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

Agnieszka Ogrodnik, odpowiedzialna  
w Związku za działania, które mają na celu 
docieranie do mieszkańców z dokumentami, 
które należy wypełnić i następnie dostarczyć 
do siedziby Związku, aby móc korzystać z 
nowobudowanej sieci, rozdawała formularze 
informacyjne, wnioski i umowy, oraz instruowa-
ła jak należy je wypełnić i gdzie dostarczyć.  
W Janikowie, gmina Swarzędz spotkanie 
odbyło się 6 maja. – Przez cały czas podpisa-
nych umów z terenu gminy Swarzędz wpływa 
do Związku zbyt mało – mówi Agnieszka 
Ogrodnik. Podobne spotkania odbyło się 20 
maja w Gruszczynie, również na terenie gminy 
Swarzędz. – W jednym i drugim sołectwie 
roboty kanalizacyjne są już prawie ukończone, 
natomiast umowy podpisało dopiero około 50 
procent dysponentów posesji – informuje 
Agnieszka Ogrodnik.  
Lepiej wygląda sytuacja w gminie Murowana 
Goślina, gdzie spotkań nie trzeba organizo-
wać, ponieważ podpisane dokumenty do sie-
dziby Związku spływają na bieżąco. To efekt 
dużego zaangażowania sołtysów.  Na terenie 
gminy Pobiedziska na razie spotkania nie są 
organizowane, natomiast jeszcze w kwietniu 

przedstawiciele Związku wzięli udział  
w dwóch spotkaniach wiejskich na terenie 
gminy Czerwonak – 24 kwietnia w Bolechowie 

i 29 kwietnia w Kicinie. W czerwcu  Związek 
będzie organizował pierwsze spotkania dla 
mieszkańców gminy Skoki.  

 

Podpisujmy 
umowy 
 

Na wiosnę w gminach organizowane są  spotkania sołeckie. 
Uczestniczą w nich mieszkańcy sołectwa, a także, bardzo często 
wójtowie lub burmistrzowie gmin. Poruszane tematy dotyczą naj-
ważniejszych dla społeczności lokalnej problemów. W kilku spotka-
niach, które odbyły się na przestrzeni ostatniego miesiąca na tere-
nie gmin Swarzędz i Czerwonak, wzięli udział także przedstawicie-
le Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.  

 

Dlaczego jest to 
konieczne 
 

Dysponenci posesji powinni pamiętać o tym, 
że aby móc korzystać z nowej sieci, muszą 
dopełnić formalności, czyli wypełnić formu-
larz informacyjny, wniosek o podpisanie 
umowy i podpisać umowę o odprowadzanie 
ścieków z Aquanet SA. Pomagać w tym ma 
26 osób, które otrzymały upoważnienia 
Związku do reprezentowania go właśnie  
w tych sprawach, a działają na terenie 
pięciu gmin, w których realizowany jest 
projekt. 
Dysponenci posesji, którzy jeszcze nie do-
pełnili formalności, mogą spodziewać się 
odwiedzin Współpracowników Związku, 
którzy przekażą dokumenty i po wypełnie-
niu je odbiorą. Oczywiście, dysponenci po-
sesji wszystkich formalności mogą dokonać 
w siedzibie Związku w Murowanej Goślinie, 
lub w swoich Urzędach Gmin. 

W spotkaniach w Janikowie (na fotografii) i Gruszczynie wzięła udział Anna Tomicka, burmistrz 
Swarzędza. Obok Zbigniew Zastrożny, gminny koordynator projektu. Fot. Agnieszka Ogrodnik 
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W kwietniu rozpoczęły się remonty na-
wierzchni dróg w  miejscach, gdzie roboty 
kanalizacyjne zostały już zakończone. Po-
wstały harmonogramy odtworzeni nawierzch-
ni, nie wszystkim Wykonawcom udaje się 
jednak terminów dotrzymać. A mieszkańcy 
dzwonią, pytają i oczekują konkretnych, wią-
żących odpowiedzi. Nawierzchnie naprawio-

ne prawie w całości są na zadaniach 1, 2 i 5 
(gmina Swarzędz i część gminy Czerwonak). 
W kwietniu Wykonawcy na zadaniach 3, 4, 
6, 7 prowadzili równolegle roboty odtworze-
niowe oraz budowlane, związane z realiza-
cją kanalizacji sanitarnej.  
Poniżej informacje z placów budów, opraco-
wane na podstawie raportów przygotowa-

nych przez Wykonawców. 
 
