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WSTĘP 
 Dla wielu samorządów turystyka staje się coraz ważniejszą dziedziną rozwoju 
gospodarczego i obszarem aktywizacji społecznej. Jej rozwój wymaga jednak dużego 
poziomu zainwestowania w infrastrukturę komunalną i rekreacyjną, a także dobrego 
wyeksponowania i zareklamowania posiadanych zasobów. Działania takie wymagają przede 
wszystkim znalezienia nowych źródeł finansowania. Wymagają również przyjęcia pewnej 
długofalowej polityki rozwoju, której efektem będzie większa aktywność na rynku usług 
turystycznych i oferta wybranych typów usług turystycznych, a w konsekwencji wzrost 
atrakcyjności obszaru gminy. Ponieważ coraz częściej są to zadania znacznie przekraczające 
możliwości pojedynczych gmin wiele z nich łączy się w związki celowe i podejmuje 
współpracę w grupie kilku lub kilkunastu samorządów. 
 Przykładem takiego podejścia jest powstały w grudniu 2000 roku Związek Między-
gminny Puszczy Zielonki. Należy do niego sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. Jednymi z ważniejszych zadań wpisanych do 
Statutu Związku są: realizowanie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki 
oraz budowa infrastruktury turystycznej i socjologiczna restrukturyzacja wsi. 
 Planując swe pierwsze działania mające na celu aktywizację i rozwój turystyki na 
terenie Puszczy Zielonki, zarząd Związku zlecił badania na temat potrzeb turystycznych na 
obszarze Puszczy Zielonki. Zostały one przeprowadzone w roku 2001 przez Wielkopolską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ich wyniku ustalono między innymi: jakie są 
najważniejsze formy aktywności turystów w Puszczy Zielonce, jakie zauważono braki 
infrastruktury turystycznej oraz co należy do największych problemów ekologicznych  
i informacyjnych przeciwdziałających rozwojowi turystyki. Efektem tych badań była reali-
zacja konkretnych inicjatyw takich jak: opracowanie koncepcji i wytyczenie 224 km dróg 
rowerowych przebiegających przez najciekawsze miejsca i trakty w Parku Krajobrazowymi i 
okolicach oraz łączących się ze stacjami kolejowymi, budowa szlaków turystycznych, ale 
przede wszystkim wydanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielko-
polskiego mapy turystyczno-rowerowej Puszczy Zielonki i okolic. Aktywna postawa człon-
ków ZMPZ, Rady Naukowej Związku oraz skupionych wokół niej miłośników przyrody  
i turystyki zaowocowała wieloma nowymi pomysłami: tworzenia kąpielisk, szlaków wod-
nych, parkingów buforowych itd. Podstawową barierą ich wykonania stał się niedobór 
środków finansowych pojedynczych gmin w obrębie Związku. Właśnie, dlatego podjęto 
decyzję o przygotowaniu, wieloletniej strategii działania, która będzie podstawą wykre-
owania produktów turystycznych znajdujących zewnętrzne źródła finansowania, między 
innymi w Unii Europejskiej. 
 Określono, że narzędziem ułatwiającym rozeznanie potrzeb i stan zagospodarowania 
turystycznego, wspomagającym wykreowanie atrakcyjnych produktów turystycznych będzie 
„Raport o stanie i warunkach rozwoju turystyki na terenie Związku Międzygminnego 
Puszczy Zielonki”, sporządzony dla całego obszaru Związku. Jego celem stało się 
dokonanie pierwszej, kompleksowej inwentaryzacji walorów środowiskowych  
i krajobrazowych, a także zasobów turystycznych i paraturystycznych tego obszaru, 
pod kątem przygotowania strategii rozwoju turystyki.  
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 Prace nad diagnozą stanu rozpoczęły się w październiku 2003 po dokonaniu ustaleń 
związanych z określeniem udziału poszczególnych gmin związkowych w budowaniu ra-
portu, od gromadzenia danych. Nieocenionym źródłem informacji o obszarze Związku był 
opracowany w latach 2001-2003 przez „Biuro Projektowania i Doradztwa – Ochrona 
Środowiska i Zasobów Przyrody - EKO-GEO-GRAF”, Plan Ochrony Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka, do którego zapisów, wielokrotnie odwołują się autorzy niniejszego 
opracowania.  
 Zasadniczy proces prac nad raportem rozpoczął się dopiero w listopadzie 2003  
i przebiegał w trzech etapach: 

Etap I – skonstruowanie ankiety inwentaryzującej walory środowiska przyrodniczego 
i kulturowego oraz stan zagospodarowania turystycznego na terenie ZMPZ,  
a także plany rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o ocenę zasobów finanso-
wych i istniejących dokumentów planistycznych poszczególnych gmin. 
W grudniu 2003 r., po nadesłaniu wypełnionych w urzędach gmin ankiet odbyły 
się pierwsze warsztaty, podczas których zaprezentowano i poddano weryfikacji 
prezentację i przedstawione w niej dane, a także dyskutowano nad celami przy-
gotowania strategii rozwoju oraz roli, jaką będzie ona pełnić w turystyce ZMPZ. 
W tym kontekście przedstawiono możliwości pozyskania funduszy strukturalnych 
na turystykę. 

Etap II – w styczniu i lutym 2004 prowadzono prace nad dalszą weryfikacją danych 
ilościowych i jakościowych. Na kolejnych warsztatach (4 luty 2004) przeprowa-
dzono analizę SWOT dla Związku i zarówno na postawie ocen uczestników 
warsztatów jak i szczegółowej analizy zebranych wcześniej materiałów dokonano 
wstępnych założeń strategii rozwoju turystyki. Określono główne rynki tury-
styczne, a także zaproponowano zasadnicze produkty turystyczne dla obszaru 
ZMPZ. W tym czasie przeprowadzono również badania własne nad otoczeniem 
konkurencyjnym Związku. 

Etap III – W marcu 2004 przygotowano ostateczny dokument raportu i przed-
stawione w nim zapisy poddano weryfikacji poszczególnych gmin.  

 Raport jest próbą pokazania obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości 
rozwoju turystycznego gmin w ramach funkcjonującego Związku. Jest opisem stanu, do 
którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy 
wdrażania zaplanowanych działań. Zawiera on: 

- informacje ogólne, 
- opis warunków turystycznych: przyrodniczych, kulturowych  

i antropogenicznych, 
- charakterystykę ruchu turystycznego w Polsce, 
- informacje o zagospodarowaniu turystycznym: bazie noclegowej, 

gastronomicznej, transportowej i towarzyszącej, 
- informacje o finansowaniu infrastruktury turystycznej i programów/projektów 

turystycznych w poszczególnych gminach, 
- opis stosowanych przez gminy narzędzi promocji, 
- charakterystykę otoczenia konkurencyjnego ZMPZ. 

 Podstawą do zidentyfikowania silnych i słabych stron ZMPZ oraz istniejących szans  
i zagrożeń rozwoju były informacje uzyskane przede wszystkim z dwóch źródeł: ankiet 
wypełnionych przez pracowników urzędów gminnych oraz istniejących raportów o stanie 
poszczególnych gmin, wchodzących w skład ZMPZ. 
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 Zbieranie i analizowanie danych odbyło się przy udziale szerokiego grona osób, 
reprezentujących następujące instytucje: 

- Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" – Zarząd i Rada Naukowa, 
- Urząd Gminy Czerwonak, 
- Urząd Gminy Kiszkowo, 
- Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
- Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, 
- Urząd Miasta i Gminy Skoki, 
- Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 
- Nadleśnictwo Łopuchówko, 
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  
- Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu, 
- Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Poznaniu (PLOT), 
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), 
- Wielkopolska Izba Turystyki (WIT) 

 
Koordynatorami prac byli: 

z ramienia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka:  
 Łukasz Kaleciński, 
 Andrzej Billert, 
 oraz Przedstawiciele Zarządu i Rady Naukowej  

 
 z ramienia poszczególnych gmin:  

- Czerwonak:  
Agata Kaniewska – Wydział Promocji i Rozwoju 

- Kiszkowo:  
Tadeusz Bąkowski - Sekretarz Gminy 

- Murowana Goślina:  
Tomasz Łęcki – Burmistrz Miasta i Gminy,  
Arkadiusz Bednarek - starszy spec. ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki, 
Danuta Śliwa – gł. specjalista Zespołu Parków Krajobrazowych,  

- Pobiedziska:  
Józef Czerniawski - inspektor ds. ochrony środowiska,  
Iwona Zajączek - inspektor ds. ochrony środowiska 

- Skoki:  
Krzysztof Mańka - podinspektor ds. ochrony środowiska i promocji gminy  

- Swarzędz:  
Andrzej Kurowski – Sekretarz Gminy,  
Anna Adamczyk - Zespół Promocji i Rozwoju 

 
Raport został wykonany przez Zespół Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”                     
w składzie: mgr Małgorzata Ornoch-Tabędzka, mgr Iwona Jankowska, mgr Filip Arndt przy 
współpracy Biura Doradczego dr Leszka Butowskiego 
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WALORY TURYSTYCZNE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 
„PUSZCZA ZIELONKA” 

1. Informacje ogólne 

 W skład Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wchodzi 6 gmin leżących  
w środkowej Wielkopolsce, na północny wschód od Poznania. Są to gminy: Czerwonak, 
Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. 
Wymienione gminy utworzyły i zarejestrowały w grudniu 2000 roku Związek Między-
gminny „Puszcza Zielonka”. Związek posiada osobowość prawną, a jego statutowe zadania 
są nierozerwalnie związane z ochroną zasobów przyrodniczych utworzonego w 1993 roku 
Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Zadania te realizowane są w szczególności 
poprzez ograniczanie negatywnych wpływów działania człowieka na środowisko oraz 
kształtowanie proekologicznego ładu przestrzennego, a do podstawowych należą:  

- rozbudowa i porządkowanie infrastruktury turystycznej, 
- uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku, 
- ochrona przyrody 

 
Tabela 1. Sygnatariusze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 

(dane Urzędu Statystycznego w Poznaniu) 

Gmina Powiat Typ gminy Miejscowości ogółem, 
liczba sołectw 

Czerwonak poznański wiejska 17 miejscowości,  
11 sołectw 

Kiszkowo gnieźnieński wiejska 25 miejscowości,  
21 sołectw 

Murowana 
Goślina poznański miejsko-wiejska 40 miejscowości: w tym     

1 miasto, 20 sołectw 

Pobiedziska poznański miejsko-wiejska 55 miejscowości: w tym     
1 miasto, 21 sołectw 

Skoki wągrowiecki miejsko-wiejska 44 miejscowości: w tym     
1 miasto, 27 sołectw 

Swarzędz poznański miejsko-wiejska 23 miejscowości: w tym     
1 miasto, 20 sołectw 

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, grudzień 2003  

 Poza funkcją inwestycyjną, ZMPZ pełni również ważną rolę platformy, na której 
odbywa się współpraca gmin członkowskich ze starostwami powiatowymi, władzami 
województwa, PTTK, organizacjami pozarządowymi, lokalną społecznością, jednostkami 
Lasów Państwowych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz uczelni 
wyższych – w szczególności Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
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Rys. 1. Położenie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na terenie województwa 
wielkopolskiego  
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1.1. Powierzchnia i ludność 

 Na terenie ZMPZ, którego łączna powierzchnia wynosi około 860 km2 mieszka ponad 
100 tys. osób. W sezonie letnim liczba przebywających tu osób znacząco zwiększa się, 
głównie ze względu na rezydentów działek letniskowych. W ciągu ostatnich 3 lat 
obserwowano wzrost liczby mieszkańców gmin ZMPZ. W 2003 roku jedynie w gminie 
Skoki liczba ludności zmalała o około 50 osób. 
 

Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące gmin ZMPZ (Urząd Statystyczny w Poznaniu  
i dane urzędów gmin – zapisane kursywą) 

Liczba ludności Gmina Powierzchnia 
(km2) Ogółem w tym kobiety 

Gęstość  
zaludnienia (M/km2)

Czerwonak 82,2 
22 115 
21 889 

(31.12.2003) 
11 253 269,04 

Kiszkowo 114,6 
5 289 
5 426  
(2003) 

2 589 46,15 

Murowana 
Goślina 172,1 

15 273 
15278 

(31.12.2003) 
7 704 88,74 

Pobiedziska 189,3 15 427 
(2003) 7 861 81,49 

Skoki 198,5 
8 514 
8462 

(06.01.2004) 
4 284 42,89 

Swarzędz 102,0 
37 658 
38 109 

(12.11.2003) 
19 333 369,2 

OGÓŁEM 860,74 104 276 53 046 121,15 
a Dane z urzędów gmin 

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz dane z urzędów gmin 

 Jak wynika z powyższych danych, gminy ZMPZ są na ogół małe. Ich powierzchnia, 
podobnie jak liczba ludności, jest bardzo zróżnicowana, co przekłada się w prostej linii na 
różnice w możliwościach budżetowych poszczególnych gmin.  
 Średnia gęstość zaludnienia jest niemal równa gęstości zaludnienia kraju1. Bardzo 
ważną informacją jest fakt, iż dwie gminy - Czerwonak i Swarzędz - położone najbliżej 
Poznania, na których terenie zamieszkuje około 56 % ludności Związku, zajmują jedynie  
22 % terenu ZMPZ (Rys. 2).  

                                                 
1 Około 121 m/km2 w ZMPZ i około 123 m/km2na terenie Polski. 
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Rys. 2. Udział gmin w ogólnej powierzchni ZMPZ 
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Źródło: opracowanie własne 

1.2. Budżety gmin 

 Analiza budżetów poszczególnych gmin w latach 2002 i 2003 świadczy o dużym 
zróżnicowaniu poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych gminach ZMPZ. Wynika 
to zarówno ze stopnia zurbanizowania poszczególnych gmin, w tym położenia względem 
Poznania i liczby mieszkańców. Przykładowo cały budżet gminy Kiszkowo był dwukrotnie 
niższy niż wydatki inwestycyjne w gminie Swarzędz i nie przekraczał puli wydatków 
inwestycyjnych w gminie Czerwonak. Niemal we wszystkich gminach w latach 2002 i 2003 
wykazano deficyt budżetowy i paradoksalnie jedyną nadwyżkę budżetową w roku 2002 
odnotowano w gminie Kiszkowo, a największy deficyt wystąpił w drugiej, co do zasobności 
gminie Czerwonak (ponad 8,3 mln zł.). Tłumaczyć to można wzmożonym ruchem 
inwestycyjnym w gminie o większym potencjale gospodarczym. 
 Podsumowując dochody wszystkich gmin ZMPZ w roku 2002 otrzymujemy kwotę 
ponad 150 mln. zł, natomiast w przypadku wydatków kwota ta kształtowała się na poziomie 
ponad 165 mln. zł. Wydatki na jednego mieszkańca wynosiły średnio 1 552 zł. 
 W roku 2003 łączne dochody gmin ZMPZ wzrosły w porównaniu z rokiem 
poprzednim o około 5%, do kwoty blisko 160 mln. zł, a wydatki spadły do kwoty około 163 
mln. zł.  
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 Rys. 3. Wydatki gmin ZMPZ na osobę w 2002 roku  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin 

 
 Możliwości inwestycyjne poszczególnych gmin na tle wydatków ogółem ilustruje 
przedstawiony poniżej wykres. 

 
Rys. 4. Wydatki budżetów gmin ogółem ZMPZ w 2002 roku z zaznaczeniem wydatków 

na inwestycje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych z urzędów gmin 
 

 
 Z informacji uzyskanych z danych ankietowych wiadomo, że w latach 2000-2002 
gminy ponosiły tylko niewielkie wydatki związane z turystyką. Do największych i najważ-
niejszych inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji należały: 

- budowa ścieżki rekreacyjnej wokół zbiornika pożwirowego w Owińskach  
(2002 r.) w gminie Czerwonak, 

- wyznaczenie ścieżki rowerowej biegnącej przez teren gminy Czerwonak 
- ścieżki rowerowe i trasa pieszo-rowerowych w Murowanej Goślinie 
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- szlak kajakowy (otwarty w 2002 r.) łączący rynnę kilku jezior leżących na 
terenie gminy Pobiedziska. Szlak łączy Pobiedziska z dobrze zagospodaro-
wanymi turystycznie i rekreacyjnie terenami w miejscowości Tuczno. 

 
 Poziom wydatków na jednego mieszkańca w gminach o najniższych dochodach przy 
jednoczesnym relatywnie niskim zaangażowaniu środków w inwestycje świadczy o wyso-
kich nakładach na zadania sfery społecznej (oświata, pomoc społeczna). Pojedyncze gminy 
mają, więc niewielkie szanse na realizację większych projektów infrastrukturalnych 
związanych z rozwojem turystyki. Tę szansę stwarza im po raz pierwszy połączenie sił  
i zasobów w ramach ZMPZ.  
 

2. Rozwój turystyki i rekreacji w planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin ZMPZ 

 W Studium Rekreacji – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wiel-
kopolskiego opracowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poz-
naniu w roku 2003, obszar ZMPZ został uznany za jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów 
Wielkopolski. Przez teren ZMPZ przebiegają 4 znaczące szlaki turystyczne: Piastowska 
Droga Romańska, Szlak Piastowski, Szlak Gotycki, Szlak Cysterski. Wśród 50 
najciekawszych obiektów krajoznawczych w skali kraju znalazł się Skansen Pszczelarski w 
Swarzędzu. 
 

 Gmina Kiszkowo została dwukrotnie wymieniona jako jedna z gmin z największą 
liczbą gospodarstw agroturystycznych i wsi letniskowych. Inną gminą, która została 
zaznaczona w Studium Rekreacji jest gmina Skoki, z największą liczbą działek 
rekreacyjnych w Wielkopolsce. Do wyróżniających się obszarów z największą liczbą 
ogródków działkowych zaliczono gminę Pobiedziska. 
 

 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych gmin zawierają ustalenia odnoszące się do stref funkcjonalno- 
przestrzennych zarezerwowanych  na  rozwój  turystyki i rekreacji.  
W gminie Czerwonak zagospodarowanie turystyczne przewidziane jest głównie w trzech 
rejonach: Annowa, Owińsk i Trzaskowa. Annowo, ze względu na swoje pagórkowate pola 
otoczone parkiem krajobrazowym, brane było kiedyś pod uwagę jako miejsce urządzenia pól 
golfowych. Na terenach powyrobiskowych kopalni kruszywa, wokół istniejących zbiorników 
wodnych zaplanowano tereny rekreacyjne. Pod usługi turystyczne przewidziano również 
rejon Trzaskowa z istniejącą tam już stadniną koni.  
 

 Na obszarze gminy Kiszkowo tereny turystyczne obejmują głównie działki 
letniskowe, usługi sportu i rekreacji i zieleń związaną z rekreacją. We wskazaniach 
związanych z zagospodarowaniem terenów turystycznych podkreśla się dopuszczenie 
lokalizacji boisk o nawierzchni trawiastej, pól namiotowych, campingów (maksymalnie na 
100 osób), pola golfowego oraz strategicznych małych parkingów. Najważniejszą rolę 
przypisuje się agroturystyce rozwijanej w szeroko pojętym krajobrazie kulturowym – 
rolniczym, który wzbogacony o nowe zadrzewienia wzdłuż cieków i dróg (elementy sieci 
ekologicznej) i krzewy ozdobne stanie się bardziej malowniczy i nabierze cech krajobrazu 
wypoczynkowego. W gminie stwarza się warunki do lokalizacji zabudowy letniskowej, która 
dbywa się na gruntach niskich gleb bonitacyjnych lub nieużytkach. 
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 Turystyka i rekreacja w gminie Pobiedziska będzie się rozwijała głównie na terenie 
parków krajobrazowych „Puszczy Zielonki”, Parku Krajobrazowego Promno, Lednickiego 
Parku Krajobrazowego (szlak Pistowski), w otulinach parków i w innych kompleksach 
leśnych.  
 Polityka gminy Pobiedziska dotycząca terenów turystycznych należących do 
podstawowych struktur funkcjonalno-przestrzennych wymienianych w Studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza, na terenie poza parkami 
krajobrazowymi i otulinami, wszystkie formy rekreacji pobytowej, cotygodniowej i 
codziennej takie jak: pensjonaty, małe hotele, zabudowę mieszkaniową i letniskową oraz 
usługową. Podkreśla się, że budynki usługowe realizowane na Szlaku Piastowskim muszą 
nawiązywać do cech architektury regionalnej. Jako formy przestrzennej nie przewiduje się 
kontynuowania rozwoju ogródków działkowych, które zostały zaadoptowane na tereny 
turystyczne. Jak zauważono „wprowadzenie” na tereny miejscowości turystów przyczynia 
się do dbałości o estetykę zagospodarowania działek. 
 

