
Turystyka

Szlaki rowerowe:

  

Â 

  

Szlaki rowerowe zosta?‚y wytyczone w Puszczy Zielonka aby umo??liwiÄ‡ turystom
atrakcyjnÄ…, przysparzajÄ…cÄ… si?‚ fizycznych i psychicznych wÄ™dr??wkÄ™ â€žna
dw??ch ko?‚achâ€?. Niezmiernie wa??nym walorem tras rowerowych jest prowadzenie ich
bardzo malowniczymi drogami, g?‚??wnie gruntowymi. ZdarzajÄ… siÄ™ tak??e stare odcinki
drogi brukowej, bardzo ciekawej, ale raczej ma?‚o lubianej przez rowerzyst??w â€“ zw?‚aszcza
je??eli nie posiada ona poboczy gruntowych. Pewnymi odcinkami trasy prowadzÄ… drogami o
nawierzchni bitumicznej.

  

W wiÄ™kszo?›ci trasy rowerowe prowadzone sÄ… drogami nieprzewidzianymi dla ruchu
samochodowego lub o ma?‚ym natÄ™??eniu tego ruchu, a wiÄ™c bezpiecznymi dla
rowerzyst??w.

  

Podstawowy uk?‚ad tras rowerowych stanowiÄ… dwa pier?›cienie:

  

Du??y Pier?›cie?„ Rowerowy (DPR) . Ma sw??j poczÄ…tek (umowny) w Czerwonaku.

  

Dalej prowadzi przez DÄ…br??wkÄ™ Ko?›cielnÄ…, Nied??wiedziny, S?‚awicÄ™, Brze??no,
Pacholewo i Uchorowo. W Starczanowie ?‚Ä…czy siÄ™ z Ma?‚ym Pier?›cieniem Rowerowym.

  

D?‚ugo?›Ä‡ DPR wynosi 51,7 km.

  

Ma?‚y Pier?›cie?„ Rowerowy (MPR) . Ma sw??j poczÄ…tek i koniec w Murowanej Go?›linie.
Prowadzi miÄ™dzy innymi przez Kami?„sko, ZielonkÄ™, G?‚Ä™boczek, Wojnowo, D?‚ugÄ…
Go?›linÄ™, KÄ…ty. W Starczanowie ?‚Ä…czy siÄ™ z Du??ym Pier?›cieniem Rowerowym.
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D?‚ugo?›Ä‡ MPR wynosi 35,4 km.

  

Pier?›cienie rowerowe uzupe?‚nione sÄ… dwunastoma trasami ?‚Ä…cznikowym
(promienistymi), oznakowanymi symbolami:

  

R-1 im. Ryszarda Walerycha  â€“ Owi?„ska â€“ Mielno â€“ Wierzonka â€“ Wierzenica â€“
Kobylnica â€“ po?‚Ä…czenie w Gruszczynie z trasÄ… Pozna?„-Gniezno (EuroVelo nr 2 i 9).
D?‚ugo?›Ä‡ R-1 wynosi 15,5 km.

  

R-2  â€“ Murowana Go?›lina â€“ Rakownia â€“ Okoniec â€“ Kami?„sko â€“ Tuczno â€“
Kowalskie â€“ Jerzykowo â€“ po?‚Ä…czenie w Biskupicach z trasÄ… Pozna?„-Gniezno
(EuroVelo nr 2 i 9). D?‚ugo?›Ä‡ R-2 wynosi 21,8 km.

  

R-3  â€“ Murowana Go?›lina â€“ Zielonka â€“ Bednary â€“ Krze?›lice â€“ WÄ™glewo â€“
Skrzetuszewo â€“ Brama III TysiÄ…clecia nad Jeziorem Lednickim, gdzie trasa ?‚Ä…czy siÄ™
z trasÄ… R-8.
D?‚ugo?›Ä‡ R-3 wynosi 25,5 km (w tym 1,5 km odcinek ze Skrzetuszewa do â€žRybyâ€?).

  

R-4  â€“ Murowana Go?›lina â€“ Boduszewo â€“ G?‚Ä™boczek â€“ DÄ…br??wka Ko?›cielna
â€“ po?‚Ä…czenie z Du??ym Pier?›cieniem Rowerowym. Bezpo?›redniÄ… kontynuacjÄ… tej
trasy jest R-8. D?‚ugo?›Ä‡ R-4 wynosi 11,6 km.

