest całkowicie bezpłatne.  
„Wielka Pętla – zakończenie sezonu turystycz-
nego w Puszczy Zielonka” odbędzie się 16 
października (niedziela). Trasa jest długa 
(Tuczno-Okoniec-Zielonka-Tuczno), ale zakłada 
liczne postoje, w tym dwa „gastronomiczne”.  
Informacji na temat wymienionych imprez 
udziela Patrycja Owczarzak: 

p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl 
Liczba uczestników obydwu imprez jest ograni-
czona, dlatego przyjmowane są zapisy. Jeśli 
komuś z Czytelników nie udałoby się z powodu 
braku miejsc zapisać na którąś z imprez, pro-
ponujemy odwiedzanie Puszczy indywidualnie. 
Zapewniamy świeże, czyste powietrze i dobry 
odpoczynek.  

                