Zadanie 1 
Gmina Swarzędz, miejscowo-
ści: kolektor Przybylskiego, 
Zalasewo, Paczkowo (długość 
odcinka: 40,387 km; 9 prze-
pompowni). 
Wykonawca: Konsorcjum 
„ZRUG-HYDROBUDOWA”  
(Poznań-Gdańsk) 
Wartość kontraktu:  
ok. 22,5 mln zł. 
Zadanie zakończono. Trwają 
prace odbiorcze. 
 
W kwietniu trwały prace zwią-
zane z odtwarzaniem nawierzch-
ni dróg. Prace odtworzeniowe na 
Granicznej w Swarzędzu są na 
ukończeniu, nakładana jest ostat-
nia warstwa, podobnie wygląda 
sytuacja na Średzkiej w Zalase-
wie. Do końca maja roboty na 
tych ulicach powinny zostać za-
kończone.   
 – Czekamy na dokumentację, 
aby wykonać jeszcze krótki odci-
nek kanalizacji na ulicy Średz-
kiej, pomiędzy Swarzędzem, a 
Zalasewem – mówi Janusz Ci-
chocki, przedstawiciel Inżyniera 

Kontraktu. 
 
Zadanie 2 
Gmina Swarzędz, miejscowości: Grusz-
czyn, Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, 
Katarzynki (długość odcinka: 27, 467 km; 6 
przepompowni). 
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUG-
HYDROBUDOWA” 
(Poznań – Gdańsk). 
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł. 
Termin zakończenia robót: 
koniec września 2013. 
 
W kwietniu montowano przepompownie, 
budowano też niedługie odcinki kanalizacji 
grawitacyjnej i tłocznej w Janikowie. W maju 
kontynuowano roboty związane z montowa-
niem przepompowni na Podgórnej w Janiko-
wie. W maju też Wykonawca odtwarzał 
nawierzchnie asfaltowe na ulicach: Podgórna 
i Asfaltowa w Janikowie. W maju roboty  
w tych miejscach powinny zostać zakończone 
 
Zadanie 3 
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobie-
dziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarze-
wo-Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, 
Borowo Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, 
Wronczyn, Wronczynek, Bednary, Stęszew-
ko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno 
(długość odcinka: 107,893 km; 49 prze-
pompownie;1 punkt zlewczy).  
Wykonawca: TAHAL POLSKA Sp. z o.o. 
(Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł 
Termin zakończenia robót: 
koniec grudnia 2013. 
 
W kwietniu rurociąg grawitacyjny budowano 
w Jerzykowie (osiedle Podkowa Leśna – ok. 
24 m), w Bugaju (ulice: Bukowa, Limbowa, 
Graniczna – ok. 115 m), w Promienku (ulice: 
Wiśniowa i Trakt Dębiniecki – ok. 289 m),  
w miejscowości Borowo Młyn (Truskawkowa  
i Jerzykowska – ok.176 m), w Jerzykowie 
(Na Wzgórzu – ok. 34 m), Wronczynie 
(droga powiatowa – ok. 252 m), Tucznie 
(ulice: Bukowa, Kręta i Brzozowa – ok. 220 
m), Pobiedziskach (droga osiedlowa do 
Oczyszczalni – 174 m oraz ulice: Prosta  
i Poznańska – 574 m). Ogółem w kwietniu 
wybudowano w ramach zadania 3 sieć kana-
lizacji grawitacyjnej o długości 1858 m. 
Powstało też 622 m rurociągu tłocznego, 
którego budowę prowadzono w Bugaju,  
w miejscowości Kowalskie i w Pobiedziskach 
– Letnisko Leśne. Wykonano też 55 szt. przy-
łączy o długości 423 m.    
  

    → 
 
 

   

       
 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

Zbyt wolne tempo, 
aby dotrzymać  
terminów 
 

Aby zmieścić się w terminach tempo prac wymaga przyspieszenia, 
dotyczy to przede wszystkim zadań: 3, 4 i 6. Trzeba nadrobić czas 
stracony w lutym i marcu, gdy warunki (śnieg i mróz) nie pozwala-
ły na prowadzenie robót. Wykonawcy „rozkręcają” się jednak po-
woli.  

