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Przyspieszenie
wskazane
W najbliższym czasie zakończone zostanie kolejne zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Realizowane jest na terenie gmin Swarzędz. Na pozostałych zadaniach trwa walka z czasem, terminy zakończenia robót zbliżają się nieubłagalnie.
Mimo, że na polach i drogach jeszcze sporo
śniegu, zima musi odejść, za chwilę wiosna.
Roboty powinny więc przyspieszyć, warunki
pracy zdecydowanie się polepszą. Trzeba
mieć nadzieję, że Wykonawcom uda się
zniwelować opóźnienia. Chociaż, w najbliższym okresie dużo czasu zajmie im zapewne
interweniowanie na drogach, w których do
niedawna były prowadzone roboty. Mieszkańcy najprawdopodobniej, w niektórych
miejscach, będą mieć trudności z poruszaniem się samochodami, zwłaszcza po drogach gruntowych. Na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowych uruchomiliśmy
telefony interwencyjne, numery telefonów
zamieściliśmy na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (www.puszcza-zielkonka.pl) oraz na 4
stronie Biuletynu. Wykonawcy zapewniają,
że zrobią wszystko, aby uciążliwości dla
mieszkańców zminimalizować.
Tymczasem, poniżej, tradycyjnie raport
z budowy. Co, gdzie się działo w lutym.
Zadanie 1
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor
Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo
(długość odcinka: 40,387 km; 9 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum „ZRUG-

HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)
Wartość kontraktu:
ok. 22,5 mln zł.
Termin zakończenia robót:
koniec marca 2013.

Katarzynki (długość odcinka: 27, 467 km;
6 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUGHYDROBUDOWA”
(Poznań – Gdańsk).
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.
Termin zakończenia robót:
koniec września 2013.
Do zakończenia robót w ramach tego zadania, oprócz poprowadzenia rurociągu przez
działki należący do prywatnych właścicieli,
którzy nie chcą dać zgody na przejście z
robotami przez ich teren, pozostało jeszcze
zlikwidowanie oczyszczalni w Uzarzewie
oraz przełączenie istniejącej sieci do nowobudowanej. W lutym trwały prace związane z montażem przepompowni w Uzarzewie, w Janikowie przy ulicy Podgórnej oraz
przy Wieniawskiego w Gruszczynie. Roboty
związane z budową sieci są już prawie
ukończone.
→

W lutym przeprowadzano przeglądy systemu i prowadzono prace odbiorowe. Zadanie, z wyjątkiem krótkiego odcinka (ok. 110
m) na ulicy Średzkiej, jest zakończone.
- Drogi gruntowe są już przekazane gminom, nawierzchnie asfaltowe będą odtwarzane, dopiero, gdy się ociepli – informuje
Janusz Cichocki, przedstawiciel Inżyniera
Kontraktu. Zadanie zostanie zakończone do
końca marca. Do wykonania może pozostać
jeszcze krótki odcinek ulicy Średzkiej w
Swarzędzu. Trwa załatwianie formalności,
bez których nie będzie można przeprowadzić robót w tym miejscu. Jak zapewnia
Wykonawca, na przeprowadzenie robót
wystarczą dwa tygodnie. Obecnie Wykonawca czeka na dokumentację podwykonawczą i równocześnie „domyka” wszelkie
„sprawy” na zadaniu, lada moment przystąpi do rozruchu wszystkich przepompowni.
Zadanie 2
Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo,

