
Projekt „Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka”

Beneficjent:

Projekt  zrealizowany  został  przez  Związek  Międzygminny 
Puszcza Zielonka

Beneficjentami końcowymi projektu – Szlak kajakowy „Puszcza 
Zielonka”  są  mieszkańcy  gmin  należących  do  Związku 
Międzygminnego:  Czerwonak,  Kiszkowo,  Murowana  Goślina, 
Pobiedziska,  Skoki,  Swarzędz  oraz  mieszkańcy  województwa 
wielkopolskiego, w większości Poznania.

Harmonogram realizacji:

13.09.2010 r. – 30.05.2011 r.

Etapy realizacji projektu:
1. (Roboty budowlane - Odcinek 1 - remont rzeki Głównej w 
km 25+748 - 26+500) – 13.09.2010 r. - 19.11.2010 r.
2. (Roboty budowlane - Odcinek 2 - konserwacja Kanału 
Wronczyńskiego w km 0+000 - 0+852) – 30.05.2011 r. - 31.12.2011 r.
3. (Roboty budowlane - Odcinek 3 - konserwacja Kanału 
Wronczyńskiego km 2+260 - 2+960) – 30.05.2011 r. - 31.12.2011 r.
4. (Roboty budowlane - Odcinek 4 - kanał "A") – 30.05.2011 r. - 30.03.2012 r.
5. (Roboty budowlane - Odcinek 5 - kanał "B") – 30.05.2011 r. - 30.03.2012 r.
6. (Roboty budowlane - Odcinek 6 - Jezioro Stęszewskie) – 30.05.2011 r. - 30.03.2012 r.
Promocja projektu – 30.05.2010 r. - 30.03.2012 r.
Termin zakończenia realizacji projektu – 30.05.2012 r.

Koszty:

koszt całkowity – 743.937 zł
dofinansowanie z WRPO (EFRR) – 453.772 zł
środki własne Związku – 290.165 zł

Zakres projektu:

Przedmiotem  projektu  obejmuje  budowę  11,8  km  szlaku  kajakowego  z  jeziora  Biezdruchowskiego  w 
Pobiedziskach przez odcinek rzeki  Głównej  oraz jeziora Jerzyńskie,  Wronczyńskie (Małe i  Duże) do jeziora 
Stęszewsko  –  Kołatkowskiego  w Tucznie.  Prace  obejmowały  roboty  konserwatorskie,  ziemne,  umocnienia, 
progi,  przenoski  kajakowe,  rozbiórki,  grodze  ziemne,  kanały  obiegowe,  budowa  placów  biwakowych, 
oznakowanie szlaku.  Budowa szlaku podzielona została na sześć odcinków, których wydzielenie nastąpiło po 
analizie stanu jezior i rzeki w kontekście prac budowlanych niezbędnych do wykonania.  Całość prac pozwoliła  
na  stworzenie  w  pełni  przystosowanego,  oznakowanego  szlaku  turystyki  wodnej,  który  stanowić  będzie 
ogólnodostępną  infrastrukturę  turystyczną.  Trasa  szlaku  przebiega  od  miejscowości  Pobiedziska,  Jerzyn, 
Wronczyn, Stęszewko do miejscowości Tuczno. Całość inwestycji zlokalizowana jest w większości na obszarze 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 

W ramach projektu Szlak kajakowy „Puszcza Zielonka” wykonany został szlak turystyki  wodnej  na obszarze 
jezior pomiędzy miejscowościami Pobiedziska i Tuczno. Całkowita długość szlaku wynosi około 11,8 km. 

Trasa szlaku, która wykonana została w ramach projektu, podzielona została na sześć odcinków:
1. Odcinek 1 – jezioro Biezdruchowskie – ujście kanału Wronczyńskiego do rzeki Głównej, 
rodzaj robót: konserwacyjne, 
zakres  prac:  roboty  ziemne  i  umocnienia,  progi,  przenoska  kajakowa  typu  „A”,  grodze  ziemne,  rozbiórka 
istniejącego przepustu, prace konserwacyjne, oznakowanie  szlaku.
2. Odcinek 2 – konserwacja kanału Wronczyńskiego od ujścia rzeki Głównej do jeziora Jerzyńskiego, 
rodzaj robót: konserwacyjne, 
zakres prac: konserwacja kanału, przenoska kajakowa typu „A”, przenoska kajakowa typu „B”, plac biwakowy, 
oznakowanie szlaku.
3. Odcinek 3 – konserwacja kanału Wronczyńskiego pomiędzy jeziorami Jerzyńskim z Wronczyńskim Małym,
rodzaj robót: konserwacyjne, 



zakres prac: konserwacja kanału, przenoska kajakowa typu „A”, przenoska kajakowa typu „B”, grodze ziemne i 
kanały obiegowe, prace konserwacyjne, oznakowanie szlaku.
4. Odcinek 4 – kanał „A” – połączenie pomiędzy jeziorami Wronczyńskim Małym i Wronczyńskim Dużym,
rodzaj robót: konserwacyjne, 
zakres prac: konserwacja kanału,  przenoska kajakowa typu „A”, przenoska kajakowa typu „B”, oznakowanie 
szlaku.
5. Odcinek 5 – kanał „B” – połączenie pomiędzy jeziorem Wronczyńskim Dużym i jeziorem Stęszewskim, 
rodzaj robót: konserwacyjne, 
zakres prac: konserwacja kanału, przenoska kajakowa typu „B”, plac biwakowy, oznakowanie szlaku. 
6. Odcinek 6 – jezioro Stęszewskie – droga dzieląca jezioro Stęszewskie – Kołatkowskie na dwa akweny, 
rodzaj robót: konserwacyjne, 
zakres prac: konserwacja kanału, przenoska kajakowa typu „B”.