 W obrębie wymienionych parków krajobrazowych i ich otulin, przy planowaniu 
rozwoju turystyki, należy brać pod uwagę ustalenia zawarte w planach ochrony dążąc w 
maksymalnym stopniu do zachowania wartości naturalnych środowiska i nie ingerujące w 
strukturę przyrodniczą formy zainwestowania. 
 

W Gminie Murowana Goślina prawie połowę powierzchni gminy stanowią lasy 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka wraz z otuliną. Ponieważ Puszcza Zielonka jest 
największym kompleksem leśnym okolic Poznania wchodzącym w skład 
Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych, jest atrakcyjnym miejscem 
wypoczynku weekendowego mieszkańców Poznania i stanowi niewątpliwe, nie w pełni 
jeszcze wykorzystane, bogactwo gminy. Wśród sześciu zlokalizowanych na terenie Puszczy 
Zielonki rezerwatów najchętniej odwiedzanym miejscem przygotowanym na przyjęcie 
turystów (niezbędna infrastruktura turystyczna) jest „Snieżycowy Jar”. Na terenie Puszczy i 
okolic zaprojektowano kilka popularnych wśród wycieczkowiczów szlaków pieszych, 
rowerowych i jeden szlak konny ( „Wilczy szlak”). Turystów przyciągają również, licznie 
zlokalizowane na terenie gminy, malowniczo położone jeziora, z których powierzchnia 
sześciu przekracza 10 ha. Do najbardziej atrakcyjnych i najlepiej zagospodarowanych 
turystycznie zalicza się jeziora: Kamińskie i Wojnowskie.  
 

 Wszystkie tereny wskazane pod usługi turystyki i wypoczynku wymienione w 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nawiązują do 
predyspozycji środowiska przyrodniczego. Należy do nich miedzy innymi rejon zbiornika 
Przebędowo o łącznej powierzchni około 87 ha., Jest wymieniany w Studium jako teren o 
charakterze strategicznym dla rozwoju turystyki i wypoczynku w Aglomeracji Poznańskiej, 
dla którego przewiduje się bogaty i atrakcyjny program usługowy z prawem zabudowy. Jako 
strategiczne obszary rozwojowe dla turystyki wyznaczone zostały również wiodące jednostki 
wiejskie, w których zainwestowanie w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną będzie ważnym 
elementem aktywizującym ekonomiczny postęp. Należą do nich między innymi tereny 
miejscowości Głębocka i Nieszawy. 
 

 W gminie Skoki funkcja rekreacyjna znajduje wyraz w różnych formach 
zagospodarowania, a mianowicie: usług turystyczno - wypoczynkowych w ośrodkach 
pobytowych stałych a także obiektach ogólnodostępnych nad wodami, budownictwa 
letniskowego jako najpopularniejszej formy rekreacji, które powinno być rozwijane na 
terenach o niskiej bonitacji oraz ogródków działkowych. 
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Rys. 5. Działki rekreacyjne w gminie Skoki  i pozostałych gminach ZMPZ na tle innych 
gmin w Wielkopolsce.  
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W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poświęcono  
zabudowie letniskowej wiele uwagi. Oznaczono tereny ośrodków wypoczynkowych, działek 
letniskowych i ogródków działkowych, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. Jednocześnie zaznaczono tereny zabudowy letniskowej  niezgodnej z 
obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego (tzw. dzikiej zabudowy), 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, które zostały wskazane do likwidacji. W ten 
sposób likwidacji powinno ulec około 200 domków letniskowych na północno-wschodnim 
brzegu jez. Budziszowskiego, we wsi Grzybno, które powstały na stromych, zalesionych 
zboczach, niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i stwarzających duże 
zagrożenie ekologiczne (ścieki odprowadzane do jeziora). Wyznaczanie nowych obszarów 
pod zabudowę letniskową planuje się na wysoczyźnie, poza strefą zbocza rynien 
lodowcowych oraz poza kompleksami leśnymi miedzy innymi na północ od jez. Maciejak i 
części południowej jez. Skockiego. Ze względu na zagospodarowanie terenu przekraczające 
chłonność rekreacyjną środowiska przyrodniczego, nie wyznacza się już nowych terenów 
letniskowych w rejonie jez. Gackiego.   

 Na terenie gminy zakłada się ponadto rozwój turystyki pieszej i rowerowej i inne 
formy aktywnego wypoczynku dostosowane do warunków naturalnych środowiska 
przyrodniczego. 
 

 Gmina Swarzędz, która tak jak i pozostałe gminy ZMPZ należy do sytemu 
rekreacyjnego strefy podmiejskiej miasta Poznania, leżąc najbliżej Poznania, najbardziej 
nastawiona jest na rozwój usług sportowych i rekreacyjnych. Dla uprawiania różnych form 
rekreacji podstawowe znaczenie mogą mieć: Jeziora Swarzędzkie, Uzarzewskie i Kowalskie, 
które komunikuje się z kompleksem lasów Parku Krajobrazowego Promno. Ponadto  
ponadlokalne obiekty o charakterze turystycznym takie jak trzy specjalistyczne rowerowe 
trasy krajoznawcze i szlaki wodne (kajakowe) oraz miejscowości o walorach kulturowych do 
których między innymi można zaliczyć Uzarzewo, Wierzenicę i Wierzonkę. 
W Ligowcu, działający tu Aeroklub Poznański pełni ważną funkcję w zakresie rozwoju 
turystyki specjalistycznej, kwalifikowanej o charakterze ponadregionalnym. W Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwraca się natomiast uwagę że 
gmina nie dysponuje obszarami chronionymi i dostępnymi dla tzw. ekoturystyki. 
 

 W każdej z gmin wyznaczono różne, istotne dla danego obszaru priorytety rozwojowe 
dotyczące rozwoju turystyki i rekreacji. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak 
aktywizacja turystyczna rejonu ZMPZ zakładającą inwestowanie w infrastrukturę 
turystyczną i okołoturystyczną przy zachowaniu wszystkich walorów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego Dla próby ustalenia wspólnych zasad rozwoju turystyki i 
rekreacji i zwianej z tym polityki przestrzennej nieoceniona pomocą i źródłem 
najważniejszych wskazań wyznaczających zasady zrównoważonego rozwoju jest 
wspomniany wcześniej Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Korzystając 
z tak precyzyjnie wyznaczonych priorytetów środowiskowych i przestrzennych, które 
ustalone zostały tak dla obszaru Parku Krajobrazowego jak i jego terenów ościennych, 
ZMPZ ma unikatową szansę stworzenia międzygminnej polityki w zakresie tworzenia 
koncepcji planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących kompleksy 
turystyczno-rekreacyjne.  
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3. Walory przyrodnicze 

 Na terenie ZMPZ znajduje się Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka”, który należy 
do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce i jest zarazem największym 
kompleksem leśnym w okolicach aglomeracji poznańskiej. Powierzchnia parku wynosi 
11.999,61 ha, a jego cechą charakterystyczną są rozległe tereny leśne, stanowiące blisko 79% 
jego ogólnej powierzchni, oraz liczne jeziora (ok. 50) o zarośniętych, często niedo-stępnych 
brzegach.  
 

 Przeciętne wzniesienie terenu na obszarze gmin ZMPZ wynosi około 90-110 m 
n.p.m. Na ogół płaski nachylony ku Warcie obszar urozmaicają efektowne wzniesienia 
(Dziewicza Góra i jej okolice w gminie Czerwonak) i pofałdowania (Puszcza Zielonka  
w gminie Skoki i Murowana Goślina, Park Krajobrazowy Promno w gminie Pobiedziska),  
a także głęboko wcięte doliny rzek: Cybiny, Głównej, Małej Wełny oraz Warty. 
 

 W drzewostanie lasów przeważają głównie bory sosnowe, typowe dla gleb suchych  
i piaszczystych. Na lepszych, bardziej wilgotnych glebach (zwłaszcza na terenie Puszczy 
Zielonki i Parku Krajobrazowego „Promno”) występują także lasy mieszane i liściaste. 
Wśród gatunków drzew iglastych dominuje w nich sosna, a wśród liściastych występują 
dęby, graby, brzozy oraz na terenach podmokłych – olszyna. Przez Puszczę Zielonkę prze-
biega wschodnia granica naturalnego występowania buka, klonu, jaworu i jarzębu brekini. 
Bogate jest również podszycie leśne, które tworzą m.in. leszczyna, głóg, bez czarny, tarnina, 
dereń, świdwa, wawrzynek wilczełyko, kruszyna i kalina. 
  

 Różnorodna i obfita jest także fauna lasów na tym terenie. Obok typowych dla 
nizinnych obszarów Polski zajęcy, lisów, dzików, saren i jeleni, występują rzadsze gatunki 
ssaków, takie jak daniele, bobry, wydry czy borsuki. Z chronionych ptaków napotkać można 
kruka, żurawia, bociana czarnego oraz drapieżne – bielika, orlika, rybołowa. Pospolicie 
reprezentowane jest również ptactwo wodne. 

 

 Tereny zielone 

Lasy  
Lesistość obszaru Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka wynosi blisko 29% (przy 
średniej dla Polski ok. 28 %), a poszczególne gminy różnią się między sobą pod tym 
względem (tab. 3). Najbardziej zalesiona, bo aż w 45 %, jest gmina Murowana Goślina,  
a najsłabiej Kiszkowo, w której tereny leśne zajmują tylko 8,1 % ogólnej powierzchni. 
 

Tabela 3. Lesistość obszaru Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”  
(dane własne gmin). 

Gmina powierzchnia gminy 
(km2) 

powierzchnia 
lasów (km2) lesistość gminy (%) 

Czerwonak 82,2 32,49 39,5 

Kiszkowo 114,6 9,26 8,1 

Murowana Goślina 172,1 77,45 45,0 

Pobiedziska 189,3 46,38 24,5 
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Gmina powierzchnia gminy 
(km2) 

powierzchnia 
lasów (km2) lesistość gminy (%) 

Skoki 198,5 70,25 35,4 

Swarzędz 102,0 13,16 12,9 

OGÓŁEM 860,7 248,99 28,93 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych z urzędów gmin   

 Największym kompleksem leśnym na omawianym terenie jest bez wątpienia Puszcza 
Zielonka. Rozciąga się ona na terenie 5 gmin członkowskich ZMPZ, nie obejmując swoim 
zasięgiem jedynie gminy Swarzędz. Około 45 % lasów Puszczy znajduje się na terenie 
gminy Murowana Goślina.  
 

W celu ochrony tego cennego kompleksu 
przyrodniczego, na jego przeważającym 
obszarze, utworzony został Park Krajobra-
zowy „Puszcza Zielonka”. Niejako prze-
dłużeniem Puszczy Zielonki kierunku pół-
nocnym są lasy na terenie gminy Skoki, 
które nie tworzą zwartego kompleksu, lecz 
przeplatają się z terenami rolniczymi. Naj-
większy zwarty obszar leśny w gminie 
Skoki występuje w dolinie rzeki Mała 
Wełna i na południe od niej, a także na te-
renie pomiędzy jeziorami Włókno i Brze-
źno a zachodnią granicą gminy. 
 

 W gminie Czerwonak, poza Puszczą 
Zielonką, brak jest większych kompleksów 
leśnych. Niewielkie lasy występują jeszcze 
pomiędzy Koziegłowami a Kicinem oraz 
nad Wartą, na północ od Owińsk.  
 
 
 
 

 

 

Gmina Kiszkowo – poza małymi wyjątkami – jest prawie całkowicie pozbawiona terenów 
leśnych. Te wyjątki to: fragment Puszczy Zielonki wokół Dąbrówki Kościelnej (zachodni 
kraniec gminy), lasy na północ od jeziora Lednica (wschodni kraniec gminy) i niewielki teren 
przy granicy z gminą Skoki.  

 

 Gmina Murowana Goślina jest zalesiona obficie. Poza Puszczą Zielonką, zwarte 
kompleksy leśne występują nad jeziorem Tuczno i na północ od niego, a także pomiędzy 
Wartą a miejscowością Uchorowo i Starczanowo. 
  

 W gminie Pobiedziska, poza lasami Puszczy Zielonki, zajmującymi północno-
zachodni fragment jej obszaru, występuje jeden duży kompleks leśny. Ma on postać klina, 
ciągnącego się przez całą gminę doliną rzeki Główna i na południe od Pobiedzisk, 
rozszerzającego się na południowo wschodnich krańcach gminy. 

Las brzozowy w okolicach Kamińska   
(gm. Murowana Goślina) 
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 Lasy gminy Swarzędz tworzą jeden duży kompleks, rozciągający się pomiędzy doliną 
rzeki Głównej a linią kolejową Poznań – Gniezno. 
 Na terenie Puszczy Zielonki przewiduje się realizację przygotowanego przez 
Andrzeja Billerta programu Leśny Park Tematyczny2. Jego celem jest określenie roli  
i znaczenia lasów we współczesnej Europie poprzez pokazanie wszechstronnych związków 
człowieka z lasem na przestrzeni historycznej, zobrazowanie walorów środowiska leśnego, 
pożytków płynących z lasów, zagrożeń obszarów leśnych oraz prezentowanie i promowanie 
ekologicznego modelu gospodarstwa leśnego i użytkowania lasu. 
 
Parki 
 Na terenie Związku Międzygminnego występują liczne ambony myśliwskie, pomosty 
wędkarskie oraz miejsca grzybne. We wszystkich gminach ZMPZ znajdują się parki  
i skwery. W gminach Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz 
znajdują się zabytkowe parki. Część z zabytkowych parków jest w kiepskim stanie, niektóre 
są niedostępne dla turystów. Na terenie gmin Skoki i Swarzędz nie odnotowano parków 
zabytkowych, natomiast w centrum miasta znajdują się place zabaw dla dzieci.  

Tabela 4. Miejsca publicznego wypoczynku na terenie gmin ZMPZ. 

Gmina Miejsce wypoczynku 

Czerwonak 

5 parków zabytkowych:  
- Park podworski w Owińskach (20 ha),  
- Park poklasztorny w Owińskach (7,26 ha), 
- Park przy ul. Kolejowej w Owińskach (13,86 ha),  
- Park w Bolechowie (3,15 ha),  
- Park w Trzaskowie (2,96 ha), 

Kicin - park wiejski, Kliny – park chrześcijański,  
Czerwonak – Źródlesie ul. Leśna, Pl. Zielony,  
10 ogólnodostępnych placów zabaw: Koziegłowy (7), Owińska (1), Miękowo (1), 
Czerwonak (1), 

Kiszkowo park z końca XIX wieku o charakterze krajobrazowo-leśnym w Sławnie, 

Murowana Goślina 

9 parków zabytkowych: Murowana Goślina, Łopuchowo, Wojnowo, Przebędowo, 
Łopuchówko, Kąty, Nieszawa, Uchorowo, Boduszewo,  
3 skwery: na Placu Powstańców Wlkp. (Rynek), na os. Zielone Wzgórza (Rynek),  
ul. Dworcowa,– Murowana Goślina,  
18 ogólnodostępnych placów zabaw: Murowana Goślina (13) , Długa Goślina, 
Białężyn, Raduszyn, Kamińsko, Białęgi, a dodatkowo place zabaw przy każdym 
przedszkolu, 

Pobiedziska 

Skwer Konstytucji - ul. Kiszkowska/Fabryczna w Pobiedziskach, 
skwery przy ulicy Różanej i Dworcowej w Pobiedziskach, 
Skwer przy ulicy Krętej w Pobiedziskach – Letnisko, 
12 parków zabytkowych i dworskich: w m. Biskupice, Gołuń, Jerzykowo, Jerzyn, 
Kociałkowa Górka, Kołatka, Kowalskie, Krześlice, Pomarzanowice, Stęszewko, 
Węglewo, Wronczyn,  
place zabaw przy przedszkolach, 

Skoki ogólnodostępny plac zabaw, Osiedle Topolowa 1 

Swarzędz park miejski wraz z placem zabaw dla dzieci – ul. Piaski w Swarzędzu, 
liczne place zabaw dla dzieci na południowych i północnych osiedlach miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych z urzędów gmin 
 

                                                 
2 Na podstawie materiałów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 
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 W gminie Czerwonak wokół zbiornika pożwirowego w Owińskach przebiega ścieżka 
spacerowo-rowerowa. Na ścieżce korzystać można z prostych przyrządów gimnastycznych, 
przygotowane jest również miejsce na ognisko. W gminie tej znajdują się też punkty 
obserwacji ornitologicznej.  
 W miejscowościach Wojnowo, Mściszewo i Złotoryjsko w gminie Murowana    
Goślina zlokalizowano punkty widokowe. W miejscowości Kocanowo (gmina Pobiedziska) 
znajduje się kurhan cmentarny. 
 

 Zasoby wodne 

 Do zasobów wodnych, występujących na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” należą przede wszystkim rzeki, jeziora i wody podziemne, a w mniejszym stopniu 
także stawy hodowlane, niewielkie oczka wodne, strumienie, rowy melioracyjne, torfowiska 
oraz tereny podmokłe. 
Rzeki i inne cieki wodne 
 Teren ZMPZ należy w całości do dorzecza rzeki Warty, która w dużej części stanowi 
jego zachodnią granicę. Do obszaru ZMPZ zalicza się jedynie 15 kilometrowy odcinek 
Warty, przebiegający przez obszary gmin Czerwonak i Murowana Goślina. Pozostałe 
większe rzeki na opisywanym terenie to Cybina, Główna, Trojanka oraz Mała Wełna. Trzy 
pierwsze są dopływami Warty, a Mała Wełna wpada do Wełny, zasilającej również wody 
Warty. 

Tabela 5. Główne rzeki przepływające przez teren ZMPZ 

Rzeka Gminy, przez które przepływa Zasilane jeziora 

Cybina Pobiedziska, Swarzędz Góra, Uzarzewskie, Swarzędzkie 

Główna Pobiedziska, Swarzędz Lednickie, Biezdruchowo, Kowalskie 

Trojanka Murowana Goślina Zielona, Worowskie, Głęboczek, 
Leśne, Głębocko, Raduszyn 

Mała Wełna Kiszkowo, Skoki Rościńskie, Budziszewskie 

Warta Czerwonak, Murowana Goślina - 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Poza wymienionymi większymi rzekami, teren związku poprzecinany jest znaczną 
liczbą strumieni (często o małym przepływie i zarastających) oraz rowów melioracyjnych, 
które urozmaicają głównie rolniczy krajobraz. 
 