  

R-5 â€“ Murowana Go?›lina (PrzebÄ™dowo) â€“ G?‚Ä™bocko â€“ ??opuch??wko â€“
??opuchowo â€“ Brze??no â€“ po?‚Ä…czenie z Du??ym Pier?›cieniem Rowerowym.
D?‚ugo?›Ä‡ R-5 wynosi 10,9 km.

  

R-6  â€“ Murowana Go?›lina (PrzebÄ™dowo) â€“ Trojanowo â€“ KÄ…ty â€“ le?›nicz??wka
??osko?„ â€“ po?‚Ä…czenie z Du??ym Pier?›cieniem Rowerowym.
D?‚ugo?›Ä‡ R-6 wynosi 10,2 km.
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R-7  â€“ Murowana Go?›linaÂ  â€“ osada z le?›nicz??wkÄ… Starczanowo â€“ Bia?‚Ä™??yn
â€“ Nieszawa â€“ po?‚Ä…czenie na p???‚noc od Nieszawy z Du??ym Pier?›cieniem
Rowerowym.
D?‚ugo?›Ä‡ R-7 wynosi 11,4 km.

  

R-8  â€“ DÄ…br??wka Ko?›cielna â€“ Paw?‚owo Skockie â€“ Rybno Wielkie â€“ Kiszkowo
â€“Â  WÄ™gorzewoÂ  â€“ Skrzetuszewo â€“ Brama III TysiÄ…clecia nad Jeziorem Lednickim
â€“ po?‚Ä…czenie z trasÄ… R -3.
D?‚ugo?›Ä‡ R-8 wynosi 29,7 km (w tym 2 km odcinek ze Skrzetuszewa do â€žRybyâ€?).

  

R-9  â€“ Nied??wiedziny â€“ Rejowiec â€“ Stawiany â€“ Raczkowo â€“ Skoki â€“ Budziszewice
â€“ S?‚omowoÂ  â€“ Pacholewo.
D?‚ugo?›Ä‡ R-9 wynosiÂ  45,5 km.

  

R-10 â€“ Raczkowo â€“ Jab?‚kowo â€“ Rybieniec â€“ Olekszyn â€“ ??agiewniki Ko?›cielne â€“
Myszki â€“ S?‚awno â€“ Kamionek â€“ Imio?‚ki â€“ Skrzetuszewo â€“ Rybitwy â€“ Lednog??ra
â€“ Imielenko.
D?‚ugo?›Ä‡ R 10 31,6 km.

  

R-11 â€“ Kamionek â€“ DzieÄ‡miarki â€“ Waliszewo â€“ Siemianowo â€“ Dziekanowice â€“
Imielenko â€“ Imielno â€“ Go?‚u?„ â€“ Zbierkowo â€“ Kocia?‚kowa G??rka.
D?‚ugo?›Ä‡ R 11 wynosi 23,0 km.

  

R-12  â€“ Jerzykowo â€“ Borowo â€“ Promno â€“ G??ra â€“ Kocio?‚kowa G??rka â€“ Sanniki
â€“ Rujsca â€“ Szwedzki Okop â€“ Jezierce â€“ Wagowo â€“ Zbierkowo â€“ Pobiedziska â€“
WÄ™glewo â€“ Pomarzanowice â€“ Z?‚otniczki â€“ Wronczyn â€“ Krze?›lice.
D?‚ugo?›Ä‡ R 12 wynosi: 47,3 km.

  

Cysterski Szlak Rowerowy (CSR)  â€“ Szlak zosta?‚ oficjalnie otwarty 7.10.2007 r. w
DÄ…br??wce Ko?›cielnej, podczas inaugurujÄ…cego Rajdu Cysterskiego z udzia?‚em w?‚adz
samorzÄ…dowych, ko?›cielnych i rzeszy mi?‚o?›nik??w dwuko?‚owc??w.
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Jest pierwszym w Polsce szlakiem rowerowym w konwencji cysterskiej.

  

Trasa: Pozna?„ (poczÄ…tek trasy przy Ko?›ciele ?šw. Jana Jerozolimskiego) â€“ wzd?‚u??
Jeziora SwarzÄ™dzkiego â€“ Wierzenica â€“ Owi?„ska, Kami?„sko â€“ Zielonka â€“
DÄ…br??wka Ko?›cielna â€“ Rejowiec â€“ Antoniewo â€“ Skoki â€“ Lechlin â€“ Wiatrowo â€“
WÄ…growiec â€“ Tarnowo Pa?‚uckie â€“ ??ekno â€“ Bracholin â€“ Mie?›cisko â€“ Budziejewko
â€“ koniec trasy w DÄ…br??wce Ko?›cielnej.

  

D?‚ugo?›Ä‡ CSR wynosi 143 km.