Posadawiania komory rozdziału z pompowni
P300 w Uzarzewie. Fot ZRUG
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Zadanie 3
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo-Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko,
Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo,
Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno
(długość odcinka: 107,893 km; 49 przepompownie; 1 punkt zlewczy).
Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o.
(Szczecin).
Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł
Termin zakończenia robót:
koniec grudnia 2013.
W lutym sieć kanalizacji grawitacyjnej budowano w Biskupicach, w ulicy Gospodarczej (26
m), w Jankowie (58m), w Jerzykowie, w ul.
Podkowa Leśna (8m), w Bugaju, w ulicach:
Limbowa, Jodłowa i Lipowa (w sumie ok. 160
m), w Promnie (103 m), w miejscowościach
Borowo Młyn (Jerzykowska, Aroniowa, Truskawkowa – 346 m), Kowalskie (122 m),
Wronczyn (244 m), Tuczno (ulice Odwronczyńska i Bukowa – 994 m), Pobiedziska - Letnisko
Leśne (ul. Długa – 155 m i Poznańska 83 m).
W sumie, w lutym, w ramach zadania 3 wykonano ok. 1400 m kanalizacji grawitacyjnej.
Kanalizację tłoczną budowano na odcinku od
Biskupic do Uzarzewa Huby (72 m), w Promnie
(ok. 200 m), w Pobiedziskach- Letnisko Leśne
(112 m). W sumie wykonano 384m.
Wybudowano też 51 szt. przyłączy, o całkowitej długości 435 m.
Na marzec zaplanowano budowę kanalizacji
grawitacyjnej w Jankowie(287 m), Jerzykowie
(ul. Podkowa Leśna – 130 m), Bugaju (ul. Sosnowa i Lipowa – 66 m), Promienku (ul. Wiśniowa - 50m), a także w miejscowościach:
Borowo Młyn (ulice: Jerzykowska i Truskawkowa - 352 m), Kowalskie (51 m), Tuczno (ulice:
Brzozowa, Leśna, Wronczyńska, Kręta i Bukowa 365 m), Pobiedziska - Letnisko Leśne (ul.
Długa – 57 m i Poznańska – 802 m). W sumie
2517 m.
Budowę kanalizacji tłocznej zaplanowano w
miejscowościach: Biskupice, Bugaj, Kowalskie,
Pobiedziska - Letnisko Leśne (łącznie 524 m).
Założono też wybudowanie 52 szt. przyłączy
o długości 435 m). – Plany są realne, może je
pokrzyżować pogoda, na to wpływu nie mamy – mówi Roman Pytlak, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.
Zadanie 4
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra,
Miękowo, Annowo (długość odcinka: 58,683; 23 przepompownie). Wykonawca:
TAHAL POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin).
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł.
Termin zakończenia robót:
koniec czerwca 2013.
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Zadanie zakończono.

W lutym prace związane z budową kanalizacji grawitacyjnej wykonywano w Czerwonaku
(ul. Szkolna – 367 m, Krótka – 10 m, Nowa 765 m), Kicinie (Poznańska – 42 m, Wiejska –
50 m), i w Dębogórze (ul. Dębowa – 31,5 m).
W sumie na całym zadaniu wybudowano w
lutym 699,5 m kanalizacji grawitacyjnej.
Rurociąg tłoczny budowano w Klinach
(przejście pod ropociągiem i światłowodami –
36 m, przejście pod gazociągiem– 32 m).
Wykonano też 11 szt. przyłączy o długości
89,2 m.
Plany na marzec zakładają budowę kanalizacji grawitacyjnej w Miękowie (ul. Kolejowa –
28 m), Kicinie (ulice: Wodna – 180,4 m i
Szkolna – 168 m), Czerwonaku (ul. Nowa –
56,5 m), w Dębogórze (ulice: Laurowa – 36,3
m, Brzozowa – 59,5 m) i w Klinach (ul. Poznańska – 50,3 m. W sumie planuje się wybudować odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 579 m.
Budowę rurociągu tłocznego (w sumie 158,6
m) zaplanowano w Kicinie na odcinku Trakt –
Cicha 116 m, w Dębogórze – 27,6 m iw Klinach, w ul. Poznańskiej– 15 m. W marcu powinny też zostać wybudowane przyłącza o
długości 105,5 m.
Zadanie 5
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęcin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski,
Trzaskowo (długość odcinka: 11,916 km; 4
przepompownie)
Wykonawca: ZRUG (Poznań).
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.

Zadanie 6
Gmina Murowana Goślina, miejscowości:
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo,
Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno,
Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87,425 km;
26 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTO-STAL
Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula,
Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina.
Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł.
Termin zakończenia robót:
koniec sierpnia 2013.
Kanalizację grawitacyjną w lutym budowano
w Kamińsku (ul. Słoneczna, teren Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu) oraz w Pławnie
(odcinek za Hotelikiem Rozmaitości), łącznie w
tych miejscach powstało ok. 440 m sieci. W
Murowanej Goślinie roboty prowadzono w
ulicach: Okrężna, Kwiatowa, Słoneczna, a w
Rakowni, w ulicach: Dolna, Krucza, Gołębia,
Szczygła, Jastrzębia (w dwóch ostatnich ulicach wymieniano sieć źle położoną przez poprzedniego wykonawcę) –w sumie wykonano
1100m. Kanalizację grawitacyjną budowano
też w Starczanowie (główne skrzyżowanie w
miejscowości) i Mściszewie (zamknięto drogę
do Złotoryjska, wyznaczono objazd), w sumie
w tych dwóch miejscach wykonano ok. 150 m.
Ciąg dalszy str. 4