Jeziora i inne zbiorniki wodne 
 Jeziora, podobnie jak lasy, są jednym z bogactw związku, łącznie jest ich, bowiem 
blisko 60 (nie licząc zbiorników małych i zarastających). Są one rozmieszczone nierówno-
miernie: najwięcej jezior występuje w gminach Pobiedziska (ok. 25), Murowanej Goślinie 
(11) i Skoki (10), natomiast mniej znajduje się na terenie gmin Kiszkowo (7) oraz 
Czerwonak (2) i Swarzędz (3). 
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 Z punktu widzenia rekreacji i turystyki największe pozytywne znaczenie mają takie 
cechy jeziora, jak jego: wielkość, dostępność, czystość i przepływowość. Według tych 
kryteriów, do najbardziej atrakcyjnych należą jeziora: Lednica (gmina Kiszkowo), Kowal-
skie, Kołatkowskie, Stęszewskie zwane Stęszewsko-Kołatkowskim (gmina Pobiedziska), 
Budziszewskie, Rościńskie (gmina Skoki), Miejskie, Kamińskie (gmina Murowana Goślina). 
Szczegółowe informacje na temat tych jezior zawarto w tabeli 6. 

Tabela 6. Jeziora atrakcyjne dla turystyki i rekreacji na terenie ZMPZ 
(na podstawie ankiet nadesłanych przez gminy oraz mapy „Wielkopolska. Poznań NE – 

Gniezno. Mapa turystyczna”, wyd. 2, Poznań, czerwiec 2001).  

Jezioro Powierzchnia 
(ha) Kąpieliska Przepływowo

ść 
Ograniczenia 
dostępności Gmina 

Lednica 314,1  brak tak Lednicki Park 
Krajobrazowy Kiszkowo 

Turostowskie 25,6  dzikie plaże tak strefa ciszy Kiszkowo 
Głębokie 20,3  dzikie plaże tak strefa ciszy Kiszkowo 
Sławno 15,1  - nie jezioro prywatne Kiszkowo 
Rybno 15,4  dzikie plaże tak strefa ciszy Kiszkowo 

Miejskie 9 niestrzeżone nie 
Park Krajobrazowy 
Puszcza Zielonka, 
zalesione brzegi 

Murowana 
Goślina 

Kamińskie 18 niestrzeżone nie Park Krajobrazowy 
Puszcza Zielonka 

Murowana 
Goślina 

Kowalskie 203,0  niestrzeżone tak zalesione brzegi Pobiedziska, 
Swarzędz 

Kołatkowskie 106  niestrzeżone tak częściowo 
zalesione brzegi Pobiedziska 

Stęszewskie 86  strzeżone tak częściowo 
zalesione brzegi Pobiedziska 

Biezdruchowo 37  strzeżone tak brak Pobiedziska 
Jerzyńskie 37,5  brak tak brak Pobiedziska 
Wronczyńskie 
Duże 36,5  brak tak zalesione brzegi, 

podmokły teren Pobiedziska 

Góra 32,5  brak tak brak Pobiedziska 
Wronczyńskie 
Małe 18,5  brak tak zalesione brzegi Pobiedziska 

Budziszewskie 177  brak tak zalesione i trudno 
dostępne brzegi 

Skoki – granica 
gminy 

Maciejak b.d. niestrzeżone tak 
częściowo 
zalesione i 

zabagnione brzegi 
Skoki 

Rościńskie 77  brak tak brak Skoki 

Włókna 74,4  niestrzeżone tak częściowo 
zalesione brzegi Skoki 

Swarzędzkie blisko 100  brak tak 
częściowo 
zalesione i 

zabagnione brzegi 
Swarzędz 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych z urzędów gmin oraz oraz mapy  
„Wielkopolska. Poznań NE – Gniezno. Mapa turystyczna”, wyd. 2, Poznań, czerwiec 2001 

 
 Na terenie ZMPZ nie brakuje ponadto mniejszych jezior, oczek wodnych i stawów, 
które współtworzą atrakcyjny dla turystów krajobraz i mikroklimat, a także dają schronienie 
wielu ciekawym przedstawicielom świata roślin i zwierząt. Odrębną kategorię stanowią 
licznie występujące na terenie wszystkich gmin ZMPZ stawy rybne.  
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Wody podziemne 
 Zasoby wód podziemnych występują w gminach Pobiedziska, Swarzędz oraz 
Murowana Goślina. Wody występujące w pobliżu Jeziora Biezdruchowo (Pobiedziska) są 
zaliczane do mineralnych, termalnych, o spodziewanym znaczeniu leczniczym, jednak 
władze państwowe nie są zainteresowane ich eksploatacją.  
 Z zasobów wód podziemnych korzystają dwie gminy: Murowana Goślina oraz 
Swarzędz, w której odbywa się eksploatacja na potrzeby mieszkańców. 

 

 Ochrona przyrody 

 Bogactwo przyrody na terenie ZMPZ jest chronione przez trzy parki krajobrazowe  
i dziewięć rezerwatów. Ochronie podlega także ponad 200 pomników przyrody oraz parki 
podworskie, wpisane do rejestru zabytków. Świadczy to o tym, że pomimo silnej antro-
popresji, środowisko naturalne jest nadal dużym atutem ZMPZ, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
sąsiedztwo aglomeracji miasta Poznania. 
 
Parki krajobrazowe 
 Największym z występujących na terenie ZMPZ parków krajobrazowych jest Park 
Krajobrazowy „Puszcza Zielonka”. Zajmuje on obszar wielkości 11999,61 ha i rozciąga 
się na terenie pięciu gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki. 
Centrum i ponad 51 % powierzchni parku znajduje się na terenie gminy Murowana Goślina, 
a jedynie obrzeża należą do gmin ościennych (rys 6).  

 

Rys. 6. Udział poszczególnych gmin ZMPZ w powierzchni  
Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. 

Źródło: Rozporządzenie Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Województwa Poznańskiego Nr 13, poz.149  z późn. zm.)  

Czerwonak
24%

Kiszkowo
3%

Pobiedziska
13%

Skoki
9%

Swarzędz
0%

Murowana 
Goślina

51%
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 Park ten został utworzony w celu ochrony dobrze zachowanych i urozmaiconych     
środowisk leśnych, które dominują na jego obszarze. Są to głównie lasy mieszane i liściaste, 
dębowo-grabowe. Poza tym występuje w nich brzoza, klon, jawor. Świat zwierzęcy 
reprezentowany jest przez dziki, sarny, daniele, bobry, jelenie, wydry, żurawie i borsuki. 
Rzeźba omawianego terenu jest urozmaicona, występują tu efektowne wzniesienia         
(Dziewicza Góra – 143 m n.p.m.). Całości obrazu dopełniają liczne niewielkie jeziora i oczka 
wodne.  
 Niemal w całości na terenie gminy Pobiedziska leży Park Krajobrazowy „Promno”. 
Obejmuje on ochroną urozmaicony teren z polodowcowym krajobrazem o charakterze       
morenowym oraz lasami iglastymi i mieszanymi o bogatym i zróżnicowanym podszyciu. 
Uroku temu obszarowi dodają liczne jeziora położone wśród lasów, które stanowią siedliska 
wielu chronionych i cennych gatunków roślin i zwierząt. 
 Lednicki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 4845 ha. Obejmuje Jezioro 
Lednickie wraz z najbliższym otoczeniem, które stanowi unikalny w skali kraju obszar,        
na którym zachowały się liczne ślady osadnictwa, związane z początkami Państwa Polskiego. 
Jego północno-zachodnia część znajduje się na terenie gminy Kiszkowo, a tylko niewielki 
skrawek należy do gminy Pobiedziska. 
 
Rezerwaty przyrody 
 O bogactwie przyrody ZMPZ świadczy też 10 rezerwatów, utworzonych na jego 
terenie, 6 z nich znajduje się na terenie gminy Murowana Goślina (z czego 5 w granicach  
Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”), 3 na terenie gminy Pobiedziska (wszystkie  
w granicach Parku Krajobrazowego „Promno”) i 1 na terenie gminy Skoki. Rezerwaty te 
chronią przede wszystkim jeziora lub torfowiska śródleśne, wraz z porastającą je unikatową 
roślinnością wodną, oraz cenne drzewostany leśne. Do najciekawszych z nich należą:  

„Żywiec Dziewięciolistny” – rezerwat flory-
styczny, położony 1,5 km na północny za-
chód od Głęboczka. Stwierdzono tu wysu-
nięte najdalej na północ i jedyne w Wielko-
polsce, reliktowe stanowisko żywca dziewię-
ciolistnego - rośliny górskiej, charakterysty-
cznej dla buczyn karpackich. 
„Klasztorne Modrzewie” – rezerwat leśny, 
położony 2,5 km a wschód od wsi Zielonka. 
Obejmuje najstarszy w Wielkopolsce, prawie 
200-letni drzewostan modrzewiowo-sosnowy  
z domieszką dębów, buków i brzóz.  
„Las Mieszany” - rezerwat leśny, położony 2 
km na południowy wschód od wsi Zielonka. 
Chroni się w nim monumentalny drzewo-stan 
dębowo-sosnowy rodzimego pochodzenia w 
wieku blisko 200 lat, z udziałem młodszych 
grabów i buków. 
 

Rezerwat florystyczny "Śnieżycowy Jar" 
(gm. Murowana Goślina) 
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„Jezioro Pławno” - rezerwat florystyczny, położony 1 km na wschód od wsi Pławno. 
Obejmuje dwa jeziora: Pławno i Głęboczek, otaczający je drzewostan olszowy i brzozowy, 
fragment łąk oraz torfowisko między jeziorami. Utworzono go przede wszystkim dla 
ochrony rzadkich gatunków roślinności wodnej i torfowiskowej. 
 
„Jezioro Czarne” - rezerwat florystyczny, leżący po północno-zachodniej stronie wsi 
Czernice. Obejmuje fragment głębokiej rynny polodowcowej z zarastającym Jeziorem 
Czarnym i przyległym torfowiskiem przejściowym, gdzie występują rzadkie rośliny 
bagienne. 

 Na terenie Puszczy Zielonki występują też obszary, które nie są objęte ochroną, ale 
reprezentują wyjątkowe walory przyrodnicze. Są to: 

Jezioro Bolechowskie (gmina Czerwonak) – odosobniony zbiornik wodny, położony w 
głębokiej śródleśnej kotlinie, 2,5 km na południe od Murowanej Gośliny. 
 
Uroczysko Maruszka (pogranicze gmin Czerwonak i Murowana Goślina) – najcenniejszy 
pod względem przyrodniczym fragment obszaru puszczy Zielonka, o powierzchni ok. 500 
ha, położony między Pławnem a Ludwikowem. Rośnie w nim bór sosnowo-dębowy z 
domieszką grabów, buków, brzóz, olszy, świerków, jesionów, klonów, lip i jaworów, w 
wieku 110-150 lat. 
 
Dziewicza Góra (gmina Czerwonak) - druga co do wysokości kulminacja środkowo-
poznańskiej moreny czołowej (143 m n.p.m.). 
 
Dolina między Głęboczkiem, a Głębockiem (gmina Murowana Goślina) – wąska rynna 
polodowcowa o krętym przebiegu, na długości 2,5 km mocno wcięta w otaczający teren. 
Zbocza doliny, miejscami bardzo strome, porasta las o zróżnicowanym charakterze, z płatami 
buczyny i dorodnymi okazami drzew. 
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Pomniki przyrody i inne cenne obiekty 
 Na terenie związku za pomniki przyrody uznano ponad 220 obiektów. Są to przede 
wszystkim stare drzewa o pomnikowych wymiarach, jak również zabytkowe aleje drzew 
(tab. 7). Osobną kategorię tworzą zabytkowe parki podworskie, pochodzące najczęściej  
z XIX w. (omówione już wcześniej). Wśród pomników przyrody, na omawianym terenie 
znajdują się tak znane obiekty jak dąb „Bartek” o obwodzie 740 cm, którego wiek oceniany 
jest, na co najmniej 500 lat (Owińska – gmina Czerwonak). Do szczególnie ciekawych 
obiektów należy też Arboretum Leśne w Zielonce, leżące w gminie Murowana Goślina. Na 
obszarze o powierzchni 83 ha zgromadzono ok. 800 gatunków drzew i krzewów. 

 
Tabela 7. Pomniki przyrody na terenie ZMPZ. 

Gmina Liczba 
obiektów Charakter dominujących obiektów 

Miejsca 
najliczniejszego 
występowania 

Czerwonak 59 drzewa, w tym dąb „Bartek”,  inne dęby 
szypułkowe, sosny, platany, buki 

Dziewicza 
Góra, 

Bolechowo 
Kiszkowo 65 dęby szypułkowe, buki, topole i lipy - 
Murowana 
Goślina 80 drzewa, przede wszystkim dęby, lipy, platany, 

buki, jesiony, sosny. 
Łopuchówko, 

Wojnowo 

Pobiedziska 53 

200-letnia robinia akacjowa (350 cm 
obwodu), sosna pospolita „Parasol”, prawie 
160-letni jarząb brekinia, dęby szypułkowe i 

inne pomnikowe drzewa 

- 

Skoki 9 zabytkowe aleje drzew, pomnikowe drzewa, głaz 
narzutowy - 

Swarzędz 14 drzewa – dęby, buki, platany, sosny. Uzarzewo, 
Wierzenica 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych z urzędów gmin  

  
 Jako dodatkową formę ochrony przyrody, Rada Miejska w Murowanej Goślinie 
uznała użytki ekologiczne o łącznej powierzchni około 46 ha, położone na terenie wsi 
Głęboczek, Głębocko, Uchorowo, Zielonka i Kamińsko oraz nad Jeziorem Kamińsko. 
Planuje się tak-że utworzenie użytków ekologicznych na terenie: wsi Boduszewo oraz na 
terenie gminy Pobiedziska (Kołata, Skorzęcin) i gminy Kiszkowo (Karczowo, Karczewko). 
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4. Walory kulturowe i antropogeniczne 

 Najbardziej interesującą na tle wszystkich gmin ZMPZ, ze względu na liczbę 
obiektów zabytkowych, jest gmina Pobiedziska – znajdują się tam zarówno zabytki sakralne, 
zespoły dworsko-folwarczne jak i zabytki kultury materialnej. Wiele obiektów jest w bardzo 
dobrym stanie, a jednocześnie przygotowanych do obsługi ruchu turystycznego. Nie bez 
znaczenia jest fakt dobrej lokalizacji tych obiektów na terenie gminy.  

 Stosunkowo wiele omawia-
nych obiektów znajduje się na te-
renie gminy Skoki. Z kolei w gmi-
nie Swarzędz jest ich niewiele, lecz 
przedstawiają dużą wartość, a co naj-
ważniejsze – są w pełni przygo-
towane do obsługi turystów. W Kisz-
kowie na polach Imiołek można po-
dziwiać imponującą metalową 
konstrukcję w kształcie ryby – Bra-
ma III–Tysiąclecia, miejsce corocz-
nych lednickich spotkań młodzieży. 

 Bogactwo kultury materialnej i duchowej, a także walory przyrodnicze i krajobraz-
zowe dawnych włości cysterskich, później wzbogacanych przez rodzinę von Treskow  
i inne rody szlacheckie zasługują na ochronę w tym celu utworzono tzw. Cysterski Park 
Kulturowy Owińska – Radojewo, który oprócz obiektów i terenów gmin ZMPZ obejmuje 
również Suchy Las i Poznań oraz fragment Obornik i Rokietnicy. 

 

4.1. Zabytki sakralne, zespoły dworsko-folwarczne, unikatowe zespoły 
architektoniczne 

 
CZERWONAK 
 
 Miejscem o wyjątkowym znaczeniu historycznym i zabytkowym jest miejscowość 
Owińska. Znajduje się tu zespół zabytkowy, na który składają się przede wszystkim kościół i 
klasztor pocysterski oraz zabudowania związane z założeniem pałacowym i folwarcznym:  
Pałac klasycystyczny otoczony parkiem wraz z zabudowaniami folwarcznymi zbudowany 
dla rodziny von Treskow w latach 1804-06, wg projektu Karola Fryderyka Schinkla  
i Franciszka Catela – obiekty wymagają całkowitej renowacji; zabudowania folwarczne: dom 
rządcy (ok. 1840), neogotycka kuźnia (I poł. XIX w.), obora (1797), stajnia (1906); 

Brama III–Tysiąclecia (gm. Kiszkowo)
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Klasztor i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, ok. 
1700 r. została podjęta budowa klasztoru  
i kościoła (na miejscu starego) wg projektów       
Catenazziego. Po pożarze zabudowania klasztorne 
zostały odbudowane w latach 1720-1728 wg        
projektu Pompeo Ferrariego. W 1773 r klasztor 
prze-budowano. We wnętrzu kościoła znajduje się 
polichromia z lat 1729-1730. Na podwórzu  
gospodarczym znajduje się browar z około     
1800 r. wymagający całkowitej renowacji 
należący do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 
budynek probostwa wybudowany wraz                
z klasztorem jako dom kapelana wg projektu        
J. Catenazziego ok. 1700 r. 

 W Owińskach znajduje się zespół budynków dawnego szpitala psychiatrycznego.  
W miejscowości Bolechowo (Czerwonak) znajduje się dwór z pocz. XIX w., rozbudowany  
w końcu XIX w. i gruntownie przebudowany na początku XX w., utrzymany w nurcie 
klasycystycznym. Dwór jest położony w południowo-wschodnim narożu parku              
krajobrazowego, w którym zachował się drzewostan z I poł XIX w. Obecnie poddany 
renowacji.  
 

 W miejscowości Kicin (Czerwonak) znajduje się drewniany Kościół p.w. Św. Józefa 
kryty gontem, który pochodzi z lat 1749-51 (wzniesiona po rozebraniu starszej z 1405 r.). 
Kościół wymaga renowacji – obecnie w remoncie. Na szczególną uwagę zasługują barokowe 
obrazy oraz ołtarze z XVIII w. Ponadto w miejscowości znajdują się: dom wraz  
z kuźnią z ok. 1911 r., dom robotników folwarcznych przy ul. Poznańskiej oraz dom 
oficjalistów z głazów narzutowych.  
 

 Do innych ciekawych zabytków gminy Czerwonak należy dworzec kolejowy wraz  
z domem pracowniczym i szaletami z ok. 1900 r. znajdujący się w miejscowości Bolechowo 
Osiedle. Zabytkowe dwory i folwarki na ogół z przełomu XIX i XX w. znajdują się jeszcze 
w miejscowościach: Annowo, Szlachęcin, Trzaskowo (własność prywatna).  

 
KISZKOWO  
 
 Kiszkowo zachowało stary, wrzecionowaty układ przestrzenny dawnego miasta,  
z rynkiem pośrodku i zabudową w centrum, pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku. 
Najcenniejszym zabytkiem Kiszkowa jest drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela  
z 1733 r. z barokowym wyposażeniem wnętrza, datowanym na XVIII w. i rzeźbioną Pietą  
z XVII w. Od południa do kościoła przylega murowana kaplica grobowa z 1695 r., 
ufundowana przez Łukasza Niemojewskiego. Górujący nad dachami Kiszkowa drugi kościół 
to neoromańska świątynia poewangelicka z około 1890 r. p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.  

Kościół w Owińskach (gm. Czerwonak) 
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 Całe rzesze pielgrzymów i turystów przyciąga kościół wraz z Sanktuarium Matki 
Bożej znajdujący się w malowniczo położonej miejscowości Dąbrówka Kościelna. 
Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z 1520 roku. W ciągu wieków świątynia 
kilkakrotnie płonęła, po czym ją odbudowywano. W 1928 roku poświęcono kamień pod 
nowy, murowany kościół w stylu neobarokowym. W latach 60-tych powstał nowy ołtarz  
w kształcie rozłożonego dębu. Zawiłe są koleje losu łaskami słynącego obrazu,          
przedstawiającego Madonnę w papieskiej koronie wśród złotych liści dębu. Jej pierwotna 
wersja, z początku XVII wieku, nie zachowała się. Powstało łącznie kilka kopii tego obrazu; 
obecna pochodzi z 1956 r. Wieś Dąbrówka Kościelna jest znana od 1348 r., pierwszy kościół 
istniał przed 1404 rokiem. 
 