Ul. Pogodna w Biskupicach (zadanie 3), po wykonaniu robót 

odtworzeniowych. Fot. TAHAL Polska Sp. z o.o.  
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→ 
Plany na maj zakładają budowę kanalizacji 
grawitacyjnej w Biskupicach (ulice: Łąkowa i 
Główna – ok. 560 m, Zakładowa i Główna 
189 m), Bugaju (ulice: Bukowa, Graniczna, 
Limbowa i Chrobrego – w sumie około 179 m), 
w Promienku (ulice: Trakt Dębiniecki i w drodze 
powiatowej – 743 m), Borowo Młyn (ulice: 
Jerzykowska i Truskawkowa – 202 m), Kowal-
skie (ok. 192 m), Bednary (ok. 250 m), Tuczno 
(Brzozowa, Wronczyńska, Kręta, Bukowa – 
363 m). W sumie na maj zaplanowano budo-
wę ok. 2680 m kanalizacji grawitacyjnej.  
Kanalizacja tłoczna, zgodnie z harmonogra-
mem powinna być budowana w Biskupicach  
i w miejscowości Borowo Młyn na Jerzykowskiej 
– 610 m. Zaplanowano wybudowanie też 28 
szt. przyłączy o długości 270 m. 
 
Zadanie 4 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwo-
nak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Mięko-
wo, Annowo (długość odcinka: 58,683 km; 
23 przepompownie). Wykonawca: TAHAL 
POLSKA Sp. z o.o. (Szczecin). 
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł. 
Termin zakończenia robót: 
koniec czerwca 2013. 
Kanalizację grawitacyjną w kwietniu budowa-
no w Czerwonaku (ulice: Szkolna i Nowa – 119 
m), Kicinie (ulice: Szkolna, Poznańska, Wodna – 
299 m), w Klinach (ul. Poznańska) i w Dębogó-
rze (ulice: Jaworowa i Brzozowa – 115,8 m). 
Ogółem w ramach zadania 4 w kwietniu wyko-
nano 584,1 m kanalizacji grawitacyjnej.  
Kanalizację tłoczną budowano w Czerwonaku, 
w ul. Szkolnej (46 m) i w Kicinie, w ul. Poznań-
skiej (55 m). 
Ponadto w kwietniu na zadaniu 4, na rurocią-
gach tłocznych montowane były komory odpo-
wietrzające i odwodnieniowe oraz przepom-
pownie (Kicin, Kliny). Przepompownie i komory 
zasuw połączono z rurociągami tłocznymi  
i grawitacyjnymi. 
Plany na maj zakładają budowę 644 m ruro-
ciągu grawitacyjnego. Będzie on realizowany 
w Kicinie (ul. Szkolna – 52 m, Wiejska – 70,1 
m i Poznańska – 124,8 m), w Czerwonaku (ul. 

Szkolna – 82,5 m, Nowa – 65 m), w Dębogó-
rze (ulice: Jaworowa – 65 m, Brzozowa - 
113,5 m) i w Klinach (ul. Poznańska – 71,1 m).  
Kanalizacja tłoczna (w sumie 414 m) będzie 
budowana w Klinach (220 m) i Dębogórze  
(ul. Grabowa – 194,7 m).   
Zaplanowano też budowę przyłączy o długości 
48,5 mb (7 szt.) 
 
Zadanie 5 
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachę-
cin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski, 
Trzaskowo (długość odcinka: 11,916 km; 4 
przepompownie) 
Wykonawca: ZRUG (Poznań). 
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł. 
Zadanie zakończono. 
 
Zadanie 6 
Gmina Murowana Goślina, miejscowości: 
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mścisze-
wo, Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, 
Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejsco-
wością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pław-
no, Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopu-
chowo, Rakownia (długość odcinka: 87-,425 
km; 26 przepompowni). 
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTO-STAL 
Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. ze Szczecina. 
Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł. 
Termin zakończenia robót: 
koniec sierpnia 2013. 
W kwietniu w Kamińsku odtwarzana była dro-
ga powiatowa i ulica Brzozowa (odtworzenie 
do stanu pierwotnego), wcześniej w Brzozowej 
wybudowano ok. 100 m kanalizacji grawita-
cyjnej. W Murowanej Goślinie kanalizację 
grawitacyjną budowano w ulicach: Promienista, 
na odcinku pomiędzy Promienistą a Słoneczną, 
w Pogodne j (w sumie 430 m) ,  
w Radomskiego (70 m). W ulicach: Motylew-
skiego i Kłosa roboty kanalizacyjne są zakoń-
czone, do wykonania pozostało odtworzenie 
nawierzchni dróg.  W Rakowni na ul. Sowiej, 
Wiklinowej, Goślińskiej, w stronę tartaku wyko-
nano łącznie 330 m kanalizacji grawitacyjnej, 
natomiast w ulicach Ziemby i Jastrzębia – 170 