Montaż komory mikrotunelingu, ul. Kolejowa, Miękowo, zadanie 4 (gmina Czerwonak).
Fot. Tahal Polska.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Idzie odwilż
Przed nami kolejny trudny okres, synoptycy zapowiadają ocieplenie. Śnieg będzie topnieć, a zmarznięta ziemia nie będzie przyjmować wody. Stan nawierzchni na drogach
gruntowych może być trudny do zaakceptowania przez użytkowników. Wykonawcy zapewniają, że są przygotowani do interweniowania i proszą o cierpliwość.
To naturalne, że drogi w których prowadzi się o tej porze roku wykopy będą przez jakiś czas rozjeżdżone, błotniste i wyboiste.
Nie powinny znajdować się jednak w stanie, który uniemożliwia korzystanie z nich, lub przejazd nimi może spowodować uszkodzenie samochodu.

502 409 033

czynny od poniedziałku do piątku
to numer telefonu, pod którym przyjmujemy informacje dotyczące dróg, znajdujących się w złym stanie, który został spowodowany prowadzeniem robót w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Po
otrzymaniu sygnału interweniujemy u Wykonawcy, a później pytamy go o zakres wykonanych prac, przeprowadzonych w celu
polepszenia stanu drogi.
Poniżej podajemy numery brygad interwencyjnych, które można informować w czasie weekendu (i oczekiwać interwencji) w sytuacjach awaryjnych, które mają związek z realizowanym przez Związek przedsięwzięciem kanalizacyjnym.

TELEFONY POD KTÓRYMI PRZYJMOWANE SĄ
ZGŁOSZENIA O ZŁYM STANIE NAWIERZCHNI
ZADANIE 1
Miasto Swarzędz,Zalasewo
Paczkowo

Przemysław Hampel

tel.695-518-666

Andrzej Synowiec

tel. 602-247-448

ZADANIE 2
Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki

Maciej Antecki

tel. 602-228-453

ZADANIE 3
Gmina Pobiedziska

Marek Sadowski

tel. 663-749-867

ZADANIE 4
Czerwonak, Mielno, Kicin, Dębogóra

Zdzisław Boksz

tel. 605-308-872

ZADANIE 6
Boduszewo, Przebędowo, Murowana
Goślina
Kamińsko, Pławno, Okoniec
Długa Goślina, Trojanowo, Wojnówko,
Wojnowo, Łopuchowo, Przebędowo,
Rakownia

Grzegorz Bil

tel. 532 564 013, 603 544 238

Michał Balcerek

tel. 602 620 681

Tomasz Kordoński
Grzegorz Matwiński

tel. 664 153 626
tel. 502-701-550

ZADANIE 7
Gmina Skoki

Jarosław Bolejko
3

tel. 504-088-348
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→ ciąg dalszy ze str. 2

Wojnowie, Wojnówku i Łopuchowie porządkowano teren po robotach.
Rurociąg tłoczny realizowano na odcinku Na marzec zaplanowano budowę kanalizacji
pomiędzy Trojanowem a Przebędowem i w grawitacyjnej w Kamińsku (ul. Brzozowa –
samym Przebędowie – wzdłuż ścieżki rowero- 170 m), w Murowanej Goślinie (ul. Promienista
wej oraz na wysokości skrzyżowania z Woj- i Pogodna, Radomskiego i Milewskiego) i w
nowem. W ramach całego zadania, w lutym Rakowni (ulice: Dolna i Jastrzębia). W Murowykonano 204 m kanalizacji ciśnieniowej.
wanej Goślinie i w Rakowni ma powstać łączPonadto, w lutym, w Wojnowie doprowadzo- nie ok. 1800 m kanalizacji grawitacyjnej, w
no przyłącze do budynku 17 (60 m – kanali- Mściszewie zaplanowano budowę ponad 140
zacja grawitacyjna), a w Długiej Goślinie, m (kontynuacja robót wzdłuż drogi do Złotoryjska), a w Długiej
Goślinie 100 m (przy
drodze powiatowej i
pod drogą).
Budowę rurociągu
tłocznego zaplanowano
na marzec w Trojanowie i na odcinku od
Trojanowa w kierunku
Długiej Gośliny (ok.
200 m) oraz w Długiej
Goślinie, w rejonie
cmentarza (40 m –
końcówka).
Zaplanowano budowę
44 szt. przyłączy o
długości 260 m.
- To naturalne, że zimą
tempo robót prowadzonych na powietrzu
maleje. W tym roku
Starczanowo (zadanie 6, gmina Murowana Goślina), budowa odcinka również spadło, ale nie
tak znaczne jak w ubiekanalizacji grawitacyjnej PVCø200. Fot. CESTAR