 W Węgorzewie na terenie XIX-wiecznego parku, wznosi się zabytkowy dwór  
z I poł. XIX w. (własność prywatna). W Sławnie drewniana kaplica cmentarna z 1785 roku 
oraz murowany kościół z 1844 roku, a w Łagiewnikach Kościelnych znajduje się kościół 
drewniany z 1741 r. z ołtarzami z XVIII w. i rzeźbą „Ecce Homo” z XVII w.   

 W miejscowościach Myszki, Charzewo, Gniewkowo, Rybieniec, Łubowiczki, Głę-
bokie, Karczewo można zobaczyć zespoły dworsko-parkowe z przełomu XIX i XX wieku. 
Obiekty te są przede wszystkim dzierżawione przez agencje lub są własnością osób 
prywatnych. Praktycznie wszystkie obiekty wymagają gruntownej renowacji. 
 
MUROWANA GOŚLINA 
 
 W parku miejskim w Murowanej Goślinie znajduje się pałac klasycystyczny  
z 1841 r., przebudowany w drugiej połowie XIX w., na placu Powstańców Wlkp. usytu-
owany jest rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Jakuba z przełomu XV i XVI w., 
gruntownie odrestaurowany w latach 1951-1961 oraz 1983-1984, na tym samym placu 
znajduje się dom mieszkalny – zabytek budownictwa drewnianego (ryglówka) z II poł. 
XVIII w. W mieście znajduje się kościół poewangelicki pw. św. Ducha z okresu 1784-1793. 
 Do najbardziej interesujących miejscowości Murowanej Gośliny należą: Uchorowo – 
znajduje się tu kaplica neogotycka z 1890 r. i zespół dworski zbudowany ok. 1870 r., 
Łopuchowo, gdzie znajduje się kaplica p.w. św. Wawrzyńca z XIX w., ruiny zespołu 
dworsko-folwarcznego z końca XVIII w., spichlerz klasycystyczny zbudowany w I poł. XIX 
w. oraz Wojnowo z XIX-wieczną kaplicą pw. św. Jana Chrzciciela i zespołem pałacowo-
folwarczny z XIX w. z parkiem. W miejscowości Długa Goślina znajduje się drewniany 
kościół pw. św. Marii Magdaleny z 1623 r. oraz dzwonnica drewniana  
z XVII/XVIII w. 
 Zespoły pałacowo-folwarczne i dworsko-parkowe, na ogół z XIX w., można 
zobaczyć w miejscowościach Boduszewo, Nieszawa, Przebędowo 
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POBIEDZISKA 
 
 Najcenniejszym zabytkiem Pobiedzisk jest Kościół p.w. Michała Archanioła  
z przełomu XIII i XIV wieku. Należy do najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce. 
Jest budowlą jednonawową, z nieco niższym i węższym prezbiterium oddzielonym od nawy 
ostrym łukiem tęczowym. W klasycznym ołtarzu głównym z początku XIX w. znajduje się 
obraz św. Michała Archanioła z 1621 r. Poza tym na uwagę zasługują: rzeźba Matki Boskiej 
Bolesnej z II połowy XV wieku, epitafia księdza Stanisława Grotha  
i Mieczysława Jackowskiego z XIX w. (syna Maksymiliana). Na zewnętrznych murach 
kościoła znajduje się ponad 1000 zagadkowych dołków. Powstały one prawdopodobnie,  
w XIV-XVI wieku podczas używania tzw. świdrów ogniowych do rytualnego krzesania 
ognia. W sąsiedztwie kościoła św. Michała Archanioła zbudowana jest drewniana 
dzwonnica z XIX w. W dzwonnicy znajdują się cztery dzwony: najmniejszy św. Marcin 
(1895 r.), średni św. Józef (1894 r.), większy św. Walenty (1894 r.) oraz największy Kazi-
mierz Odnowiciel o wadze 1100 kg, który został ufundowany w 1998 r. przez                 
społeczeństwo gminy dla uczczenia 950-lecia powstania Pobiedzisk. Zastąpił on najstarszy 
uszkodzony dzwon ofiarowany św. Michałowi w 1845 r., który w chwili obecnej ustawiony 
jest obok dzwonnicy. W Pobiedziskach znajduje się poewangelicki kościół pw. Św. Ducha 
pochodzący z początku XIX w., który posiada cechy stylu klasycystycznego.              
Ponadto obiektem zabytkowym jest zespół remizy Straży Pożarnej w Pobiedziskach. 
 Bogatą w zabytki architektury jest miejscowość Wronczyn, gdzie znajduje się:  

- XVIII-wieczny dworek Jackowskich, który gościł w swoich murach m.in. Jana 
Lechonia, Kornela Makuszyńskiego, Juliusza Osterwę, Tadeusza Boya-
Żeleńskiego, Leona Schillera i Ignacego Paderewskiego,  

- drewniana dzwonnica i cmentarz przykościelny - dzwonnica pochodzi  
z 1762 r. Została wybudowana obok modrzewiowego kościoła z XVIII w., 
który spłonął w 1945 r. Przy kościele znajduje się grobowiec Maksymiliana 
Jackowskiego. 

- zespół dworski – wł. J. Chudziński 
- zespół folwarczny - wł. ANR 
- pozostałości zespołu folwarcznego - wł. ANR 

Szczególne znaczenie dla turystyki 
(zwłaszcza biznesowej) mają obiekty znaj-
dujące się w miejscowościach: Krześlice 
– piękny neogotycki pałac z XIX w,  
otoczony parkiem podworskim, obecnie 
centrum edukacyjno-konferencyjne,   
Pomarzanowice – pałac - willa 
neobarokowa w wybudowanym w XIX 
w. dla Kazimierza Skórzewskiego. Pałac 
powstał w miejscu, gdzie poprzednio stał 
stary, kryty gontami dwór Jackowskich. 
Obiekt otoczony jest parkiem wiejskim o 
powierzchni 4 ha. Obecnie znajduje się 
pod zarządem Agencji Nieruchomości 
Rolnych 

 

Pałac w Krześlinach (gm. Pobiedziska)
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Do bardzo cennych obiektów gminy Pobiedziska należą ponadto:  
- kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny w Węglewie - świątynia powstała  

w 1881 r. i jest przykładem drewnianego budownictwa sakralnego. Wewnątrz 
znajduje się późnogotycka figura Matki Boskiej, 

- cmentarny kurhan położony w odległości 200 m na południe od drogi z 
charakterystyczną kapliczką, którą ustawiono w 1883 roku – granica gminy od 
strony Gniezna, 

- dworek rodzinny Radońskich wraz z parkiem w miejscowości Kociołkowa 
Górka pochodzący z II połowy XIX w., 

- zespół Kościoła Ewangelickiego i zespół Młyna w Jerzykowie, 
- zespół Leśniczówki w miejscowości Jezierce, 
- Obiekty dworsko-folwarczne znajdują się jeszcze w miejscowościach Gołuń, 

Kołatka, Kowalskie, Podarzewo, Węglewo. 
 
SKOKI 
 
 Na terenie Skoków znajduje się eklektyczny dwór z 1870 r. otoczony parkiem 
krajobrazowym należący do Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, kościół neogotycki  
z XIX w. (poewangelicki św. Piotra i Pawła) oraz kościół szachulcowy z 1737 r. p.w. św. 
Mikołaja. 
 W miejscowości Lechlin w parku krajobrazowym znajduje się dwór z pocz. XIX w.  
z charakterystyczną trzykondygnacyjną wieżą dobudowaną w 1840r. (własność prywatna) – 
wymaga całkowitej renowacji. Wieś należała do kapituły poznańskiej, która postawiła tutaj w 
1467 r. kościół parafialny. Znajduje się tu kościół zbudowany w latach 1839-1840,  
w którym płaskorzeźba Ofiarowanie NMP pochodzi XVIII w., w kościele jest kilka rzeźb  
z okresu baroku. Natomiast w Jabłkowie znajduje się drewniany kościół z 1754 r.,         
wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe z drugiej poł. XVIII w., bardzo cenny krucyfiks 
umieszczony na belce tęczowej pochodzący z pierwszej poł. XV w., w parku ze szpalerami 
grabowymi (z XIX w.) znajduje się dwór z pierwszej poł. XIX w. 
 Interesujące zabytki sakralne znajdują się w miejscowościach Raczkowo - drewniany 
kościół z 1780-1782 r. z wieżą o blaszanym hełmie barokowym i mającym dużą wartość 
historyczną krucyfiks z XVII w. oraz Rejowiec kościół modrzewiowy i drewniana 
dzwonnica z 1820 r., w kruchcie kościoła znajduje się trzynaście XVII-wiecznych tablic 
trumiennych polskiej szlachty kalwińskiej, malowanych na blasze. Na terenie gminy leży 
interesująca miejscowość Rościnno, w której znajduje się pałac eklektyczny należący do 
Kurii Biskupiej z drugiej poł. XIX w., w parku bardzo stary drzewostan liczący ponad 500 
lat. Ponadto znajduje się tu dwór z 1854 r., zespół czworaków z poł. XIX w. oraz aleja 
dębowa przy drodze do Skoków. W miejscowości Roszkowo znajduje się dwór z 1844 r.  
z pięknymi polichromiami, obok dworu spichrz kamienno-ceglany z neoromańskimi 
okienkami. Do zespołu dworskiego prowadzi aleja kasztanowców. Dwór klasycystyczny z 
pierwszej poł. XIX w. z drewnianym gankiem, dachem naczółkowym i nowym skrzydłem od 
południa, znajduje się na terenie parku w miejscowości Glinno. Pałac z końca XIX wraz z 
parkiem krajobrazowym znajduje się w miejscowości Pawłowo Skockie. Ponadto  
w miejscowościach: Brzeźno, Chociszewo Jagniewice, Rościnno, Stawiany można zobaczyć 
obiekty dworsko-folwarczne na ogół z przełomu XIX w. Większość dworów należy do 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wymaga całkowitej renowacji. 
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SWARZĘDZ 
 
 W Swarzędzu, w parku o powierzchni 4,5 ha, który powstał w II połowie XIX w. 
jako część majątku ziemskiego Nowa Wieś, znajduje się stylowy pałacyk. Obecnie               
w pałacyku mieści się restauracja i hotel. Do wyjątkowych zabytków należy kościół p.w. św. 
Marcina, kościół murowany postawili Górkowie w XVII w. Kościół posiada dwie kaplice: 
Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Józefa patrona stolarzy. Wnętrze jest ozdobione 
freskami przez artystów plastyków Łucję i Józefa Oźminów. Kościół konsekrowany            
był w 1656 r. p. w. św. Marcina, a w 1968 został uznany za zabytek. 
  

 W Uzarzewie znajduje się ponad 250 letni (wybudowany w 1749r.), odnowiony  
w ostatnich latach, kościół p.w. św. Michała Archanioła o konstrukcji szkieletowej (mur 
pruski) z młodszą wieżą (1869r.) i kaplicą grobową. Wewnątrz XVIII-wieczne, barokowe 
ołtarze boczne. W miejscowości znajduje się również XIX-wieczny pałac z lat 1860-65 – 
obecnie siedziba muzeum. 
 

 Kolejną interesującą ze względu na zabytek jest miejscowość Wierzenica. Znajduje 
się tu kościół p.w. św. Mikołaja - parafia rodowodzie z XIII w.. W roku 1510 kościół był już 
znany pod wezwaniem św. Mikołaja. Przed 1635 r. dobudowana została zakrystia,  
a w latach 1771-78 wieża, do północnej ściany nawy przylega murowana, oszalowana      
deskami kaplica grobowa Cieszkowskicg z ok. 1870 r., przebudowana w latach 1930-32.      
Na jej szczycie krzyż a na nim stylizowany herb Cieszkowskich. Barokowy wystrój wnętrza, 
unikalny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1636 r., z napisem fundacyjnym w języku 
polskim, ufundowany przez wiejskiego rzemieślnika. Pomnik nagrobny A.Cieszkowskiego   
z drzwiami T.Lenartowicza i popiersiem dłuta A.Madeyskiego.  
 

 XIX/XX-wieczne obiekty dworsko-folwarczne, dworskie i folwarczne znajdują się  
w miejscowościach: Swarzędz (ul. Zamkowa), Garby, Bogicin, Karłowice, Kruszewnia, 
Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Wierzonka, Uzarzewo. Większość dworów należy do 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wymaga całkowitej renowacji. 

 

 Pozostałe obiekty dziedzictwa kulturowego 

Pozostałe obiekty dziedzictwa kulturowego zostały ujęte w tabeli 8, na następnych 
stronach. 
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Tabela 8. Pozostałe obiekty dziedzictwa kulturowego gmin ZMPZ.  
 

Gmina Zabytki archeologiczne, 
grodziska Pomniki, figurki i krzyże przydrożne 

Zabytki kultury 
materialnej, 
użytkowej 

Inne 

Czerwonak 

 4 pomniki: Poległych Policjantów w 
Czerwonaku; głaz w lesie otaczających 
Dziewiczą Górę – upamiętniający pożar lasu w 
1996 r.; kamień upamiętniający miejsce 
pochówku pacjentów Szpitala Psychiatrycznego 
w Owińskach; kamień upamiętniający gen. 
Stanisława Taczaka w Koziegłowach. 
Na terenie gminy znajduje się 15 krzyży, w tym 
na Dziewiczej Górze (m. Kicin) upamiętniający 
pożar lasu w 1996 r., oraz 9 figur. 

browar z pocz. XIX 
roku i zabytkowy 
dworzec kolejowy. 
Kicin – narzędzia 
rolnicze przy 
Szkole 
Podstawowej 
Czerwonak – 
narzędzia rolnicze 
przy ul. Gdyńskiej 
(własność 
prywatna) 

Bolechowo – Krzyż w polu 
upamiętniający Francuzów poległych w 
1806 r. 

Kiszkowo 

W Imiołkach, wsi nad 
Jeziorem Lednickim, 
zachowała się pozostałość po 
średniowiecznym grodzisku 

Sławno – figurka Św. Antoniego  
Pomnik – Kiszkowo, Sławno poświęcony 
bohaterom I i II wojny światowej 

 W 1997 r. na polach Imiołek, z 
inicjatywy o.o. Dominikanów, powstała 
Brama III Tysiąclecia – imponująca 
metalowa konstrukcja o wysokości 12 
m i długości 39 m, przez którą w czasie 
wizyty Ojca Świętego w 1997 roku, 
przedstawiciele młodzieży polskiej 
dokonali symbolicznego wejścia 
chrześcijaństwa w III tysiąclecie. 

Murowana 
Goślina 

Z Murowanej Gośliny 
pochodzi najstarsze 
znalezisko archeologiczne 
Wielkopolski – motyka z 
rogu renifera z końca starszej 
epoki kamiennej (obecnie w 
Muzeum Archeologicznym 

Murowana Goślina – pomnik oraz tablica 
pamiątkowa na budynku Urzędu Miasta i 
Gminy- Pl. Powst. Wlkp.,  
Kamień pamiątkowy – na granicy Gmin 
Murowana Goślina i Czerwonak, 
Tablica pamiątkowa w Uchorowie, 
Cmentarz katolicki w Murowanej Goślinie - 

 Ślady osadnictwa pochodzą ze 
schyłkowego paleolitu, czyli starszej 
epoki kamienia. Najliczniej 
reprezentowane jest osadnictwo z 
okresu średniowiecza (cmentarzysko 
kurhanowe w Zielonce oraz dwa skarby 
srebrne: skarb monet w Białęgach i 
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Gmina Zabytki archeologiczne, 
grodziska Pomniki, figurki i krzyże przydrożne 

Zabytki kultury 
materialnej, 
użytkowej 

Inne 

w Poznaniu).  
Wykopaliska archeologiczne 
na Radzimiu. 

Pomnik pamięci Żołnierzy Radzieckich, 
Grobowce zamordowanych przez hitlerowców 
Obywateli – Polaków w 1939 r. 
Cmentarz w Długiej Goślinie - Grobowce 
zamordowanych przez hitlerowców Obywateli – 
Polaków w 1939 r., 
Trojanowo – Pomnik ofiar II wojny światowej, 
Białężyn – miejsce rozstrzelania dwóch 
patriotów – groby poległych. 
Krzyże przydrożne i figurki znajdują się prawie 
w każdej wsi na terenie gminy. 

skarb monet i ozdób w Długiej 
Goślinie). Łącznie na terenie gminy 
zarejestrowano 34 cmentarzyska, 100 
osad, 180 punktów osadniczych, 2 
skarby i 3 grodziska.  

Pobiedziska
Prace badawcze prowadzone 
na terenie wyspy na jeziorze 
Małym 

Grobowiec Maksymiliana Jackowskiego – 
Wronczyn 
Pomnik Powstańców Wielkopolskich – 
Pobiedziska Rynek 
Figura Jezusa – Pobiedziska Rynek 

  

Skoki 

Glinno – grodziski o 
obwodzie 250m i wysokości 
5m, zbocza grodziska 
wyłożone są kamieniami, 
widoczne są ślady fosy. 

Grobowiec ofiar poległych w czasie II wojny 
świat. na cmentarzu rzymsko-katolickim w 
Skokach. 
Krzyże przydrożne i figurki znajdują się prawie 
w każdej wsi na terenie gminy. 

Pompa na Rynku w 
Skokach 

 
Tablica ku czci ofiar II wojny 
światowej znajduje się przy ul. 
Powstańców Wlkp. 18 

Swarzędz 

Około 1 km na zachód od 
Uzarzewa, na skraju 
głębokiego jaru, znajdują się 
ślady średniowiecznego 
grodziska stożkowatego. 

W Swarzędzu znajduje się tryptyk 
przedstawiający św. Józefa – patrona Miasta i 
Gminy Swarzędz oraz stolarzy. Rzeźba 
odsłonięta została 18 marca 2002 r., wykonana 
została przez swarzędzką artystkę Ewę Wanat. 

 

Na rynku znajduje się tablica 
upamiętniająca poległych i 
pomordowanych w czasie II wojny 
światowej 
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 Muzea i biblioteki 

 
 W Swarzędzu znajduje    
się Skansen i Muzeum         
Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego. Jest to największe w 
Europie plenerowe muzeum 
etnograficzne, poświęcone historii 
polskiego pszczelarstwa                   
i bartnictwa. Utworzono je w parku 
o powierzchni 4,5 ha, który 
powstał w II połowie XIX w.       
Na jego terenie stoi stylowy 
pałacyk. Właścicielami parku były 
kolejno niemieckie i polskie 
rodziny. 

