Turystyka

Szlaki rowerowe:

Szlaki rowerowe zostały wytyczone w Puszczy Zielonka aby umożliwić turystom atrakcyjną,
przysparzającą sił fizycznych i psychicznych wędrówkę „na dwóch kołach”. Niezmiernie
ważnym walorem tras rowerowych jest prowadzenie ich bardzo malowniczymi drogami, głównie
gruntowymi. Zdarzają się także stare odcinki drogi brukowej, bardzo ciekawej, ale raczej mało
lubianej przez rowerzystów – zwłaszcza jeżeli nie posiada ona poboczy gruntowych. Pewnymi
odcinkami trasy prowadzą drogami o nawierzchni bitumicznej.

W większości trasy rowerowe prowadzone są drogami nieprzewidzianymi dla ruchu
samochodowego lub o małym natężeniu tego ruchu, a więc bezpiecznymi dla rowerzystów.

Podstawowy układ tras rowerowych stanowią dwa pierścienie:

Duży Pierścień Rowerowy (DPR) . Ma swój początek (umowny) w Czerwonaku.

Dalej prowadzi przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Brzeźno, Pacholewo i
Uchorowo. W Starczanowie łączy się z Małym Pierścieniem Rowerowym.

Długość DPR wynosi 51,7 km.

Mały Pierścień Rowerowy (MPR) . Ma swój początek i koniec w Murowanej Goślinie. Prowadzi
między innymi przez Kamińsko, Zielonkę, Głęboczek, Wojnowo, Długą Goślinę, Kąty. W
Starczanowie łączy się z Dużym Pierścieniem Rowerowym.
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Długość MPR wynosi 35,4 km.

Pierścienie rowerowe uzupełnione są dwunastoma trasami łącznikowym (promienistymi),
oznakowanymi symbolami:

R-1 im. Ryszarda Walerycha – Owińska – Mielno – Wierzonka – Wierzenica – Kobylnica –
połączenie w Gruszczynie z trasą Poznań-Gniezno (EuroVelo nr 2 i 9).
Długość R-1 wynosi 15,5 km.

R-2 – Murowana Goślina – Rakownia – Okoniec – Kamińsko – Tuczno – Kowalskie –
Jerzykowo – połączenie w Biskupicach z trasą Poznań-Gniezno (EuroVelo nr 2 i 9). Długość
R-2 wynosi 21,8 km.

R-3 – Murowana Goślina – Zielonka – Bednary – Krześlice – Węglewo – Skrzetuszewo –
Brama III Tysiąclecia nad Jeziorem Lednickim, gdzie trasa łączy się z trasą R-8.
Długość R-3 wynosi 25,5 km (w tym 1,5 km odcinek ze Skrzetuszewa do „Ryby”).

R-4 – Murowana Goślina – Boduszewo – Głęboczek – Dąbrówka Kościelna – połączenie z
Dużym Pierścieniem Rowerowym. Bezpośrednią kontynuacją tej trasy jest R-8. Długość R-4
wynosi 11,6 km.

R-5 – Murowana Goślina (Przebędowo) – Głębocko – Łopuchówko – Łopuchowo – Brzeźno –
połączenie z Dużym Pierścieniem Rowerowym.
Długość R-5 wynosi 10,9 km.

R-6 – Murowana Goślina (Przebędowo) – Trojanowo – Kąty – leśniczówka Łoskoń –
połączenie z Dużym Pierścieniem Rowerowym.
Długość R-6 wynosi 10,2 km.

R-7 – Murowana Goślina – osada z leśniczówką Starczanowo – Białężyn – Nieszawa –
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połączenie na północ od Nieszawy z Dużym Pierścieniem Rowerowym.
Długość R-7 wynosi 11,4 km.

R-8 – Dąbrówka Kościelna – Pawłowo Skockie – Rybno Wielkie – Kiszkowo – Węgorzewo –
Skrzetuszewo – Brama III Tysiąclecia nad Jeziorem Lednickim – połączenie z trasą R -3.
Długość R-8 wynosi 29,7 km (w tym 2 km odcinek ze Skrzetuszewa do „Ryby”).

R-9 – Niedźwiedziny – Rejowiec – Stawiany – Raczkowo – Skoki – Budziszewice – Słomowo
– Pacholewo.
Długość R-9 wynosi 45,5 km.

R-10 – Raczkowo – Jabłkowo – Rybieniec – Olekszyn – Łagiewniki Kościelne – Myszki –
Sławno – Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo – Rybitwy – Lednogóra – Imielenko.
Długość R 10 31,6 km.