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

19 ma rca 2013
głym – informuje Krzysztof Kańczkowski.
Zadanie 7
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Rejowiec, Sławica (długość odcinka:
41,190 km; 20 przepompowni; 1 punkt
zlewczy).
Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula,
Jerzy Starski sp. j. (Szczecin).
Wartość kontaktu: ok. 30 mln zł.
Termin zakończenia robót:
marzec 2014.
W gminie Skoki najwięcej prac do tej pory
wykonano w Sławicy. W lutym, w tej miejscowości wybudowano ok. 500 m rurociągu grawitacyjnego i ponad 800 m tłocznego. W
Sławicy, w ulicach: Gacka, Bluszczowa i Promienista powstało ok. 500 m rurociągu grawitacyjnego i ponad 800 m tłocznego. W Skokach, w ul Antoniewskiej (wyjazd na Antoniewo) wybudowano ponad 1000 m kanalizacji
tłocznej. Zrealizowano też 144 przyłącza.
Plany na marzec zakładają kontynuację robót
przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w
Sławicy (ulice: Gacka, Promienista, Modrakowa, Tęczowa, Makowa – w sumie ok. 1000 m
kanalizacji grawitacyjnej. Około 126 m kanalizacji tłocznej wybudowane ma zostać w ul.
Gackiej (Sławica), oraz162 m na trasie Antoniewo – Skoki. Zaplanowano też budowę 20
szt. przyłączy o długości 220 m.

Zachęcamy
do
odwiedzania
strony internetowej
Związku

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

Międzygminnego

Instytucja Pośrednicząca

„Puszcza Zielonka”:

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

Instytucja Zarządzająca POIiŚ
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
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„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic”
Stan realizacji projektu na dzień 31 stycznia 2013
ZADANIE

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC
BUDOWLANYCH

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT
(%)
(oprócz przepompowni)

ZADANIE 1

Koniec marca 2013

96,72 %

ZADANIE 2

Koniec września 2013

89,36 %

ZADANIE 3

Koniec grudnia 2013

49,14 %

ZADANIE 4

Koniec czerwca 2013

76,92 %

ZADANIE 5

Zadanie zakończone

100 %

ZADANIE 6

Koniec sierpnia 2013

67,22 %

ZADANIE 7

Marzec 2014

30,54 %

UWAGA
Zakończenie robót budowlanych nie oznacza od razu możliwość
korzystania z kanalizacji. O możliwości zrzutu ścieków dysponenci
zostaną poinformowani !!!
Wcześniejsze korzystanie z sieci jest bezprawne i zabronione. Dysponenci posesji, z których ścieki zostaną bezprawnie zrzucone do
sieci narażają się na konsekwencje prawne oraz finansowe, ponieważ po udowodnieniu takiego działania, poniosą oni koszty czyszczenia zabrudzonego odcinka systemu kanalizacji.
5
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Puszcza Zielonka
to nie tylko
kanalizacja
VIII MTB Marathon
14 kwietnia 2013 r.
Puszcza Zielonka
Start i meta: Nowy Rynek, Murowana Goślina
Szczegóły na www.mtbmarathon.pl
Po raz VIII Murowana Goślina oraz Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” są
współorganizatorem MTB Marathonu, pierwszego z cyklu ośmiu ogólnopolskich maratonów (a zarazem jedynego nizinnego) organizowanych przez Grzegorza Golonko G&G Promotion. Gośliński maraton co roku
przyciąga niemal 1000 pasjonatów dwóch
kółek z całej Polski.