 W 1953 roku prawa własności przekazano Państwowemu Instytutowi              
Weterynaryjnemu w Puławach, który utworzył tu swój oddział. Skansen powstał w 1963 
roku z inicjatywy profesora Ryszarda Kosteckiego. Zgromadzono w nim unikatową kolekcję 
uli liczącą ponad 230 obiektów, od barci leśnych, uli figuralnych i architektonicznych do uli 
skrzynkowych. Najstarszy ul liczy ok. 500 lat jest to barć wiślana wyłowiona w 1927 r.       
zachowana w doskonałym stanie dzięki przesyceniu kitem pszczelim. Większość uli           
zamieszkana jest przez pszczoły. Eksponaty obrazują rozwój polskiego pszczelarstwa od 
czasów najdawniejszych, aż po współczesność. Ponadto na terenie Skansenu usytuowana jest 
wystawa poświęcona owadom użytkowym oraz historii jedwabnictwa w Polsce 

Również w gminie Swarzędz działa Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Ło-
wiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie. W przepięknym, XIX-wiecznym uzarzewskim 
pałacu o neorenesansowych elewacjach, znajduje się Muzeum Środowiska Przyrodniczego  
i Łowiectwa. Otwarto je w 1977 roku. Zgromadzone tu eksponaty przyrodnicze, trofea  
i akcesoria myśliwskie oraz dzieła sztuki obrazują różnorodność fauny wielkopolskiej oraz 
bogate na tym terenie tradycje łowieckie. Początek ekspozycji ilustruje pradzieje łowiectwa. 
Można tu obejrzeć m.in. kości zwierząt wymarłych lub obecnie w Wielkopolsce nieobecnych 
(np. tura i niedźwiedzia) oraz pierwotną broń myśliwską, poznać różne formy łowów  
w czasach nowożytnych, podziwiać liczne trofea i kolekcję broni myśliwskiej, od oszczepu  
i kuszy po broń palną. Są tu sale poświęcone zwierzynie płowej, sarnie i jeleniowi,          
przedstawiono też występujące na terenie Wielkopolski ptactwo, zarówno gatunki łowne,     
jak i chronione. Pałac otacza starannie utrzymany park krajobrazowy ze wspaniałym 
drzewostannem, rozplanowany w XIX wieku przez Augusta Denizota. 

 W Pobiedziskach ofertę turystyczną wzbogaci rozbudowywany obecnie Skansen 
Miniatur Szlaku Piastowskiego. Będzie to atrakcja turystyczna porównywalna z         
Madurodamem w Holandii. Skansen Miniatur to park, w którym do tej pory umieszczono 
ponad 100 makiet obiektów historycznych. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie 
struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym 
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kształcie oraz procesu osadnictwa i kształtowania się państwowości polskiej. Skansen 
usytuowany jest przy drodze krajowej nr 5.  

 

 W Murowanej Goślinie działa Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej, w Skokach  
– Izba Pamięci – obie izby działają w ramach lokalnych bibliotek publicznych.  
 Z punktu widzenia turystyki praktyczne niewielkie znaczenie mają biblioteki       
publiczne, niemniej jednak warto zauważyć, iż w każdej gminie znajduje się biblioteka 
publiczna z kilkoma filiami. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku prowadzi 3 filie:   
w Owińskach, Koziegłowach i Bolechowie. Biblioteka Publiczna Gminy Kiszkowo posiada 
2 filie – w Sławnie i Rybnie Wielkim. Biblioteka dysponuje wydzielonym księgozbiorem 
podręcz-nym i regionalnym, udostępnia dokumenty życia społecznego, prowadzi katalogi, 
organizuje wystawy, lekcje biblioteczne, prelekcje i spotkania z pisarzami. Biblioteka 
Publiczna w Murowanej Goślinie prowadzi 3 filie, w tym w Uchorowie i Boduszewie.         
W Pobiedziskach znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska, oddział dla 
Dzieci w Pobiedziskach oraz 3 filie: w Pomarzanowicach, Biskupicach i Pobiedziskach-
Letnisko. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. E.Paukszty w Skokach posiada bogaty 
księgozbiór (ponad 34 tys. woluminów), wypożyczalnię książek, kaset video, czytelnię, 
pracownię komputerową. W Swarzędzu w 7 bibliotekach znajduje się ponad 105 tys. 
książek, filie znajdują się m.in. w miejscowościach: Nowa Wieś, Kobylnica, Uzarzewo.       
W Swarzędzu znajduje się filia Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.  
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CHARAKTERYSTYKA RUCHU TURYSTYCZNEGO  
W POLSCE 
 Raport „Przyszłe trendy w turystyce”3 wskazuje na trendy kształtujące przyszłość 
rynku i ruchu turystycznego. Wnioski z tej analizy są bardzo istotne w długofalowej polityce 
zagospodarowania turystycznego obszarów w Polsce. 
 Jak wynika z tego raportu liczba bardziej doświadczonych turystów w starszym 
wieku będzie wzrastać szybciej niż ogólny popyt na produkty sektora turystycznego, mimo 
że stopniowe zmniejszanie emerytur i trend do podwyższania wieku emerytalnego może 
spowolnić tę tendencję w dłuższej perspektywie. Wiąże się to ze wzrostem popytu na jakość, 
wygodę i bezpieczeństwo, łatwy transport, spokojniejsze obiekty rozrywkowe (np. pola 
golfowe, itp.).  
 Raport wskazuje również na wzrost świadomości zdrowotnej. Nie wpłynie to jednak 
na wielkość popytu, ale z całą pewnością będzie mieć wpływ na podejmowanie decyzji przy 
wyborze celu podróży oraz postępowanie klienta w czasie wyjazdu. Kolejnym trendem jest 
podnoszenie się średniego poziom wykształcenia. Będzie to skutkowało wyborem wydarzeń 
i miejsc, w których istotną rolę odgrywają kultura i historia, tzn. imprez o większych 
walorach edukacyjnych i związanych z rozwojem duchowości. 
 Nadal będzie wzrastać znaczenie przeszukiwania internetu oraz jego wykorzystania 
do zdobywania informacji oraz nabywania produktów i usług turystycznych. Rola internetu, 
w tym nowych środków prezentacji wizualnej, będzie coraz większa, a w przyszłości oka-że 
się najważniejsza. Konsekwencje dla sektora turystycznego: dostępność informacji tury-
stycznej o kierunkach podróży i produktach będzie sprzyjać porównywaniu ofert i w ten 
sposób będzie intensywniej wpływać na konkurencję, doświadczeni turyści coraz częściej 
będą komponować własne wakacje, rola biur podróży będzie malała, możliwość zakupów 
przez internet będzie skutkować rezerwacjami dokonywanymi z mniejszym wyprzedzeniem. 
 Rosnąca dostępność tanich przewoźników będzie miała wpływ na dotychczasowy 
ruch turystyczny. Ruch drogowy będzie narażony na większe utrudnienia (zatory drogowe). 
 Świadomość związana z ochroną środowiska będzie nadal wzrastać. Będzie to skut-
kować zwiększonym popytem na miejsca, w których rozwój jest zrównoważony i w których 
przyroda i lokalni mieszkańcy odgrywają coraz większą rolę. Współczesne społeczeństwo 
wywiera coraz większą presję na codzienne życie ludzi oraz coraz silniej pożąda większej 
ilości wolnego czasu i wypoczynku. Będzie to miało negatywny wpływ na wzrost wolnego 
dochodu do dyspozycji. W konsekwencji powodować będzie rosnącą potrzebę dostarczania 
tanich produktów oraz skrócenia jednego dłuższego urlopu na rzecz kilku krótszych. 
 Według badań Instytutu Turystyki, w stosunku do lat poprzednich, w 2002 roku  
w strukturze krajowych wyjazdów Polaków w wieku od 15 lat, większy był udział wyjazdów 
w celu odwiedzenia krewnych lub znajomych niż w celach służbowych.4 Ponadto, większy 
również był udział wyjazdów krótkookresowych tzn. trwających od 2 do 4 dni, aniżeli 
długookresowych. 
 
                                                 
3 Raport „Przyszłe trendy w turystyce”, opracowany przez Europejską Komisję Turystyki 
4 cykliczne badania prowadzone według projektu Instytutu Turystyki przez firmę Taylor Nelson/OBOP. Badania 
były wykonane na zlecenie Ministra Gospodarki w ramach Programu Badań Stycznych Statystyki Publicznej na 
rok 2002 – temat 1.30.06 (095) „Aktywność turystyczna Polków” Ogólnopolska próba obejmująca osoby w 
wieku 15 i więcej lat jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Ostatnie badanie 
przeprowadzono w styczniu 2003 roku, kiedy zrealizowano łącznie 3819 ankiet (w styczniu 2002 - 3872 ankiet, 
w styczniu 2001 - 3996 ankiet). Źródło: http://www.intur.com.pl 
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Rys. 5. Zakwaterowanie turystów podczas krajowych wyjazdów krótkookresowych, 

trwających od 2 do 4 dni 

 
Źródło: http://www.intur.com.pl, luty 2004 

 
 
 

Tabela 9. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego 

 
Ogółem (mln podróży) W tym w 2002 roku 

Województwo 
 1999 2000 2001 2002 Długo- 

okresowe 
Krótko- 

okresowe

OGÓŁEM 90,8 63,9 53,8 54,2 18,0 36,2 

dolnośląskie 5,4 5,2 3,5 3,9 1,1 2,9 

kujawsko-pomorskie 5,4 4,1 2,7 3,1 1,1 2,0 

lubelskie 4,8 3,3 2,2 3,2 0,8 2,4 

lubuskie 3,2 1,4 1,6 1,3 0,5 0,8 

łódzkie 7,2 4,4 2,4 2,7 0,9 1,8 

małopolskie 8,1 6,6 5,6 5,3 1,7 3,6 

mazowieckie 13,4 9,9 6,4 7,3 1,9 5,4 

opolskie 2,0 1,4 1,8 1,6 0,3 1,3 

podkarpackie 3,3 2,4 1,8 3,1 1,3 1,8 

podlaskie 2,5 1,1 2,8 1,9 0,5 1,4 
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pomorskie 6,8 4,3 4,6 4,0 2,0 2,0 

śląskie 8,1 7,0 4,9 5,0 1,4 3,6 

świętokrzyskie 2,7 2,2 2,4 2,6 0,9 1,7 

warmińsko-mazurskie 5,1 2,4 2,6 2,6 1,3 1,3 

wielkopolskie 7,7 4,5 4,2 3,5 0,8 2,7 

zachodniopomorskie 5,1 3,9 4,2 3,5 1,9 1,6 
 

Tendencje obserwowane w ruchu turystycznym przyjazdowym do Poznania  
w latach 2002-20035 były następujące:  

- Zmniejsza się liczba turystów przyjeżdżających z Niemiec, chociaż w dalszym 
ciągu jest to największa grupa obcokrajowców przyjeżdżających do Poznania  
i Wielkopolski. 

- Zmniejszyła się znacznie liczba turystów z Holandii przyjeżdżających do 
Polski, natomiast zwiększyła się widocznie liczba turystów z Francji, 
przyjeżdżających grupowo i indywidualnie. 

- Zwiększa się liczba turystów z innych krajów europejskich oraz z Rosji. 
- Bardzo niewielkie są przyjazdy turystyczne z Czech, Słowacji, Węgier, 

Bułgarii czy Rumunii, a także z Austrii, Szwajcarii, Finlandii czy Norwegii. 
- Zwiększa się liczba turystów krajowych. 
- Zwiększa się zainteresowanie mieszkańców Poznania turystyczną mapą 

Wielkopolski. 
- Sezon przyjazdów turystycznych do Poznania rozpoczyna się na Wielkanoc, a 

kończy w pierwszych dniach października. 
 W 2003 roku najwięcej odwiedzających Poznań turystów krajowych przyjeżdżało  
z województw: małopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, dolno-
śląskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego.  
 Odnotowano również odwiedziny turystów z innych województw, ale już nie tak 
liczne. Byli to głównie turyści indywidualni, podróżujący rodzinnie lub w grupach           
koleżeńskich. Dla części z nich Poznań był miastem docelowym, dla pozostałych – miastem 
tranzytowym. Dlatego też pobyty turystów krajowych były kilkugodzinne i 1-2 dniowe albo 
4-6 dniowe. Wiek turystów przyjeżdżających z kraju był bardzo zróżnicowany – zaliczali się 
do nich ludzie bardzo młodzi (uczniowie i studenci) jak również dojrzali, powyżej 60 roku 
życia.  

 

                                                 
5 Badanie ankietowe, przeprowadzone przez pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Promocji i Informacji w 
Poznaniu: „Ruch turystyczny przyjazdowy do Poznania turystów z kraju i zagranicy w letnim sezonie 
turystycznym 2003 roku”. 
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Rys. 6. Popularność urządzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych wśród turystów 
krajowych i zagranicznych podczas ich pobytu w Poznaniu w 1999 roku  

 (* ankietowani podczas pobytu korzystali z wielu urządzeń, stąd odsetek odpowiedzi powyżej 100%) 
 

 
Źródło: "Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu" pod. red. S.Bosiackiego,  

Instytut Turystyki w Warszawie, Poznań 2000 

 Z badań przeprowadzonych wśród turystów krajowych w Poznaniu w 1999 roku 
wynika, iż 17,3 % tych osób nie korzystało podczas pobytu w aglomeracji poznańskiej  
z jakichkolwiek urządzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych6. Największą popularnością 
wśród nich cieszyły kina oraz galerie i muzea. Bardzo duży był odsetek turystów zagra-
nicznych, którzy nie korzystali z oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej – stanowili oni 
35,4 %. Największą popularnością wśród tej grupy turystów cieszyły się galerie i muzea, 
imprezy estradowe oraz szlaki turystyczne Poznania i okolic.  
 

 Zarówno turyści krajowi jak i zagraniczni odwiedzają w Poznaniu przede wszystkim 
trzy miejsca: Stary Rynek i okolice, Ostrów Tumski oraz kompleks sportowo-rekreacyjny 
nad jeziorem Maltańskim. Bardzo chętnie zwiedzają też inne obiekty, zlokalizowane na 
terenie powiatu poznańskiego: Zamek w Kórniku, Pałac w Rogalinie, Skansen Miniatur  
w Pobiedziskach oraz Wielkopolski Park Narodowy. 
 
 

                                                 
6 "Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu" red. S.Bosiacki, Instytut Turystyki w Warszawie, Poznań 
2000 
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Tabela 10. Najpopularniejsze obiekty i miejsca odwiedzane w 1999 roku przez turystów 
krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do Poznania  

(według Strategii rozwoju rynku turystycznego...) 

Udział w % w ogólnej  
liczbie korzystających * Obiekty i miejsca najczęściej odwiedzane  

w Poznaniu i okolicach Turyści 
krajowi 

Turyści 
zagraniczni 

Stary Rynek i okolice 97,6 98,9 
Ostrów Tumski 41,3 45,7 
Kompleks sportowo-rekreacyjny nad jez. Maltańskim 40,1 21,7 
Palmiarnia 29,8 18,9 
Muzea w Poznaniu i okolicach 18,7 18,9 
Zamek w Kórniku 15,1 21,7 
Stare ZOO 12,7 6,9 
Nowe ZOO 11,4 4,0 
Pałac w Rogalinie 9,3 15,4 
Szlak Piastowski 7,8 9,1 
Wielkopolski Park Narodowy 5,1 6,3 
Skansen Miniatur w Pobiedziskach 4,8 5,1 
Inne obiekty lub miejsca 4,8 4,7 

* ankietowani podczas pobytu korzystali z wielu urządzeń, stąd odsetek odpowiedzi powyżej 100% 

Źródło: Strategia rozwoju rynku turystycznego..., op. cit.; s. 52,63 

 

 Analizując powyższe dane trzeba zwrócić uwagę na cel przyjazdu turystów do Pozna-
nia i okolic. W przypadku turystów krajowych jest to na ogół zamiar odwiedzenia rodziny  
i znajomych (30,8 %), zwiedzanie (23,3 %) lub udział w imprezach targowych (19,3 %). 
Turyści zagraniczni chcą w szczególności wziąć udział w imprezach targowych (52,0 %),  
a ponadto ich celem jest turystyka i wypoczynek (23,2 %), odwiedziny krewnych i znajo-
mych (15,7 %) oraz udział w kongresach i konferencjach (13,1 %) i imprezach sportowych 
(1,5 %)7.  
 
 Na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Poznania (dzielnicy 
Rataje) okazało się, że jedynie 31 % mieszkańców korzysta z terenów Puszczy Zielonki8.    
Na pytanie dotyczące powodów, dla których nie odwiedzają oni obiektów turystyczno -           
wypoczynkowych leżących w Puszczy Zielonce, aż 40 % z nich odpowiedziało, iż „nie zna 
tych terenów” albo, że nawet „nie wiedzą gdzie to jest”.  

                                                 
7 Strategia rozwoju rynku turystycznego..., op. cit.; s. 48,60 
8 Raport „Potrzeby ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Zielonki”, Wielkopolska Agencja Rozwoju  
Regionalnego, grudzień 2001 
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 Mieszkańcy Poznania deklarują, że w czasie wypoczynku sobotnio-niedzielnego 
najchętniej uprawiają turystykę pieszą i spacery, a następnie rowerową oraz grzybobranie. 
Podczas okresu urlopowego najważniejszy jest wypoczynek nad wodą, a dalej: turystyka 
piesza, wycieczki krajoznawcze i turystyka rowerowa. Odwiedzający Puszczę Zielonkę 
najczęściej docierają tam samochodem (blisko 80 % osób) lub rowerem.  
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ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE ZWIĄZKU 
MIĘDZYGMINNEGO "PUSZCZA ZIELONKA" 
 Do obiektów i urządzeń turystycznych zalicza się te, których podstawową funkcją jest 
zaspokajanie potrzeb turystów. Z kolei obiekty i urządzenia, których głównym celem  
i zadaniem jest zaspakajanie oczekiwań całego społeczeństwa danego terenu, a turyści 
korzystają z nich tylko jako jedna z grup użytkowników, określane są mianem infrastruktury 
paraturystycznej. 
 

1. Baza noclegowa 

  Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego danego obszaru jest baza 
noclegowa. Baza noclegowa umożliwia uczestnikom ruchu turystycznego przebywanie poza 
miejscem stałego zamieszkania dłużej niż jeden dzień, co silnie determinuje rozwój turystyki 
na danym obszarze. Dla ZM "Puszcza Zielonka" nie bez znaczenia jest baza noclegowa 
miasta Poznania, która szacowana jest na ponad 7 tys. miejsc noclegowych, z czego przeszło 
6 tys. miejsc zlokalizowanych jest w obiektach całorocznych. 

 Obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie Związku Międzygminnego "Puszcza 
Zielonka" sklasyfikować można według ich rodzaju: 

- hotele i motele, pensjonaty 
- ośrodki wczasowe i szkoleniowe 
- gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, schroniska i stanice 

harcerskie 
- kempingi, pola namiotowe i miejsca biwakowe  

 Obiekty noclegowe stwarzają warunki wykorzystania przez ruch turystyczny usług 
komplementarnych, tj. usługi gastronomiczne, rekreacyjne, handlowe, itp. podnosi to  
w efekcie atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową obszaru. 
 Baza noclegowa ZMPZ niestety jest niewystarczająca. Istniejące obiekty nie są 
wstanie zapewnić prawidłowej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza sobotnio-
niedzielnego. Zauważają to właściciele obiektów, którzy w ostatnich latach systematycznie 
zwiększają liczbę miejsc noclegowych. 
 Najwięcej hoteli znajduje się w gminach Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz. 
Brak hoteli w Kiszkowie i Skokach jest w pewien sposób rekompensowany dużą liczbą    
gospodarstw agroturystycznych oraz domków kempingowych. Bardzo skromna baza 
noclegowa jest w gminie Czerwonak. 
 Na uwagę zasługuje duża liczba działek letniskowych i ogródków działkowych, która 
stanowi dobrą bazę rekreacyjną w szczególności dla mieszkańców Poznania. Oszacowano,  
iż na terenie ZM "Puszcza Zielonka" znajduje się blisko 3 tysiące takich obiektów: 

- działki letniskowe: Kiszkowo, Murowana Goślina, Skoki, Pobiedziska. 
- ogródki działkowe: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, 

Swarzędz,  
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Tabela 11. Baza noclegowa w gminach ZMPZ. 
 