m. W Mściszewie – w drodze prowadzącej do 
przystani wykonano ok.100 m kanalizacji gra-
witacyjnej, ponadto w Mściszewie  w drodze 
powiatowej – 90 m.  
Kanalizację tłoczną budowano w Murowanej 
Goślinie (ul. Promienista – 160 m), Rakowni (ul. 
Dolna – 60 m), w Mściszewie (w stronę przy-
stani – ponad 100 m), w obrębie Trojanowa,  
w stronę Długiej Gośliny, przy Trojance na 
trasie do Rogoźna (30 m). Łącznie wybudowa-
no ponad 500 m kanalizacji ciśnieniowej. Po-
nadto wybudowano 58 szt. przyłączy. 
Na maj zaplanowano budowę kanalizacji 
grawitacyjnej w Kamińsku (ok. 40 m w ulicach: 
Brzozowa, Tarninowa, Topolowa), w Murowa-
nej Goślinie (ulice: Promienista, Motylewskiego, 
Telimeny, Ogrodowa, Soplicy, Za Mostem, 
Papkina, Cześnika, Podkomorzego – ogółem 
ponad 1500 m), Rakowni (ulice: Dolna, Wikli-
nowa, Goślińska, Podkomorzego – ponad 400 
m). W Rakowni mogą wystąpić utrudnienia  
w ruchu (miejscowe zwężenia). Kanalizacja 
grawitacyjna będzie budowana też w Mścisze-
wie, w drodze powiatowej (ok. 300 m),  
w Przebędowie koło sklepu – ok. 60 m,  
w Długiej Goślinie (100 m w rejonie skrzyżo-
wania przy cmentarzu), w Łopuchowie (droga 
do stadniny – ok. 180 m). 
Budowę kanalizacji ciśnieniowej zaplanowano 
na maj w Murowanej Goślinie (ulice: Promieni-
sta, Radomskiego – 250 m), Rakowni (ul. Dolna 
– 230 m), zaplanowano na maj i już wykonano 
odtworzenie drogi do przystani w Mściszewie, 
zaplanowano wykonanie ok. 170 m kanalizacji 
tłocznej w obrębie Trojanowa, w drodze do 
Długiej Gośliny, nad Trojanką. 
 
Zadanie 7 
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karo-
lewo, Sława Wielkopolska, Szczodrocho-wo, 
Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 41,190 
km; 20 przepompowni; 1 punkt zlewczy). 
Wykonawca: „CESTAR” An-drzej Cebula, 
Jerzy Starski sp. j. (Szczecin). 
Wartość kontaktu: ok. 30 mln zł. 
Termin zakończenia robót: marzec 2014. 
Na zadaniu 7 pojawiły się nowe brygady.  
W Sławicy roboty, które prowadzone były  
w trudnym, mokrym terenie zostały prawie 
zakończone. W kwietniu kanalizację grawita-
cyjną budowano w Sławicy (ulice: Tęczowa, 
Piękna, Makowa, Gacka – ok. 400 m), w Sko-
kach (Antoniewska, na odcinku od Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego do Skoków – 
280 m).    
Kanalizację tłoczną realizowano w Karolewie, 
na odcinku od oczyszczalni ścieków w stronę 
stawów rybnych (ok. 450 m). Wykonano też 
17 szt. przyłączy (w Antoniewskiej przyłącza 
wykonywano przeciskami pod asfaltem).  
Na maj zaplanowano budowę kanalizacji 
grawitacyjnej w Sławicy (ulice: Gacka i Wrzo-
sowa – 250 m) oraz w Skokach (ul. Antoniew-
ska – ponad 400 m. W związku z prowadzo-
nymi robotami należy spodziewać się utrudnień 
w ruchu – zwężenia, światła w okolicach sta-
wów rybnych, przy składach budowlanych. 
Kanalizacja tłoczna będzie budowana w Sła-
wicy (ul Gacka – 140 m) oraz na odcinku od 
oczyszczalni ścieków w Skokach do Karolewa 
(ponad 850 m). Wybudowanych ma zostać też 
18 szt. przyłączy. 

Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Murowanej Goślinie. Fot. Cestar 
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Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”    
 

Biuro Związku i Jednostki Realizującej Projekt: 
62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8 

sekretariat@puszcza-zielonka.pl 

Tel: 61 811 41 42 

Fax: 61 811 38 01 

www.puszcza-zielonka.pl 

 
Instytucja Wdrażająca 

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

 
Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Środowiska 

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

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

www.mrr.gov.pl 

 

Zachęcamy  

do  

odwiedzania  

strony internetowej  

Związku  

Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”: 

www.puszcza-zielonka.pl 

 

Zjazd poprzedziło posiedzenie samorządow-
ców, w którym wzięli m.in. udział: Prezydent 
Miasta Poznania, Starosta Poznański oraz wój-
towie i burmistrzowie - członkowie Rady Metro-
polii Poznań. W trakcie posiedzenia przyjęto 
sprawozdanie finansowe za rok 2012. 
Pierwsza część Zjazdu, w której do włodarzy 
gmin dołączyli radni, obejmowała prezentację 
dotychczasowych działań Stowarzyszenia. 
Ogólnej oceny działań dokonał Ryszard Gro-
belny, Przewodniczący Stowarzyszenia, Prezy-
dent Poznania.  
W drugiej części Zjazdu zaprezentowane zo-
stały związki międzygminne działające na 
terenie Metropolii Poznań, czyli: ZM Gospodar-
ka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 
(funkcjonuje), ZM „Schronisko dla Zwierząt – 
SCHRONISKO” (rozpoczął funkcjonowanie), ZM 
Transport Metropolii Poznań (w fazie tworze-
nia) i ZM Gospodarka Wodno-Ściekowa Me-
tropolii Poznań (w fazie tworzenia) i Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Nasz Zwią-

zek przedstawiony został jako 
przykład dobrze funkcjonującego 
od lat związku. Przedstawienia 
dokonał Tomasz Łęcki, Przewodni-
czący Zarządu Związku. Wymier-
nym efektem współpracy 5 gmin 
jest budowana właśnie kanalizacja. 
Mniej spektakularnym, ale przy-
jemnym aspektem działania Związ-
ku Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka” jest promocja turystyki na 
obszarze Parku i terenach przyle-
głych. Tomasz Łęcki przekonywał, 
że „przyszłość należy do związ-
ków, bo w pojedynkę gminy nie są 
w stanie realizować tak ogromnych 
projektów, jak choćby nasz kanali-
zacyjny”. 
 
Roma Dukat 
inspektor ds. komunikacji społecznej 
UMiG Murowana Goślina 

 

Związek na zjeździe  
Samorządów Metropolii Poznań 
 
W trakcie spotkania  samorządowców z gmin tworzących Stowarzyszenie 
„Metropolia Poznań”, Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka” i burmistrz Murowanej Gośliny przedstawił 
prezentację dotyczącą funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”. Spotkanie odbyło się 9 maja 2013 roku w Centrum Kultury Zamek w 
Poznaniu. 

Tomasz Łęcki, Przewodniczący ZM”PZ”, Burmistrz Murowa-
nej Gośliny w trakcie prezentacji. Fot. Roma Dukat 

http://www.puszcza-zielonka.pl/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.puszcza-zielonka.pl/
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ZADANIE 

 

 
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC  

BUDOWLANYCH 

 
STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT 

(%) 

(oprócz przepompowni) 

 
ZADANIE 1 

 

 
Koniec marca 2013 

 
96,72 % 

 
ZADANIE 2 

 

 
Koniec września 2013 

 
90,08 % 

 
ZADANIE 3 

 

 
Koniec grudnia 2013 

 
52,56 % 

 
ZADANIE 4 

 

 
Koniec czerwca 2013 

 
77,26 % 

 
ZADANIE 5 

 

 
Zadanie zakończone 

 
100 % 

 

 
ZADANIE 6 

 

 
Koniec sierpnia 2013 

 
70,76 % 

 
ZADANIE 7 

 

 
Marzec 2014 

 
40,79 % 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego  

Puszcza Zielonka i okolic”  

Stan realizacji projektu na dzień 31 marca 2013 

UWAGA 
Zakończenie robót budowlanych nie oznacza od razu możliwość 

korzystania z kanalizacji. O możliwości zrzutu ścieków dysponenci 

zostaną poinformowani !!!  