nr 21
zameldowanych na naszym terenie przewidzieliśmy 3 darmowe pakiety startowe w tegorocznym maratonie. Wystarczy wypełnić
ankietę dostępną na http://www.murowanagoslina.pl/dla-mieszkancow/komunikaty/165komunikaty-pilne/3617-rowerzystozameldowany-w-naszej-gminie-wygraj-pakietstartowy-w-tegorocznym-maratonie-mtb.html i
czekać na losowanie, które odbędzie się podczas rajdu „W poszukiwaniu Wielkanocnego
jajeczka” 1 kwietnia br.
Ramowy program MTB Marathonu przedstawia się następująco:
godz. 7.00-9.30
zapisy w Biurze
Zawodów
godz. 10.30 - wspólne zdjęcie gośliniaków
startujących w maratonie
godz. 10.15-10.40 - ustawianie uczestników w
sektorach startowych - GIGA
godz. 10.45 - start Maratonu na dystansie
GIGA
godz. 10.30-10.55 - ustawianie uczestników w
sektorach startowych - MEGA
godz. 11.00 - start Maratonu na dystansie
MEGA
godz. 10.45-11.10 - ustawianie uczestników w
sektorach startowych - MINI
godz. 11.15 - start Maratonu na dystansie
MINI
godz. 11.30-15.00 - imprezy towarzyszące
dla kibiców
godz. 15.00 - dekoracja dystansu MINI
godz. 17.00 - dekoracja dystansu MEGA i
GIGA
ok. godz. 17.30 - losowanie nagród (tombola)
godz. 19.00 - zamknięcie trasy na wszystkich
dystansach

Rowerzyści zmierzą się na 3 dystansach: mini
(ok. 35 km), mega (ok. 76 km) i giga (ok. 112
km). I etap wszystkich trzech dystansów poprowadzony zostanie, wzorem roku ubiegłego, w
stronę Starczanowa i Warty. Zawodnicy „mini”
wrócą na os. Zielone Wzgórza, natomiast rowerzyści z pozostałych dwóch tras pomkną
dalej, na szlaki Puszczy Zielonka. Tradycyjnie
niezmienny pozostanie dla nich do pokonania
Zbiorowe zdjęcie:
tzw. "kiler" czyli wjazd na Dziewiczą Górę.
Wzorem
poprzednich
lat
zapraszamy
Dla mieszkańców gminy Murowana Goślina
wszystkich Goślinian startujących w maratonie

19 marca 2013
do wspólnego zdjęcia. Prosimy o stawienie się
w dniu maratonu najpóźniej o godz. 10:30
przy scenie.

„Rajd w poszukiwaniu
Wielkanocnego jajeczka”
1 kwietnia 2013 r., g. 12:00
Tradycją stało się już, że nim maratończycy
ruszą na szlaki Puszczy Zielonka, by na czas
pokonać rowerowe dystanse, mają okazję
poznać trasę podczas przejazdu zwanego
od okoliczności w jakich się on odbywa „W
poszukiwaniu Wielkanocnego jajeczka”.
Przejazd ma miejsce zawsze w Poniedziałek
Wielkanocny.
Podobnie będzie i w tym roku. Zapraszamy
rowerzystów,
którzy
chcą
sprawdzić
przebieg trasy „mini” oraz „mega,” na Nowy
Rynek - 1 kwietnia 2013. Startujemy w samo
południe
sprzed
siedziby
Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka.”
W przejeździe może wziąć udział każdy. Ci,
którzy nie zamierzają jechać w maratonie, a
chcą aktywnie spędzić Święta, mogą
dołączyć do grupy turystycznej, która
częściowo przemierzy trasę dystansu „mini”
wzdłuż Warty. Tempo przejazdu będzie
bardziej turystyczne. Przy „Śnieżycowym
Jarze” zejdziemy z rowerów, by sprawdzić
czy jeszcze kwitną śnieżyce. Następnie
wrócimy na Zielone Wzgórza.
Roma Dukat
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Obrazki z budowy

Odtwarzanie
drogi
gminnej,
gruntowej
Łopuchowo, zadanie 6, gmina
Murowana Goślina.
Fot. CESTAR
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