Gmina Nazwa obiektu Adres 
Liczba miejsc noclegowych, 

informacje dodatkowe, 
usługi komplementarne 

HOTELE I MOTELE, PENSJONATY 

Czerwonak Hotel Jaśmin Owińska, ul. Dworcowa 19 
tel. 8126-977 

obiekt całoroczny; 32 miejsca noclegowe, 130 
miejsc w restauracji i 50 miejsc w kawiarni; 

usługi dodatkowe: solarium, gabinet 
kosmetyczny, fryzjer, możliwość jazdy konnej 

Murowana Goślina Hotel i Restauracja 
„DWA STAWY”*** w Kamińsku 

Kamińsko 4, 62-095 Murowana Goślina,  
tel. (+48 61) 812 21 21, fax. (+48 61) 812 23 44 

www.dwastawy.pl 
e-mail: agnieszka.jaworska@dwastawy.pl 

hotel z 57 miejscami noclegowymi w pokojach 1 
i 2 - osobowych wyposażonych w pełen węzeł 

sanitarny, telefony, TV-SAT, parking strzeżony 
całą dobę, restauracja, miejsca spacerowe, kilka 
sal konferencyjnych które jednorazowo mogą 

pomieścić około 100 osób; 
park 4,5 ha, obiekt 3-gwiazdkowy 

Murowana Goślina Hotel "RELAX" 

ul. Poznańska 47, 62-095 Murowana Goślina 
tel. (+ 48 61) 812 22 11; fax. (+ 48 61) 812 22 11 

www.relax.poznan.pl e-mail: relax@w.pl;  
 

Hotel: 25 miesc noclegowych, pokoje 1 i 2 - 
osobowe wyposażone w łazienki, TV-SAT, sieć 

komputerową z całodobowym dostępem do 
internetu. Recepcja czynna całą dobę. 

Restauracja: Dwie sale dla 150 osób, pełna 
klimatyzacja, parkiet taneczny 

Murowana Goślina
Pałac w Wojnowie – 

„Villa Mon Repos 1836” 

Wojnowo 1, 62-095 Murowana Goślina 
tel. (+48 61) 811 30 82, fax. (+48 61) 811 30 82 

tel. kom. 0 604 643 361 
e-mail: wojnowo@villamonrepos.pl 

www.villamonrepos.pl 

Villa "Mon Repos 1836" w Wojnowie 
zbudowana jako letnia rezydencja w pierwszej 
połowie XIX wieku, po trwającej z górą 150 lat 
historii stała się siedzibą stowarzyszenia o tej 

samej nazwie. Odrestaurowany pałacyk otoczony 
jest angielskim parkiem, w który 

wkomponowano małe pole golfowe i atrakcje dla 
dzieci. Wnętrze urządzone meblami i ozdobione 

perskimi dywanami spaja klimat lat 
dwudziestych z domieszką bardzo 

współczesnych. Hotel dysponuje 6 pokojami i 4 
apartamentami. Do dyspozycji gości są salon, 
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Gmina Nazwa obiektu Adres 
Liczba miejsc noclegowych, 

informacje dodatkowe, 
usługi komplementarne 

biblioteka, jadalnia, bar, sauna i pokój zabaw dla 
dzieci. Organizowane są również konferencje, 
bankiety (do 80 osób), przyjęcia (do 160 osób), 

zjazdy, sympozja i spotkania towarzyskie. 

Murowana Goślina
Kwatera Myśliwska 

Nadleśnictwa Łopuchówko w Kątach 

Kąty, 62-095 Murowana Goślina 
Informacja i rezerwacja: Nadleśnictwo Łopuchówko, 

62-095 Murowana Goślina, 
tel. (+48 61) 8122161, 8122177, 8122011, 8122027, 

fax. (+48 61) 8122161 

6 miejsc noclegowych w 3 pokojach 2-
osobowych z łazienkami w domu piętrowym z 

ogrodem, w pobliżu kompleksu leśnego, z 
przeznaczeniem na kwaterę myśliwską, turystykę 
indywidualną i rodzinną. W budynku salon z TV, 
jadalnia z kominkiem i kuchnia. Wyżywienie we 

własnym zakresie lub pełne (do uzgodnienia). 
Możliwość wędkowania nad jez. Tuczno i w 

Łopuchówku. 

Pobiedziska Pałac w Krześlicach - Hotel 
Krześlice 1, 62-010 Pobiedziska, 

tel. 815 33 70, fax: 817 75 38  
e-mail: info@palace.pl, www.palace.pl 

centrum edukacyjno-konferencyjne 
jeden z najpiękniejszych zabytków romantycznej 

architektury neogotyckiej. 
33 miejsca noclegowe 

Pobiedziska Mini Hotel przy Hali Sportowej ul. Kostrzyńska, 62-010 Pobiedziska, tel. 8559893 8 miejsc noclegowych, 
Pobiedziska Alexandra - Pensjonat ul. Radosna 6, 62-010 Pobiedziska, tel. 8177525 25 miejsc 

Pobiedziska Rzepicha - Gościniec, Restauracja  
i Hotel Promno Stacja 62-010 Pobiedziska, tel. 817 75 87 17 miejsc noclegowych 

Pobiedziska Wiktorówka - Pensjonat Promienko 59, 66-007 Biskupice, tel. 815 56 15, 14 miejsc noclegowych 

Swarzędz Hotel Adler ul. Cieszkowskiego 108, 62-020 Swarzędz, tel. 817 43 
80 

Pokoje 2- i 1-osobowe – 55 miejsc noclegowych. 
Serwowane są tylko śniadania, goście korzystają 

z restauracji hotelu Ricc. 

Swarzędz Hotel APIS (skansen pszczelarski) ul. Poznańska 35, 62-020 Swarzędz, tel. 817 31 47,      
e-mail: apis@maborspj.pl, www.maborspj.pl/hotel 

9 pokoi, 26 miejsc noclegowych. Pokoje są 1, 2, 
3 , 4 i 5-osobowe. Restauracja. 
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Swarzędz EuroHotel 

ul Cieszkowskiego 33, 62-020 Swarzędz, tel.: +48 61 
647 47 47, fax +48 61 647 47 48, tel. kom.: 602 10 40 

50, e-mail: recepcja@euroHotel.swarzedz.pl, 
www.eurohotel.swarzedz.pl 

18 pokoi, 30 miejsc noclegowych. Pokoje 1, 2 i 
3-osobowe. Restauracja. 

(hotel w trakcie rozwoju, docelowo 60 miejsc) 

Swarzędz Hotel Ricc 
ul. Cieszkowskiego 54, 62-020 Swarzędz, 

tel. 817 46 45,e-mail: ricc@xxl.pl, 
www.ricc-hotel.poznan.pl 

11 pokoi: 1-os, 3 pokoje 2-os, 1 pokój 3-os i 1 
pokój 4-os. Restauracja 

Swarzędz Hotel 3 ul. Św. Marcin 1, 62-020 Swarzędz, tel. 651 02 44, e-
mail: hotel@hotel3.poznan.pl, www.hotel3.poznan.pl 60 miejsc noclegowych. Pokoje 1 i 2-os. 

Swarzędz Hotel Ossmei ul. Poznańska 79, 62-006 Kobylnica, tel. 8150331  

Swarzędz Hotel Ossowski 
ul. Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica, tel. 815 81 00 / 815 

81 87, fax. 815 81 88, e-mail: recepcja@hotel-
ossowski.com.pl, www.hotel-ossowski.com.pl 

52 pokoje: 6 pokoi 1 osobowych, 42 pokoje 2-
osobowe, 2 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje studio. 

Restauracja. 
(hotel w rozbudowie – docelowo 80 pokoi) 

    

OŚRODKI WCZASOWE I SZKOLENIOWE 

Czerwonak Hotel Orlinek Kicin hotel należy do Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Murowana Goślina Ośrodek Akademii Rolniczej 
"LEŚNICZANKA" w Okońcu 

Okoniec, 62-095 Murowana Goślina 
Zdzisław Barański, tel. 061 812 21 31,  

tel. kom. 0 601 701 666 

Ośrodek sezonowy, 22 domki 4-osobowe         
(88 miejsc noclegowych) 

Murowana Goślina Ośrodek Wypoczynkowy „ADDA”     
w Wojnówku 

„ADDA” 
ul. Golęcińska 9 
60-626 Poznań 

Ośrodek wypoczynkowy domków 
wolnostojących 

Murowana Goślina
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 

Akademii Rolniczej w Poznaniu w 
Zielonce 

Zielonka; informacja i rezerwacja:                    
Leśny Zakład Doświadczalny,                       

ul. Rogozińska,  62-095 Murowana Goślina, 
tel. (+48 61) 812 22 51 w. 323. 

 

Położony na wzgórzu, w pobliżu jeziora 
Zielonka, na skraju dużego kompleksu leśnego 

(przeznaczenie: szkolenia, konferencje, 
spotkania, imprezy towarzyskie i rodzinne, 

turystyka zbiorowa, kolonie, wyjazdy 
dydaktyczne). 90 miejsc noclegowych, częściowo 
z umywalkami. W budynku sala konferencyjna i 
sala rekreacyjna, stołówka. Wyżywienie pełne 

dla zorganizowanych grup. 
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Pobiedziska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
w Stęszewku ZHP Stęszewko tel. 8177270 całoroczny 

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE, POKOJE GOŚCINNE 

Kiszkowo Gospodarstwo Rybackie "Rybakówka" 
Sylwia i Marcin Król Sławno 

Kiszkowo p. Robakowscy Sławno 
Kiszkowo Agroturystyka WiT Robakowscy Sławno 
Kiszkowo Gryczka J Sławno 
Kiszkowo Kołek T Turostówko 

w gospodarstwach agroturystycznych w 
Kiszkowie łączna liczba miejsc noclegowych 

wynosi około 100 

Kiszkowo Sezonowa stanica harcerska Imiołki Kilkanaście miejsc dostępnych sezonowo 
Murowana Goślina Czesław Matoga, Boduszewo 8,  

Murowana Goślina
Gospodarstwo Agrotustystyczne 

Anna i Tomasz Dworczak 
Karczma Stajenka - Stajnia Boduszewo 

 

Boduszewo 13, 62-095 Murowana Goślina 
tel. (+ 48 61) 811 29 38; tel. kom. 0601776240, 

0601781341 
e-mail: karczmastajenka@poczta.onet.pl; 

www.karczmastajenka.republika.pl 

 

Gospodarstwo prowadzi rekreację konną, naukę 
jazdy, także w krytej ujeżdżalni, wyjazdy w teren 
i przejażdżki bryczką. W karczmie można zjeść 

posiłek, zorganizować, posiedzieć przy kominku. 
Na gości czeka 5 wygodnie urządzonych pokoi z 
osobnymi łazienkami dla ok. 10 osób. Możliwość 
gry w ping-ponga i bilarda. Można wypożyczyć 

rower. 

Murowana Goślina Elżbieta Dziel 

 

Pławno 4, 62-095 Murowana Goślina 
tel. (+48 61) 812 22 51 w. 320 

 

Oferuje osobne, przeznaczone dla ok. 7 
mieszkanie, z kominkowym holem i łazienką, w 

leżacej na skraju wsi i Puszczy Zielonka 
leśniczówce. Całodzienne wyżywienie, także 

dietetyczne lub regionalne, w oparciu o produkty 
gospodarskie. 

Murowana Goślina Agroturystyczne Gospodarstwo Rolne 
Urszula i Kazimierz Kosakowski 

Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina 
tel. (+48 61) 812 21 10; fax. (+48 61) 812 21 10 

e-mail: kosakowscy@w.pl; www.kosakowscy.w.pl 

 
Profesjonalny ośrodek rekreacji konnej proponuje 

naukę jazdy konnej dla dzieci od lat 10 i 
dorosłych na menażu i w terenie, dla stałych 

klientów konne rajdy 1 i 3 dniowe, pensjonat dla 
koni, sprzedaż koni z własnej hodowli. Można 

korzystać z krytej ujeżdżalni 
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Murowana Goślina

 
Szóstak Edwarda i Janusz 

 

 
Boduszewo 42, 62-095 Murowana Goślina 

 

Całoroczna kwatera w wielkotowarowym 
gospodarstwie rolnym, gdzie zapoznać się można 
ze specyfikacją pracy rolnika, pomóc w zbiorze 

truskawek, żniwach, czy oprzątaniu trzody, bydła 
i drobiu. 

Murowana Goślina Danuta Gawronik Długa Goślina, 62-097 Długa Goślina Na gości czekają pokoje w domu gospodarza 
Piękny ogród. 

Pobiedziska Filipiak Zygmunt Bednary, ul. Kręta 23, 62-010 Pobiedziska, 
tel.(061) 8153759 Gospodarstwo agroturystyczne w budowie 

Pobiedziska Halt Małgorzata i Ryszard,  
"Otwarta zagroda pod Akacją" 

Stara Górka 3, 62-010 Pobiedziska, 
tel.(061) 8153566 8 miejsc noclegowych 

Pobiedziska Jachimowicz Liliana, „Liliówka” Stęszewko 1, 62-010 Pobiedziska, tel.0502 609454 23 miejsca noclegowe 
Pobiedziska Kędziora Włodzimierz Promno 26, 62-010 Pobiedziska, tel.(061) 8153403 9 miejsc noclegowych 

Pobiedziska Nawrot Jacek ul. Główna 24, 62-007 Biskupice Wlkp., 
tel.(061) 8155045 4 miejsca noclegowe 

Pobiedziska Roik Piotr,"Zagroda BEDNARY" 62-010 Pobiedziska, Bednary 8, tel. 0-604 705837  
Pobiedziska Cieślak Marek Gołunin, 62-010 Pobiedziska, tel. (061) 8177358 4 miejsca noclegowe 

Skoki Ośrodek Agroturystyczny 
„Walentynówka” w Bliżycach, Bliżyce 4, 62-085 Skoki 30 miejsc noclegowych 

Skoki Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Jabłkowie – Maria Kozłowska Jabłkowo 19 6 miejsc noclegowych 

Skoki Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Łosińcu - Jerzy Patelski Łosiniec 30 4 miejsca w sezonie letnim 

Skoki Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Pawłowie Skockim – Jan Mańka Pawłowo Skockie 14 12 miejsc noclegowych 

Skoki Gospodarstwo Agroturystyczne –        
Jan Mańka Dzwonowo Leśne 5 6 miejsc noclegowych 

Skoki Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Potrzanowie – Jacek Szumacher Potrzanowo, ul. Smolarki 8 8 miejsc w sezonie letnim 

Skoki Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Potrzanowie – Jerzy Kmiecik. Potrzanowo 7 miejsc noclegowych 

Skoki Dom rekolekcyjny Rościnno 88 miejsc noclegowych 
Skoki Poczta ul. Kościelna, Skoki 6 miejsc noclegowych 

Skoki Ośrodek Akademii Sztuk Pięknych w 
Poznaniu w Skokach Skoki 43 miejsca noclegowe  

(dodatkowo 8 w sezonie letnim) 



RAPORT O STANIE I WARUNKACH ROZWOJU TURYSTYKI  
NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA” 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

47 

 

Swarzędz Agroturystyka w Gruszczynie ul. Zielińska 42, Gruszczyn, 
tel. 8174693, kom. 0607096556 

3 pokoje, kuchnia. W obrębie gospodarstwa pole 
namiotowe i campingowe. 

Kryty basen z podgrzewaną wodą, nauka jazdy 
konnej, przejażdżki bryczką. Dla dzieci hulajnogi, 

pojazdy wielokołowe, rowery. Boiska do gry w piłkę, 
bilard, tenis stołowy. Grill, ognisko. 

KEMPINGI, POLA NAMIOTOWE I MIEJSCA BIWAKOWE 

Murowana Goślina Kemping – Ośrodek Rekreacyjny  
w Kamińsku 

Dzierżawca: Bogdan Andrzejewski 
tel. 061 8122062, tel. kom.  0 504 065 280 

Domki kempingowe nad jeziorem Kamińskim. 10-12 
miejsc noclegowych (czynne sezonowo),  punkt 

gastronomiczny. Dodatkowo punkt gastronomiczny 
na Okońcu. W roku 2004 planowana jako strzeżona. 

Murowana Goślina miejsca biwakowe – bez zaplecza nad jeziorami: Worowskim, Miejskim, Kamińskim   

Pobiedziska 
pole namiotowe na terenie Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w 

Stęszewku 
ZHP Stęszewko tel. 8177270  

Pobiedziska Pole namiotowe we Wronczynie Wronczyn  

Pobiedziska Domki kempingowe przy gościńcu 
Rzepicha Promno stacja, 8177 587 32 miejsca w sezonie letnim 

Skoki Zakład Pracy Chronionej JOPPOL 
Poznań Skoki 20 miejsc – domki kempingowe 

Skoki Zakład Doskonalenia Zawodowego – 
Poznań Skoki 25 miejsc - domki kempingowe 

Skoki Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Oborniki Skoki 8 miejsc - domki kempingowe 

Skoki 
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „za 

jeziorem” Przemysław Czarnecki 
Rogoźno 

Skoki 58 miejsc - domki kempingowe 

Skoki Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Dorośli 
Dzieciom” Kostrzyn Skoki 50 miejsc- domki kempingowe 

Skoki 
Zakład Obsługi Administracji 

Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu 

Skoki 20 miejsc - domki kempingowe 
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Skoki Zespół Opieki Zdrowotnej Poznań Stare 

Miasto Skoki 83 miejsca - domki kempingowe 

Skoki Kazimierz Kmiecik - Poznań Skoki 19 miejsc – domki kempingowe 

Swarzędz Schronisko młodzieżowe w Kobylnicy ul. Poznańska 50, 
62-006 Kobylnica, tel. 815-01-03 

45 miejsc noclegowych: 1 pokój 10-os., 1 pokój 7-
os., 4 pokoje 6-os i 1 pokój 4-os. Kuchnia 

samoobsługowa. 
(budynek szkoły podstawowej) 

Swarzędz Agroturystyka w Gruszczynie ul. Zielińska 42, Gruszczyn, tel. 81-74-693, kom. 
0607-096-556 pole namiotowe i kempingowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin
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2. Baza gastronomiczna 

 Baza gastronomiczna na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” tylko 
w niewielkim stopniu jest w stanie zaspokoić potrzeby turystów. Jej zasoby są przede 
wszystkim rozłożone nierównomiernie. O ile na terenie gmin Czerwonak, Murowana      
Goślina, Pobiedziska i Swarzędz istnieją punkty gastronomiczne, to gminy Kiszkowo i Skoki 
są ich niemal całkowicie pozbawione. Nie bez znaczenia jest fakt, że restauracje, karczmy, 
kawiarnie, bary i puby zlokalizowane są przede wszystkim w ośrodkach gminnych,                
a pozostałe miejscowości atrakcyjne turystycznie są ich niemal pozbawione (w pewnym 
stopniu wyjątkiem są tu gminy Pobiedziska  i Murowana Goślina), np. w gminie Swarzędz 
wszystkie obiekty zlokalizowane są Swarzędzu. 
 Na podstawie danych z ankiet nadesłanych przez gminy szacuje się, iż terenie ZMPZ 
zlokalizowanych jest 17 restauracji, 2 karczmy i jedna kawiarnia. Wydaje się, że przy     
obecnym natężeniu ruchu turystycznego jest to liczba wystarczająca, nawet biorąc pod 
uwagę fakt, że w większości są to obiekty zlokalizowane przy hotelach. 
 

Tabela 12. Restauracje działające na terenie ZMPZ w 2004 roku 
(na podstawie danych z ankiet przysłanych przez urzędy gminne). 