  

Â 

  

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

  

  

Wa??ne miejsca turystyki pielgrzymkowej:

  

Turystyka pielgrzymkowa nale??y do najbardziej rozwijajÄ…cych siÄ™ ga?‚Ä™zi turystyki
og??lnie. Zajmuje ona szczeg??lne miejsce w naszym kraju. Nieustannie rzesze pielgrzym??w
podÄ…??ajÄ… w stronÄ™ miejsc kultu ?›wiÄ™tych. Oczywi?›cie szczeg??lna rolÄ™
odgrywajÄ… tu Sanktuaria Maryjne, kt??re w Polsce cieszÄ… siÄ™ g?‚Ä™bokim szacunkiem.
ZmieniajÄ… siÄ™ formy pielgrzymowania, coraz czÄ™?›ciej zazÄ™biajÄ…c siÄ™ w?‚a?›nie z
aktywno?›ciÄ… typowo turystycznÄ…. Same wyjazdy do miejsc ?›wiÄ™tych przestajÄ…
mieÄ‡ jedynie charakter sakralny, choÄ‡ nadal jest on ich podstawÄ…. Nadal jednak Polacy
licznie zdÄ…??ajÄ… do tych w?‚a?›nie miejsc. Gniezno i okolica obfitujÄ… w miejsca
atrakcyjne dla turyst??w â€“ pielgrzym??w. PoczÄ…wszy od tego, ??e tu w?‚a?›nie w kolebce
naszego chrze?›cija?„stwa wznosi siÄ™ katedra, od zarania zwiÄ…zana z kultem ?›w.
Wojciecha. Oko?‚o 70 kilometr??w od pierwszej stolicy polski wznosi siÄ™ Sanktuarium Matki
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Boskiej Bolesnej w Licheniu.

  

http://www.igniezno.pl/turystyka/strona.php?mi=1001

  

Â 

  

Turystyka na terenie Miasta i Gminy Pobiedzisk

  

    
    -  Nordic Walking   
    -  ?šcie??ki dydaktyczne   
    -  Szlaki rowerowe   
    -  Szlaki piesze   
    -  Szlaki konne   
    -  Szlak kajakowy   
    -  Szlak Piastowsk i  

  

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

  

Â 

  

Szlak kajakowy:

  

Na terenie Gminy Pobiedziska wytyczono szlak kajakowy biegnÄ…cy rynnÄ… jezior
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polodowcowych przez malownicze tereny Parku Krajobrazowego â€žPuszcza Zielonkaâ€?.
Szlak ma d?‚ugo?›Ä‡ oko?‚o 11,3 km. Rozpoczyna siÄ™ w Pobiedziskach na jeziorze
Biezdruchowo i biegnie przez odcinek rzeki G?‚??wnej, rynnÄ… jezior â€“ Jerzy?„skie,
Wronczy?„skie Ma?‚e i Du??e â€“ ko?„czy siÄ™ na jeziorze StÄ™szewsko-Ko?‚atowskim w
Tucznie. Na trasie zlokalizowane zosta?‚y przenoski kajakowe u?‚atwiajÄ…ce korzystajÄ…cym
transport kajak??w. Tury?›ci bÄ™dÄ… mogli tak??e korzystaÄ‡ z p??l biwakowych.
WiÄ™ksza czÄ™?›Ä‡ szlaku wiedzie przez tereny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
Opr??cz podziwiania walor??w przyrodniczych, na kajakarzy czekajÄ… te?? inne atrakcje â€“
warto zatrzymaÄ‡ siÄ™ w miejscowo?›ciach po?‚o??onych w sÄ…siedztwie szlaku. We wsi
Wronczyn zobaczyÄ‡ mo??na: drewnianÄ… dzwonnicÄ™ z XIX w.Â  znajdujÄ…cÄ… siÄ™
przy ko?›ciele parafialnym , dw??r murowany z I po?‚owy XIX w., murowanÄ… gorzelniÄ™
pofolwarcznÄ… z 2 po?‚owy XIX w. W odleg?‚o?›ci 3 km od Wronczyna znajduje siÄ™ wie?›
Krze?›lice, w kt??rej podziwiaÄ‡ mo??na murowany pa?‚ac z po?‚owy XIX w. Podczas
kajakowej wÄ™dr??wki warto rozglÄ…daÄ‡ siÄ™ za mieszka?„cami szlaku. Mo??na tu
zobaczyÄ‡ liczne gatunki ptak??w oraz oglÄ…daÄ‡ ?›lady dzia?‚alno?›ci bobr??w.
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