Wcześniejsze korzystanie z sieci jest bezprawne i zabronione. Dys-

ponenci posesji, z których ścieki zostaną bezprawnie zrzucone do 

sieci narażają się na konsekwencje prawne oraz finansowe, ponie-

waż po udowodnieniu takiego działania, poniosą oni koszty czysz-

czenia zabrudzonego odcinka systemu kanalizacji. 
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„Puszcza Wpuszcza” 
po raz dziesiąty 
 

Dziesiąta edycja Rajdu Puszcza Wpuszcza, 
która odbędzie się 26 maja 2013 r. po raz 
kolejny stworzy okazję do odkrycia zakątków 
Puszczy Zielonka. Z metą rajdu, organizatorzy 
powracają do pierwotnego miejsca, czyli miej-
scowości Zielonka stanowiącej swoiste centrum 
ponad 12 tys. hektarowej Puszczy. Podczas 
mety rajdu będzie można ponownie odkryć 
piękno Arboretum Leśnego w Zielonce oraz 
zapoznać się ze ścieżką edukacyjną wokół jez. 
Zielonka. 
 
TRASY PIESZE RAJDU – NORDIC WALKING:  
1. SPORTOWA – ok. 20 km, start: 
9.30 na parkingu w Zielonce, 
2. REKREACYJNA – ok. 12 km, start: 
10:30 na parkingu w Zielonce, 
 
TRASY ROWEROWE RAJDU: 
1. PUSZCZAŃSKA – SKOKI ok. 25 km*, 
start godz. 10.00, Rynek w Skokach,  
2. PUSZCZAŃSKA BIS - KISZKOWO 
ok. 13 km*, start godz. 11.00, Hala Sportowa 
w Kiszkowie, 
3. MALTAŃSKA -  POZNAŃ ok. 35 

km*, start: godz. 9.30 Malta Źródełko, 
GRUSZCZYN godz. 10.30 boisko sportowe w 
Gruszczynie, 
4. PIERŚCIENIEM POWIATOWYM – 
POZNAŃ ok. 40 km* start godz. 9.00 Pętla 
PST Oś. Sobieskiego, ZŁOTNIKI - godz. 10.00 
Złotniki  
5. MARATOŃSKA - MUROWANA 
GOŚLINA ok. 32 km* start: godz. 10.00, Ra-
tusz, Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza, 
6. FAMILIJNA – DLA RODZIN Z DZIEĆMI 

– MUROWANA GOŚLINA ok. 14 km  
start godz. 10.30, 
7. TAJEMNICZA – dowolna z dojaz-
dem na metę do godz. 12.30,   
Na start trasy 5 i 6 istnieje możliwość dojazdu 
pociągiem z Poznania: Poznań Główny 9.01 – 
Czerwonak 9.22 – Murowana Goślina 9.38 
lub z Wągrowca: Wągrowiec 8.31 – Skoki 
8.47 - Murowana Goślina 9.03  
 
PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich tra-
sach głównych i łącznikowych będą prowa-

dzone przez przewodników. Przewodnicy 
sprawują opiekę organizacyjną nad grupą aż 
do momentu powrotu w punkt startowy po 
zamknięciu mety. 
 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: 
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane w 
dniach do 22 maja br. (włącznie).: 
• OSOBISCIE: w Murowanej Goślinie – 
Czytelnia Biblioteki Publicznej, plac Powstań-
ców Wielkopolskich 9 w godzinach 8.00-
18.00, 
• TELEFONICZNIE: 606 999 449 od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 
14.00, 
• MAILOWO: rajd@onet.eu 
 
ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W RAJDZIE WY-
NOSI:  
• 7 zł od osoby dorosłej,  
• 3 zł dzieci i młodzież do lat 16,  
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ U KIEROWNI-
KA TRASY TUŻ PRZED STARTEM 
 
UWAGA: 
Każdy zgłoszony do 22 maja uczestnik rajdu 
otrzymuje: 
• znaczek rajdowy,  
• ciepły posiłek na mecie, 
• możliwość uczestniczenia w prezen-
tacji po arboretum i ścieżce edukacyjnej, 
• możliwość uczestniczenia w konkur-
sach z cennymi nagrodami, 
W przypadku zgłoszeń po terminie organiza-
torzy nie gwarantują pełnych świadczeń! 
 
UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; 
uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność 
za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie. 
 

Obrazki z budowy 

 

 Puszcza Zielonka  
 to nie tylko  
 kanalizacja 

 

Po wykopach 
 

Droga powiatowa  
w Mściszewie w trakcie  
odtwarzania. Zadanie 6, 
gmina Murowana Goślina 
 
Fot. Krzysztof Kańczkowski, 
Grontmij Polska Sp. z o.o. 

               