Gmina Liczba  
restauracji Lokalizacja restauracji Uwagi 

Czerwonak 3 Czerwonak, Koziegłowy, 
Owińska w tym: dwie restauracje hotelowe 

Kiszkowo 1 Kiszkowo - 
Murowana 
Goślina 5 Murowana Goślina – 3, 

Kamińsko, Wojnowo 
Kamińsko – restauracja hotelowa 

Wojnowo – po uzgodninienu 

Pobiedziska 4 Pobiedziska – 2,  
Jerzykowo, Promno 

Jerzykowo – przy trasie Poznań-
Gniezno, Promno – przy stacji PKP 

Skoki - - - 

Swarzędz 4 Swarzędz – 4 restauracja w centrum handlowym 
oraz restauracja hotelowa 
Źródło: dane ankietowe z urzędów gmin 

 
 Dwie funkcjonujące kawiarnie istnieją w Pobiedziskach. Na terenie ZMPZ istnieje 
około 30 pubów, bistr, barów i tzw. barów szybkiej obsługi. Z tego na terenie             
poszczególnych gmin: 

- Czerwonak – 5 (Czerwonak - 3, Bolechowo, Koziegłowy), 
- Kiszkowo – 2 (Kiszkowo i Sławno), 
- Murowana Goślina – 9 
- Pobiedziska – 7 (Pobiedziska - 3, Biskupice Wlkp., Jerzykowo, Promno, 

Stęszewko, Złotniczki), 
- Skoki – 1  
- Swarzędz – 4  
 

 Ponadto w gminach funkcjonuje 7 pizzerii: Czerwonak, Murowana Goślina (2), 
Pobiedziska (2), Swarzędz (2). W gminach Murowana Goślina (Boduszewo) i w Skokach 
istnieją karczmy. 
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3. Baza transportowa 

 O atrakcji turystycznej regionu decyduje także jego dostępność transportowa. 
Składają się na nią: jakość transportu publicznego – częstotliwość i dogodność połączeń 
kolejowych i autobusowych, infrastruktura drogowa – długość i jakość dróg publicznych, 
ewentualna obecność innych środków transportu, takich jak transport lotniczy, czy też 
wodny. W warunkach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” punktem odniesienia 
dla oceny dostępności transportowej będą z pewnością połączenia z Poznaniem. 
 

3.1. Infrastruktura drogowa 

 Dla turystów dysponujących własnym środkiem transportu najważniejsza jest gęstość  
i stan sieci dróg publicznych regionu oraz infrastruktura „okołodrogowa”, przede wszystkim 
parkingi.  
 Sieć drogową na terenie ZMPZ tworzą 2 drogi krajowe, 5 dróg wojewódzkich oraz 
dość gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Droga krajowa nr 2, przebiegająca przez 
gminę Swarzędz to część głównego szlaku komunikacyjnego Europy, biegnącego                  
ze Wschodu na Zachód. Jest to trasa Świecko – Poznań – Warszawa. Mimo dużego ruchu     
na terenie gminy jest dobrze utrzymana. Droga krajowa nr 5, przebiegająca przez teren gmin 
Swarzędz i Pobiedziska wiedzie z Bydgoszczy, przez Gniezno, Poznań do Wrocławia.        
Te dwie drogi to główne szlaki na terenie ZMPZ na osi wschód – zachód.  
  

 Najważniejszym szlakiem wiodącym z Poznania na północ, przez teren Związku jest 
droga wojewódzka nr 196 Poznań – Wągrowiec, przebiegająca przez Czerwonak, Murowaną 
Goślinę i Skoki. Droga jest niestety w złym stanie technicznym i zatłoczona. Ponadto tylko 
Skoki posiadają obwodnicę, więc cały ruch odbywa się w centrach miejscowości, co jest 
uciążliwe i dla mieszkańców i kierowców. Duże znaczenie dla układu komunikacyjnego, 
zwłaszcza dla gminy Kiszkowo ma także droga wojewódzka nr 197 Gniezno – Kiszkowo – 
Sława Wlkp. Trzecia droga wojewódzka na terenie ZMPZ to droga nr 187 Murowana 
Goślina – Oborniki Wlkp. Czwarta (droga wojewódzka nr 433) łączy Swarzedz z Kórnikiem. 
Ostatnia to droga nr 256 Iwno – Łubowo, która w niewielkim fragmencie pomiędzy 
miejscowościami Wagowo i Wierzyce prowadzi przez teren gminy Pobiedziska. 
  

 Spośród dróg powiatowych i gminnych największe znaczenie mają te prowadzące do 
atrakcji turystycznych na terenie ZMPZ. Ich wykaz znajduje się w tabeli 13. 
 

Tabela 13. Trasy potencjalnie atrakcyjne turystycznie na terenie ZMPZ  

Trasa Gmina Atrakcje turystyczne 
Czerwonak – Dziewicza 
Góra Czerwonak lasy wokół Dziewiczej Góry 

Murowana Goślina – 
Raduszyn - Starczanowo 

Murowana 
Goślina 

lasy nad Wartą, Rezerwat „Śnieżycowy Jar, 
wykopaliska na Radzimiu 

Murowana Goślina – 
Kamińsko – Pławno  

Murowana 
Goślina  

lasy Puszczy Zielonki, jeziora Kamińskie, 
Miejskie, Pławno 

Murowana Goślina – 
Boduszewo - Zielonka 

Murowana 
Goślina 

lasy Puszczy Zielonki, Arboretum Leśne w 
Zielonce 

Kiszkowo – Dąbrówka 
Kościelna – Głęboczek – 
Łopuchowo 

Kiszkowo, 
Murowana 
Goślina 

sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej, lasy Puszczy 
Zielonki 
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Trasa Gmina Atrakcje turystyczne 
Sławno – Kamionek – 
Imiołki Kiszkowo lasy Lednickiego Parku Krajobrazowego, „Brama 

Ryba” na polach Imiołek 

Pobiedziska – Wronczyn – 
Tuczno Pobiedziska 

ciąg jezior: Jerzyńskie, Wronczyńskie Małe i 
Wielkie, Kołatkowskie, Stęszewskie, dworek 
Jackowskich we Wronczynie. 

Pobiedziska – Promno  Pobiedziska Park Krajobrazowy „Promno” 
Pobiedziska – Kociałkowa 
Górka Pobiedziska Park Krajobrazowy „Promno”, rezerwat „Jezioro 

Drążynek” 

Źródło: opracowanie własne 

 Drogi powiatowe i gminne są w złym stanie technicznym, a nawierzchnie większości 
dróg niższego rzędu w gminach Czerwonak, Murowana Goślina oraz Skoki są nieutwar-
dzone. 

3.2. Połączenia kolejowe 

Kolej jest z pewnością jednym z najważniejszych czynników generującym ruch 
turystyczny. Przez teren ZMPZ przebiegają trzy czynne linie kolejowe relacji Poznań – 
Warszawa, Poznań – Gniezno – Bydgoszcz i Poznań – Wągrowiec. Transportu kolejowego 
pozbawiona jest obecnie jedynie gmina Kiszkowo. Linia kolejowa przebiegająca przez nią 
jest nieczynna. 

 
Tabela 14. Transport kolejowy na terenie ZMPZ. 

Gmina Linia kolejowa Częstotliwość  
i rodzaj połączeń Stacje, przystanki kolejowe

Czerwonak Poznań – 
Wągrowiec 

9 pociągów osobowych 
dziennie, w tym autobus 

szynowy 

Karolin, Czerwonak, 
Owińska, Bolechowo 

Kiszkowo nieczynna brak 
Kiszkowo, Rybno Wielkie, 

Olekszyn (Łagiewniki 
Kościelne) 

Murowana  
Goślina 

Poznań – 
Wągrowiec 

9 pociągów osobowych 
dziennie, w tym autobus 

szynowy 

Murowana Goślina i 
Łopuchowo 

Pobiedziska Poznań – Gniezno – 
Bydgoszcz 

13 pociągów osobowych  
dziennie 

Biskupice, Promno,  
Pobiedziska-Letnisko, 

Pobiedziska 

Skoki Poznań – 
Wągrowiec 

9 pociągów dziennie, 
osobowe,  

w tym autobus szynowy 

Sława, Skoki,  
Roszkowo Wągrowieckie 

Poznań – Warszawa 15 pociągów osobowych  
dziennie Swarzędz, Paczkowo 

Swarzędz 
Poznań – Gniezno – 

Bydgoszcz 
13 pociągów osobowych  

dziennie Ligowiec, Kobylnica 

Żródło: opracowanie własne 
 
 Dla ruchu turystycznego największe znaczenie ma lokalna, niezelektryfikowana, 
jednotorowa linia Poznań – Wągrowiec. Najlepiej utrzymana linia Poznań – Warszawa ma 
dla ZMPZ marginalne znaczenie.  
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Tabela 15. Stacje kolejowe o znaczeniu turystycznym na terenie ZMPZ. 

Linia kolejowa Stacje, przystanki Znaczenie turystyczne 

Czerwonak siedziba gminy, pieszy szlak turystyczny na 
Dziewiczą Górę 

Owińska klasztor pocysterski, dąb „Bartek” 

Murowana Goślina siedziba gminy, bliskość Puszczy Zielonki 

Łopuchowo siedziba Nadleśnictwa Łopuchówko, 
bliskość Puszczy Zielonki 

Poznań – Wągrowiec 

Skoki siedziba gminy, wiele jezior i lasów w 
okolicy 

Ligowiec lotnisko sportowe 
Biskupice bliskość Jeziora Kowalskiego 

Promno 
bliskość Parku Krajobrazowego „Promno” i 
rezerwatu „Jezioro Debiniec”, szlak 
rowerowy i szlak kajakowy w pobliżu 

Pobiedziska-Letnisko bliskość Parku Krajobrazowego „Promno” 

Poznań – Gniezno – 
Bydgoszcz 

Pobiedziska 
siedziba gminy, sąsiedztwo Parku 
Krajobrazowego „Promno”, bliskość 
Jeziora Biezdruchowo 

Poznań – Warszawa Swarzędz siedziba gminy 
Żródło: opracowanie własne 

 

3.3. Połączenia autobusowe 

 Dla dostępności turystycznej regionu transport autobusowy ma mniejsze znaczenie 
niż kolejowy, względem, którego pełni rolę uzupełniająca. Jednak na krótszych dystansach  
i tam, gdzie kolej nie dociera będzie to także rola istotna. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
na terenie ZMPZ, położonym w sąsiedztwie dużego ośrodka miejskiego.  
 Na terenie Związku usługi autobusowe świadczy zarówno PKS, przewoźnicy 
komunalni, jak i przewoźnicy prywatni, obsługujący połączenia z Poznaniem. Szczegóły  
w poniższej tabeli. 

Tabela 16. Połączenia autobusowe PKS na terenie ZMPZ  
Gminy Połączenia autobusowe 

Czerwonak Poznań, Skoki, Rogoźno, Oborniki, Wągrowiec 
Kiszkowo Gniezno, Sława Wlkp., Pobiedziska i Kłecko. 
Murowana 
Goślina Poznań, Skoki, Rogoźno, Oborniki, Wągrowiec 

Pobiedziska Poznań, Gniezno, Kostrzyn, 
Skoki Poznań, Wągrowiec, Chojnice, Grudziądz, Bydgoszcz, Gniezno 

Swarzędz 2 trasy z Poznania –  
przez Swarzędz i Paczkowo oraz Bogucin, Kobylnicę, Uzarzewo 

Żródło: dane ankietowe z urzędów gmin 
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 Przewoźnicy komunalni działają w gminach położonych najbliżej Poznania, czyli  
w Czerwonaku, Murowanej Goślinie i w Swarzędzu. Obsługują przede wszystkim połączenia 
z Poznaniem. W gminie Czerwonak są to spółki „Transkom” i „Transregion”. Obsługują one, 
co najmniej 10 linii łączących miejscowości gminy z Rondem Śródka w Poznaniu.  
W Murowanej Goślinie spółki „Transkom” i „Transregion” oraz MPK Poznań obsługują linie 
autobusowe na trasie Poznań – Przebędowo. W gminie Murowana Goślina działają także 
przewoźnicy prywatni, którzy oferują połączenia przede wszystkim z Poznaniem. W gminie 
Swarzędz przedsiębiorstwo „Wiraż Bus” obsługuje się 7 dziennych linii autobusowych 
łączących Swarzędz z Poznaniem (Rondo Śródka) i ważniejszymi miejscowościami gminy 
oraz 1 linię nocną ze Swarzędza do Poznania. 

 

3.4. Parkingi 

Duże znaczenie dla zmotoryzowanych turystów ma liczba i usytuowanie istniejących 
parkingów, zarówno tych miejskich, przydrożnych, jak i leśnych. Sytuacja w tej dziedzinie na 
terenie ZMPZ jest zróżnicowana; w niektórych gminach istnieje spora liczba parkingów 
miejskich i leśnych, są też gminy, gdzie nie ma ich wcale. Szczegóły w poniższej tabeli: 

 
Tabela 17. Parkingi ogólnodostępne na terenie ZMPZ. 

Gmina parkingi miejskie i przydrożne parkingi leśne 

Czerwonak 3 – Czerwonak, Koziegłowy (2) 3 – Kicin, okolice Dziewiczej Góry, 
leśniczówka Ludwikowo 

Kiszkowo brak Brak 

Murowana Goślina 2 – Murowana Goślina i Rakownia 
(niestrzeżone) 

5 – Boduszewo, Łopuchowo (2), nad jeziorem 
Kamińskim, nad jeziorem Miejskim 

Pobiedziska 3 parkingi przy drodze krajowej nr 5 

2 parkingi w Parku Krajobrazowym „Promno”, 
przy drodze Pobiedziska – Promno, 

3 parkingi przy drodze nr 434 w Wagowie, 
przy leśniczówce Czachurki, przy granicy 

gminy (z gmina Łubowo) 
Skoki 7 parkingów w Skokach 1 parking nad jez. Maciejak 

Swarzędz 

parkingi w Swarzędzu – niestrzeżone i 
bezpłatne w centrum i strzeżone, płatne na 

osiedlach, Ligowiec, Kobylnica (przy drodze 
nr 5), Uzarzewo 

2 parkingi przy drodze krajowej nr 5 
(pomiędzy Kobylnicą, a granicą gminy  - z 

gminą Pobiedziska) 

Żródło: dane ankietowe z urzędów gmin 
 

Z dokonanego powyżej przeglądu dostępności turystycznej wyłania się dość          
zróżnicowany obraz poszczególnych gmin Związku Międzygminnego. Wydaje się,               
że większych problemów w tej dziedzinie nie mają gminy Pobiedziska i Swarzędz.            
Obie gminy przecinają linie kolejowe i dobrze utrzymane drogi krajowe. Nieco gorzej jest          
w gminach położonych na północ od nich – Czerwonaku, Murowanej Goślinie i Skokach. 
Tutaj głównym połączeniem z Poznaniem jest droga wojewódzka, w złym stanie technicznym 
i mocno przeciążona. Istniejąca linia kolejowa niezelektryfikowana i jednotorowa nie jest 
odpowiednią alternatywą dla transportu samochodowego. W najtrudniejszej sytuacji 
transportowej jest gmina Kiszkowo. Nie ma ona bezpośredniego połączenia drogowego       
ani kolejowego z Poznaniem i jest położona na uboczu, z dala od ważniejszych szlaków 
komunikacyjnych. Taka sytuacja nie musi wcale być obciążeniem. Brak ważnych, a co za tym 
idzie mocno obciążonych szlaków transportowych oznacza przecież większy spokój                
i mniejsze zanieczyszczenia środowiska. 
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4. Infrastruktura towarzysząca 

4.1. Obiekty i urządzenia edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe 

 Niemal w każdej gminie (z wyjątkiem Kiszkowa i Skoków) jest ośrodek kultury  
- w Kiszkowie rolę tę pełni Biblioteka Publiczna. Ośrodki kultury prowadzą swą działalność 
celem upowszechniania kultury i sportu, organizowania rozrywki i wypoczynku w gminie. 
Wyjątkowo prężną działalność prowadzi Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach oraz 
Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" w Czerwonaku. Szeroką działalność pełni również       
ośrodek kultury w Swarzędzu i w Murowanej Goślinie. 
 

 Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" w Czerwonaku jest głównym animatorem     
działalności kulturalnej w gminie. Organizuje on wiele imprez o różnorodnym charakterze     
i zasięgu. Od 2001 r. mieszkańcy gminy mają do dyspozycji również filie: Klub „Kogucik”  
w Potaszach, Klub „Koziołek” w Koziegłowach oraz Klub w Promnicach. W budynku 
„Sokoła” mają również siedzibę: Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i         
Inwalidów; Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, Koło Gospodyń Wiejskich. Ośrodek może się pochwalić wieloletnią 
współpracą w ramach międzynarodowych projektów z europejskimi instytucjami kultury: 
„La Maison des Enfants” Louveciennes (Francja), KulturAmt Hannover (Niemcy), RASA 
Sint Niklaas (Belgia) czy Alvar Aalto Museum Jyväskylä (Finlandia). 
 

 W ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Pobiedziskach działa Szkoła Tańca          
Towarzyskiego oraz funkcjonują zespoły artystyczne: Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty”, 
Orkiestra Dęta Harcersko – Pożarnicza, Chór Melodia, Zespół Młodzieżowy „Hajduki”, 
Zespół wokalno-instrumentalny „Święta Załoga”, Zespół Tańca Nowoczesnego „Rewers”. 
  

 Swarzędzki Ośrodek Kultury prowadzi wiele sekcji artystycznych (muzyczne,       
plastyczne, teatralne, regionalne) i patronuje wielu organizacjom działalności kulturalnej. 
Sala ośrodka jest miejscem odbywania się różnego rodzaju imprez kulturalnych, 
artystycznych i rozrywkowych, spotkań okolicznościowych, uroczystości, konkursów itp. 
Przy Ośrodku Kultury działają: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta, chór męski 
Akord, Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa oraz zespół regionalny Olszyna. W niektórych 
wsiach gminy Swarzędz czynne są świetlice wiejskie. 
 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie działa przy po-
mocy dwóch filii: Klub Osiedlowy na osiedlu Zielone Wzgórza oraz Klub Wiejski w Ucho-
rowie. Organizuje wiele imprez o charakterze lokalnym, ale również o zasięgu powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim. Przy ośrodku działa Orkiestra Dęta OSP, Chóry Vocantes, 
Canzona, zespoły seniora i dziecięce. 
 

 Ponadto do innych obiektów kultury należy zaliczyć: kino w Swarzędzu, w którym 
poza regularnymi projekcjami filmów odbywają się różnorakie koncerty i spotkania, salę 
widowiskową w Pobiedziskach oraz świetlice wiejskie i środowiskowe po kilka w każdej 
gminie. Dyskoteki organizowane są w każdej gminie, ponadto w Skokach zabawy odbywają 
się na terenie remizy strażackiej. 
  

 W każdej z gmin działają również organizacje pozarządowe, prowadzące działalność 
kulturalną, edukacyjną i rozrywkową (w szczególności w gminach Pobiedziska i Skoki). 
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4.2. Obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne 

 Na terenie gmin ZMPZ znajdują się obiekty sportowo-rekreacyjne, które służą przede 
wszystkim mieszkańcom tychże gmin. Niemniej jednak istnieje możliwość stworzenia    
odpowiednich warunków, aby istniejące obiekty mogły zaspokoić potrzeby turystów. 
 

 W gminie Czerwonak została otwarta w połowie 2003 r. pełnowymiarowa hala    
sportowa (215 miejsc na widowni) z boiskami do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i 
tenisa oraz małą salą do ćwiczeń rehabilitacyjnych. W Owińskach (Czerwonak) znajduje się 
stadion piłkarski (300 miejsc siedzących i około 1500 stojących) z płytą piłkarską główną  
i dwoma płytami treningowymi oraz bieżnią z 2 prostymi o długości 150 m. Miejscowość 
Kicin (Czerwonak) dysponuje stadionem z 2 płytami boiskowymi, płytą asfaltową do 
sportów motorowych i świetlicą. 
  

 W gminie Murowana Goślina znajdują się dwa boiska sportowe: w Murowanej   
Goślinie ul. Raduszyńska (300 miejsc siedzących i 1000 stojących) oraz w Łopuchowie    
(100 miejsc siedzących + 500 stojących). Ponadto w 5 sołectwach znajdują się 
pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. 
 