R-11 – Kamionek – Dziećmiarki – Waliszewo – Siemianowo – Dziekanowice – Imielenko –
Imielno – Gołuń – Zbierkowo – Kociałkowa Górka.
Długość R 11 wynosi 23,0 km.

R-12 – Jerzykowo – Borowo – Promno – Góra – Kociołkowa Górka – Sanniki – Rujsca –
Szwedzki Okop – Jezierce – Wagowo – Zbierkowo – Pobiedziska – Węglewo – Pomarzanowice
– Złotniczki – Wronczyn – Krześlice.
Długość R 12 wynosi: 47,3 km.

Cysterski Szlak Rowerowy (CSR) – Szlak został oficjalnie otwarty 7.10.2007 r. w Dąbrówce
Kościelnej, podczas inaugurującego Rajdu Cysterskiego z udziałem władz samorządowych,
kościelnych i rzeszy miłośników dwukołowców.

Jest pierwszym w Polsce szlakiem rowerowym w konwencji cysterskiej.
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Trasa: Poznań (początek trasy przy Kościele Św. Jana Jerozolimskiego) – wzdłuż Jeziora
Swarzędzkiego – Wierzenica – Owińska, Kamińsko – Zielonka – Dąbrówka Kościelna –
Rejowiec – Antoniewo – Skoki – Lechlin – Wiatrowo – Wągrowiec – Tarnowo Pałuckie – Łekno
– Bracholin – Mieścisko – Budziejewko – koniec trasy w Dąbrówce Kościelnej.

Długość CSR wynosi 143 km.

http://turystyka.puszcza-zielonka.pl/szlaki-turystyczne/szlaki-rowerowe/

Ważne miejsca turystyki pielgrzymkowej:

Turystyka pielgrzymkowa należy do najbardziej rozwijających się gałęzi turystyki ogólnie.
Zajmuje ona szczególne miejsce w naszym kraju. Nieustannie rzesze pielgrzymów podążają w
stronę miejsc kultu świętych. Oczywiście szczególna rolę odgrywają tu Sanktuaria Maryjne,
które w Polsce cieszą się głębokim szacunkiem. Zmieniają się formy pielgrzymowania, coraz
częściej zazębiając się właśnie z aktywnością typowo turystyczną. Same wyjazdy do miejsc
świętych przestają mieć jedynie charakter sakralny, choć nadal jest on ich podstawą. Nadal
jednak Polacy licznie zdążają do tych właśnie miejsc. Gniezno i okolica obfitują w miejsca
atrakcyjne dla turystów – pielgrzymów. Począwszy od tego, że tu właśnie w kolebce naszego
chrześcijaństwa wznosi się katedra, od zarania związana z kultem św. Wojciecha. Około 70
kilometrów od pierwszej stolicy polski wznosi się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w
Licheniu.

http://www.igniezno.pl/turystyka/strona.php?mi=1001
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Turystyka na terenie Miasta i Gminy Pobiedzisk

-

Nordic Walking
Ścieżki dydaktyczne
Szlaki rowerowe
Szlaki piesze
Szlaki konne
Szlak kajakowy
Szlak Piastowsk i

http://www.pobiedziska.pl/turysci/trasy-turystyczne/

Szlak kajakowy:

Na terenie Gminy Pobiedziska wytyczono szlak kajakowy biegnący rynną jezior polodowcowych
przez malownicze tereny Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Szlak ma długość około
11,3 km. Rozpoczyna się w Pobiedziskach na jeziorze Biezdruchowo i biegnie przez odcinek
rzeki Głównej, rynną jezior – Jerzyńskie, Wronczyńskie Małe i Duże – kończy się na jeziorze
Stęszewsko-Kołatowskim w Tucznie. Na trasie zlokalizowane zostały przenoski kajakowe
ułatwiające korzystającym transport kajaków. Turyści będą mogli także korzystać z pól
biwakowych. Większa część szlaku wiedzie przez tereny Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka. Oprócz podziwiania walorów przyrodniczych, na kajakarzy czekają też inne atrakcje –
warto zatrzymać się w miejscowościach położonych w sąsiedztwie szlaku. We wsi Wronczyn
zobaczyć można: drewnianą dzwonnicę z XIX w. znajdującą się przy kościele parafialnym ,
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dwór murowany z I połowy XIX w., murowaną gorzelnię pofolwarczną z 2 połowy XIX w. W
odległości 3 km od Wronczyna znajduje się wieś Krześlice, w której podziwiać można
murowany pałac z połowy XIX w. Podczas kajakowej wędrówki warto rozglądać się za
mieszkańcami szlaku. Można tu zobaczyć liczne gatunki ptaków oraz oglądać ślady działalności
bobrów.
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