Zmiany, które nastąpiły w wyniku realizacji projektu:

- regulacja  kanału,  polegająca  na 
oczyszczeniu  z  wodorostów  i odmuleniu 
koryta jezior,

- oczyszczenie  odcinka  kanału 
Wronczyńskiego z trzciny i porostów,

- obecnie  na  trasie  projektowanego  szlaku 
kajakowego  istnieje  osiem  budowli 
hydrotechnicznych  i  komunikacyjnych,  przy 
których  wykonane  zostaną  przenoski 
kajakowe,  które  umożliwią  dogodne 
dopłynięcie do nich, bezpieczne wysiadanie z 
kajaka i  bezkolizyjne  wyniesienie  kajaka na 
brzeg,

- place  biwakowe,  umożliwiające  etapowanie 
przejazdu, 

- oznakowanie kilometrażu trasy, miejsc przenosek. 

Geneza projektu:

Pierwszy zamysł koncepcji budowy sprawnego szlaku kajakowego na obszarze Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Zielonka”  pojawił  się  już  kilka  lat  temu,  kiedy  opracowana  została  pierwsza  koncepcja  programowo  – 
przestrzenna szlaku. Wówczas analizie poddano szlaki wodne Parku, w celu określenia optymalnego zasięgu 
budowy  szlaku  kajakowego  oraz  określenia  podstawowych  punktów  planowanej  inwestycji  z określeniem 
budowy niezbędnej infrastruktury.
Temat  rozwinięty  i  uzupełniony został  w kolejnych latach o ustalenia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji  i 
Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz z Zarządem Miasta i Gminy Pobiedziska, ze względu na planowany zakres 
inwestycji obejmujący jeziora, znajdujące się na obszarze administracyjnym Gminy Pobiedziska. 
W wyniku tych prac przygotowawczych zlecone zostało przygotowanie dokumentacji – projektu budowlanego, 
szczegółowo opisującego zakres planowej inwestycji – budowy szlaku kajakowego z jeziora Biezdruchowskiego 
w Pobiedziskach przez jeziora Jerzyńskie, Wronczyńskie do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskiego w Tucznie.



Elementami  tworzącymi  całość  projektu  są  prace konserwatorskie  na  trasie  szlaku,  w  tym:  roboty  ziemne, 
umocnienia,  budowa  przenosek  kajakowych,  grodzy  ziemnych,  kanałów  obiegowych,  rozbiórki,  placów 
biwakowych oraz oznakowań szlaku.  
Całość inwestycji stanie się ważnym czynnikiem aktywizującym otoczenie oraz sprzyjać będzie wykorzystaniu 
walorów  krajobrazowych  Puszczy  do  promowania  aktywnych  form  spędzania  czasu  przez  mieszkańców 
województwa wielkopolskiego. 
Ranga „Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” na regionalnej mapie atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych 
przyczyni się do wzrostu zainteresowania rozwojem usług turystycznych na obszarze gmin Związku, w tym do 
realizacji  inwestycji  budowy  kolejnych  obiektów  turystycznych  oraz  podniesienie  standardu  obiektów 
turystycznych już istniejących na obszarze Związku.

Realizacja projektu wynika także z następujących potrzeb:
- brak czynnego szlaku kajakowego na obszarze Puszczy,
- rozwijana przez lata infrastruktura towarzysząca na jeziorach Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 

stanowi ważną podbudowę pod planowany projekt,
- województwa wielkopolskiego uprawianiem turystyki wodnej,
- zainteresowanie społeczności lokalnych rozwojem turystyki,
- niewystarczająca  liczba  szlaków  kajakowych  na  obszarze  województwa  (główne  dwa:  Szlak 

Konwaliowy w Przemęckim Parku Krajobrazowym oraz szlak im. Kardynała Karola Wojtyły na Drawie, 
przy czym na terenie Wielkopolski przebiega on tylko w końcowym odcinku),

- wskazanie  powiatu  poznańskiego  jako  posiadającego  sprzyjające  warunki  do  uprawiania  turystyki 
kajakowej (zgodnie z zapisami aktualnej Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim),

- rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.

Cele projektu:

Realizacja  projektu – Szlak kajakowy „Puszcza Zielonka”  przyczyni  się do ożywienia turystycznego obszaru 
Parku  Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka,  zwiększenia  atrakcyjności  turystycznej  i  inwestycyjnej  oraz 
poszerzenia możliwości aktywnego spędzania czasu na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 

Celem  głównym  projektu  jest  wzrost  znaczenia  turystyki  w  rozwoju  gmin  należących  do  Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” poprzez budowę szlaku kajakowego „Puszcza Zielonka”. 

Powyższy cel realizowany będzie w oparciu o następujące cele szczegółowe:
- zwiększenie oferty Puszczy Zielonka o turystykę wodną (kajakową),
- zwiększenie  zainteresowania  mieszkańców  gmin  Związku  oraz  mieszkańców  województwa 

wielkopolskiego aktywnym spędzaniem czasu na terenie Puszczy Zielonka,
- rozwój usług turystycznych i obiektów turystycznych na obszarze gmin Związku. 

Planowane rezultaty projektu:

Długość wybudowanych szlaków turystycznych – 11,8 km. 

Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 5000 osób 
w 2012 r. 

Projekt ”Szlak kajakowy „Puszcza Zielonka”  współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