Tabela 18. Obiekty sportowe na terenie gmin ZMPZ.  
Gmina 

Obiekt 
Czerwonak Kiszkowo Murowana 

Goślina Pobiedziska Skoki Swarzędz 
Łącznie

stadiony (boiska) 2 (5) (7) 2 (7) (7) 1 (11) 15 5 (52) 
hale sportowe, sale 
gimnastyczne 2  1 1 2 11 18 

korty tenisowe,  
w tym: 1   6 2  8 

 - kryte    1   1 
pływalnie i baseny, 
w tym: 1     1 2 

- w trakcie budowy 1      1 
stajnie, kluby i 
ośrodki jeździeckie 3 1 4 3 3 2 16 

siłownie, miejsca 
odnowy biologicznej     4 1 1 3 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez urzędy gmin 

  
 Ponadto, na terenie ZMPZ funkcjonuje Aeroklub Poznański, który tworzy 7 sekcji 
specjalnościowych: samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, balonowa, motolotniowa, 
paralotniowa, modelarska. Na lotnisku Kobylnica działa także modelarnia. Loty             
wykonywane są na lotnisku Kobylnica (gmina Swarzędz) i Bednary (gmina Pobiedziska). 
 

 Do bardzo interesujących pod względem turystycznym obiektów sportowo-rekre-
acyjnych zaliczyć należy również: przystań kajakowa na rzece Warta (Murowana Goślina), 
mini golf w Pobiedziskach, pole golfowe w Wojnowie (Murowana Goślina) tor rowerowy  
w Pobiedziskach oraz kręgielnię w Swarzędzu.  
 
 Na terenie ZMPZ opracowano koncepcję ścieżek rowerowych, sukcesywnie        
następuje ich znakowanie. 
 



RAPORT O STANIE I WARUNKACH ROZWOJU TURYSTYKI  
NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA” 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

56

Tabela 19. Znakowane szlaki/trasy piesze i rowerowe na terenie "Puszczy Zielonka".  

Nazwa 
Rodzaj  
szlaku, 
trasy 

Typ  
oznacz., 

kolor 

Długość 
oznacz. 
trasy  

 

Przebieg trasy 

Szlak Czerwony pieszy 
tabliczki, 

kolor 
czerwony 

35,5 km 

− Czerwonak – Dziewicza Góra 3,2 km 
− Dziewicza Góra – Okoniec 10,6 km 

− Okoniec – Zielonka 4,4 km 
− Zielonka – Rejowiec – Skoki 17,3 km 

dalej do Rogoźna 

Szlak Niebieski I pieszy 
tabliczki, 

kolor 
niebieski 

40,2 km 

− Dziewicza Góra – Owińska 8 km 
− Owińska – Ludwikowo – Tuczno, 12,3 km

− Tuczno – Zielonka 8,9 km 
− Zielonka – Głęboczek – Sława Wlkp. 11 

km 
Szlak Niebieski II pieszy niebieski 14,5 km − Promno – Wagowo 14,5 km  (Park 

Krajobrazowy Promno) 
Szlak Żółty pieszy żółty 9,9 km − Dziewicza Góra – Kicin – Wierzenica – 

Kobylnica 

Szlak Zielony pieszy zielony ok. 55 km 

− Pobiedziska – Promno 14,1 km (Park 
Krajobrazowy Promno) 

− Promno – Tuczno 9,5 km 
− Tuczno – Okoniec 7,3 km 

− Okoniec – Głęboczek – Łopuchowo 10,6 
km 

− Łpuchowo – Wojnowo – Rezerwat 
Śnieżycowy Jar ok. 10 km 
− dalej do Obornik 

Szlak Czarny I pieszy czarny 6,7 km Murowana Goślina – Okoniec 6,7 km 

Szlak Czarny II pieszy czarny 4,9 km Ludwikowo – Mielno 4,9 km 

Duży Pierścień 
Rowerowy rowerowy  52 km Czerwonak PKP – Dąbrówka Kościelna – 

Brzeźno – Pacholewo – Starczanowo 

Mały Pierścień 
Rowerowy rowerowy  35 km 

Murowana Goślina – Pławno – Zielonka – 
Łopuchowo – Długa Goślina – Starczanowo – 

Raduszyn – Murowana Goślina 

R1 rowerowy  15,5 km 
Szlak Łącznikowy  

Owińska PKP – Mielno – Wierzenica – 
Kobylnica PKP – Gruszczyn (Szlak Eurovelo)

R2 rowerowy  21,8 km 

Szlak Łącznikowy  
Murowana Goślina (Poczta) – Rakownia – 
Pławno – Tuczno – Kołatka – Jerzykowo – 

Biskupice PKP 

R3 rowerowy  27 km 

Szlak Łącznikowy  
Murowana Goślina PKP – Zielonka – 

Bednary (Pierścien Powiatowy) – Krześlice – 
Węglewo – Lednica 2000 Ryba 

R4 rowerowy  11,6 km 
Szlak Łącznikowy Murowana Goślina – 

Boduszewo – Głęboczek – Dąbrówka 
Kościelna 
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R5 rowerowy  11 km 
Szlak Łącznikowy Murowana Goślina – 

Łopuchówko - Łopuchowo – Brzeźno (Duży 
Pierścień Rowerowy) 

R6 rowerowy  10,2 km 

Szlak Łącznikowy 

Murowana Goślina – Przebędowo – 
Trojanowo – Kąty (Mały Pierścień 

Rowerowy) – Leśnictwo Łoskoń (Duży 
Pierścień Rowerowy) 

R7 rowerowy  11,4 km 

Szlak Łącznikowy 

Murowana Goślina – Leśnictwo Starczanowo 
– Białęgi (Mały Pierścień Rowerowy) – 
Białężyn – Duży pierścien Rowerowy 

R8 rowerowy  27,7 km 

Szlak Łącznikowy 

Dąbrówka Kościelna – Pawłowo Skockie – 
Wysoka – Rybno Wielkie – Kiszkowo – 
Węgorzewo – Głębokie – Lednica 2000 

(Ryba) 

Rowerowy 
Pierścień 

Powiatowy 
(fragment) 

rowerowy   

(...) – Biedrusko –Promnice – Raduszyn – 
Murowana Goślina – Rakownia – Zielonka – 
Dąbrówka Kościelna – Bednary  - Wronczyn 

– (...) 

Eurovelo  
(fragment szlaku 
europejskiego) 

rowerowy   

(...) – Poznań – Swarzędz – Gruszczyn – 
Uzarzewo – Biskupice – Park Krajobrazowy 

Promno – Pobiedziska – Lednogóra – 
Gniezno – (...) 

Źródło: dane dostarczone przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
  

 Ponadto na terenie ZMPZ istnieją nieoznakowane trasy, wykorzystywane przez 
rowerzystów o znaczeniu lokalnym i turystycznym (na terenie gmin: Czerwonak,           
Pobiedziska i Swarzędz). Duże znaczenie mogą mieć szlaki wodne rzeką Wartą (Czerwonak, 
Murowana Goślina) oraz przy wysokim stanie wody rzekami Główną i Cybiną (Swarzędz). 
Trasę szlaku kajakowego opracowuje również gmina Pobiedziska.  
 

 Ze względu na dość liczne stadniny koni znaczenie mają też szlaki konne. W gminie 
Pobiedziska bierze swój początek „Wilczy szlak”. To nowopowstała najdłuższa turystyczna 
trasa transregionalna w Europie, przeznaczona nie tylko do uprawiania alternatywnej 
turystyki konnej. Trasa licząca 220 km prowadzi ze Stęszewka, na obrzeżach Puszczy 
Zielonki, aż do Lubniewic w Lubuskiem. Odkrywa ona urokliwe zakątki zachodniej Polski: 
sosnowe bory Puszczy Zielonki, dzikie nadwarciańskie brzegi, tajemnicze jary nad Wełną  
i liczne lustra jezior. 
 

 Obecnie na terenie Puszczy Zielonki istnieją 3 ścieżki dydaktyczne: 
- ścieżka dydaktyczna na Dziewiczą Górę i w jej okolicy, zielona klasa 
- ścieżka dydaktyczna wokół Jeziora Zielonka 
- rowerowa ścieżka dydaktyczna Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna – Rezerwat 

Klasztorne Modrzewie – Kiszkowo 
 

W gminie Pobiedziska utworzona jest ścieżka przyrodniczo-leśna w Jeziercach.  
Przez ZMPZ biegnie Szlak Piastowski (szlak samochodowy i autokarowy) oraz Europejski 
Szlak Dalekobieżny E11 (szlak samochodowy i autokarowy). 
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4.3. Pozostałe obiekty i urządzenia służące organizacji i obsłudze ruchu 
turystycznego oraz handel, rzemiosło i usługi 

 Najbardziej zurbanizowana jest gmina Swarzędz i również na terenie tej gminy 
funkcjonuje najwięcej obiektów usługowo-handlowych, a są to setki obiektów wszystkich 
branży m.in.: zakłady szewskie, krawieckie, czyszczenie odzieży, usługi ksero, renowacja 
mebli, automyjnie, biura podróży, biura rachunkowe, budownictwo, drukarnie,            
fotografowanie, garmażer, usługi geodezyjne, usługi informatyczne, instalacje, kancelarie 
prawne, kwiaciarnie, meblarstwo, tapicerstwo, zakłady pogrzebowe, salony kosmetyczne, 
usługi szklarskie, wypożyczalnie kaset, zakłady ślusarskie, złotnictwo, przedsiębiorstwa 
zieleniarsko-drogowe itd. 
 

 Na terenie ZMPZ nie odnotowano żadnego biura podróży. Na terenie Gminy 
Murowana Goślina od czerwca 2004 roku powstanie Gminne Centrum Informacji, którego 
częścią będzie punkt informacji turystycznej. Natomiast w Swarzędzu w rejestrze podmiotów 
gospodarczych widnieją 4 firmy: "Bal-tur", "Akces", "Saola", "Alzoja", które świadczą 
usługi turystyczne. 
  

 Na terenie ZM "Puszcza Zielonka" funkcjonuje 20 placówek bankowych. Najwięcej  
w gminie Swarzędz – 8, w Pobiedziskach i Murowanej Goślinie – 4, 2 placówki w gminie 
Czerwonak, 1 placówka bankowa w gminach Skoki i Kiszkowo. Za wyjątkiem gminy     
Kiszkowo w każdej jest dostęp do bankomatów. Łącznie funkcjonuje ponad 20 placówek 
pocztowych w 6 gminach, przy czym 5 placówek na terenie gminy Swarzędz, 4 w 
Murowanej Goś-linie, 3 w Czerwonaku. W każdej z gmin istnieje dostęp do Internetu.         
W Murowanej Goślinie i Swarzędzu jest możliwość płatnego korzystania z Internetu w tzw. 
kawiarenkach internetowych. W Pobiedziskach bezpłatny dostęp do Internetu zapewnia 
pracownia komputerowa w Domu Kultury. Na terenie gmin jest dobry zasięg sieci 
komórkowych (ERA, IDEA, PLUS), jednak mogą występować pewne problemy z zasięgiem 
na dużych obszarach leśnych. 
  

 Każda gmina dysponuje dobrym zapleczem handlowym, mogą być jednak problemy  
z nabyciem podstawowych artykułów spożywczych na terenie kilku miejscowości gminy 
Czerwonak (w Dębogórze, Annowie, Szlachęcinie i Ludwikowie) i w niektórych wsiach 
gminy Kiszkowo. Na terenie ZM "Puszcza Zielonka" funkcjonuje 15 stacji paliw oraz ponad 
80 warsztatów samochodowych (blacharskie, mechaniczne, elektromechaniczne, lakiernicze)  
i wulkanizacyjnych, ponadto problemu nie powinna stanowić pomoc drogowa. 
  

 W każdej gminie funkcjonuje piekarnia, ponadto szewc oraz pogotowie krawieckie. 
Na terenie gminy Kiszkowo jest wiele placówek rzemiosła, zajmują się one przede      
wszystkim usługami z zakresu budownictwa (głównie murarstwo i instalatorstwo) i 
mechaniki ma-szyn rolniczych. W Skokach działają zakłady stolarskie i tapicerskie, 
gospodarstwa rybackie, punkt skupu ziół współpracujący z Poznańskimi Zakładami 
Zielarskimi Herbapol S.A. Na terenie każdej gminy funkcjonuje ośrodek zdrowia, 
przychodnia lub zespół lekarza rodzinnego (dot. roku 2003). Łącznie na terenie ZM "Puszcza 
Zielonka" działają 24 apteki, w tym 10 w Swarzędzu, 5 w Pobiedziskach.  
 

 Za wyjątkiem gminy Kiszkowo w każdej z gmin jest możliwość skorzystania              
z toalety publicznej w centrum gminy. 
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 STOSOWANE NARZĘDZIA PROMOCJI 
Zastosowanie odpowiednich narzędzi promocji zależy od kierunku i celu działalności. 

W związku z przygotowywaną Strategią Rozwoju Turystyki Związku Międzygminnego 
"Puszcza Zielonka" należało dokonać przeglądu tych już istniejących i dotychczas       
stosowanych przez poszczególne gminy. 

 
Tabela 20. Promocja.  

Reklama Marketing  
bezpośredni 

Promocja 
sprzedaży 

Personel  
sprzedaży Public relations 

reklamy w 
mediach 
reklama 
zewnętrzna 
wkładki do 
czasopism 
broszury, foldery 
informatory  
i biuletyny 
plakaty i ulotki 
tablice 
ogłoszeniowe 
szyldy, tabliczki 
materiały  
audiowizualne 
reklama 
internetowa 

listy 
katalogi 
telemarketing 
e-mail 
fax 
poczta głosowa 
"gorące" linie 
filmy, nagrania 
video 
telewizja  
interaktywna 

konkursy, gry,  
turnieje 
nagrody, 
stypendia, 
podarunki 
„próbki” 
produktów 
targi i wystawy 
pokazy i 
demonstracje 
niskie podatki 
rozrywka 
sprzedaż wiązana 
 
 

programy  
promocyjne 
ubiór i zachowanie 
pracowników 
prezentacje 
spotkania  
jakość usług 
 
 
 
 
 

komunikacja  
wewnętrzna 
identyfikacja  
wizualna 
współpraca  
z mediami 
sponsoring  
i mecenat 
wydawnictwa  
własne  
lobbing 
wydarzenia 
zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową 

Źródło: opracowanie na podstawie Ph. Kotler: „Kotler o marketingu”  

1. Reklama, marketing bezpośredni, promocja i personel 
sprzedaży 

 Z obserwacji wynika, iż ZMPZ i poszczególne gminy rzadko korzystały z takich 
narzędzi promocji jak reklama – najczęściej Swarzędz i Murowana Goślina  
i sporadycznie Pobiedziska. Głównie była to reklama na plakatach i ulotkach oraz w 
wydawanych folderach i broszurach. Działania odbywały się na pograniczu działalności 
public relations. Wyjątkiem jest tutaj Gmina Murowana Goślina, która już kilkakrotnie 
uczestniczyła w różnych krajowych wystawach promujących gminę (Tour Salon i Polagra 
Farm, a także, w ramach współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) 
w targach turystycznych w Berlinie i w Goeteborgu). Bezprecedensowym przedsięwzięciem 
było również zorganizowanie przez władze gminy, jesienią 2003 roku, wizyty studyjnej dla 
dziennikarzy i właścicieli biur turystycznych w Wielkopolsce, promującej produkt 
turystyczny „Murowana Goślina”. 
  

 Za wyjątkiem list dyskusyjnych i sond internetowych praktycznie w ogóle nie są 
prowadzone działania z zakresu marketingu bezpośredniego. 
 

 Gminy przyznają stypendia i nagrody wyróżniającym się młodym ludziom.  
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2. Public relations  

 Najważniejszym narzędziem promocji gmin jest public relations (PR). W przypadku 
działań skierowanych do turystów, celem działań PR będzie przekonanie potencjalnych 
turystów o przychylnym nastawieniu do nich władz lokalnych i miejscowej społeczności,  
a ponadto należy przedstawianie wizerunku miejscowości, jako atrakcyjnego miejsca        
spędzenia wolnych chwil. 
 

2.1. Komunikacja wewnętrzna. Identyfikacja wizualna. Wydawnictwa 
własne 

 Każda z gmin prowadziła działania w zakresie komunikacji wewnętrznej. Działania 
promocyjne w ramach tego środka public relations mogą mieć istotne przełożenie na 
zachęcenie turystów do oferty ZMPZ. 
  

 Dobrze opracowany i właściwie realizowany system identyfikacji wizualnej tworzy 
spójny i jednorodny obraz, pozytywnie wyróżnia miejscowość na tle konkurencji oraz obniża 
koszty innych przedsięwzięć, zwiększa zaufanie otoczenia, podnosi wartość estetyczną oraz 
ułatwia zarządzanie. Standaryzacji wizualnej podlegają: symbole (herb, logo, znaczki), 
kolory, pieczątki, wizytówki i identyfikatory, druki (papier listowy i koperty, formularz 
faksu, faktury), galanteria biurowa (segregatory, teczki, kartki do zapisków, notatniki),     
drukowane formy reklamowe (ulotki, katalogi, prospekty, reklama prasowa i ogłoszenia, 
indormatory), upominki reklamowe (koszulki, długopisy, czapeczki, kalendarze, wieczne 
pióra, spinki i krawaty, portfele), ubiór pracowników, oznakowanie pojazdów, system 
orientacji przestrzennej tj. oznakowanie zewnętrzne (tablice, flagi i transparenty, 
oznakowanie budynków, nazw ulic, dojazdów, środków komunikacji miejskiej, tablice 
informacyjne) i oznakowanie wnętrz (tabliczki personalne, wygląd recepcji, punktów 
informacji, budynków użyteczności publicznej, wystrój wnętrza, wygląd stoiska targowego). 
 

  Gmina Murowana Goślina przygotowuje druki, galanterię biurową oraz upominki 
reklamowe z logo gminy. Gminy Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki     
wykorzystują herb na dokumentach. Szeroki system identyfikacji wizualnej w mieście 
zastosowała jak do tej pory tylko gmina Murowana Goślina, natomiast gminy Kiszkowo, 
Pobiedziska, Skoki i Swarzędz oznaczyły granice swojej gminy, ponadto gmina Pobiedziska 
posiada oznakowanie nazw ulic wraz z herbem. Nad całościowym systemem identyfikacji 
wizualnej pracuje obecnie gmina Swarzędz, a Murowana Goślina udoskonala dotychczasowe 
prace. 
 

 W gminach Czerwonak, Murowana Goślina i Swarzędz rozmieszczono plansze           
z planem miast. W gminie Swarzędz opracowano logo, które będzie pojawiać się na drukach 
i galanterii biurowej oraz na upominkach reklamowych. Gmina Murowana Goślina 
przygotowuje druki, galanterię biurową oraz upominki reklamowe z logo gminy. 
 

 Do bardzo powszechnych instrumentów public relations należą wydawnictwa własne 
- istnieje wiele rodzajów i form. Wydawnictwa mają charakter reklamowy i informacyjny. 
Ważne jest, aby umieć znaleźć element, który przyciągnie uwagę czytelnika. 
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 Specyficzną formą wydawnictw są strony WWW. W historii komunikacji między-
ludzkiej nic nie było bardziej przystosowane do tego procesu niż Internet. Możliwość      
indywidualizowania informacji dla bardzo licznego i różnorodnego audytorium, 
natychmiastowa i ciągła dostępność sieci, i co najważniejsze, demokratyczny charakter 
informacji w Intern-necie wymagają, aby wszystko, co wiąże się z wykorzystaniem Internetu 
kształtować, prowadząc public relations, jako zapewne najbardziej efektywne narzędzie, 
jakie kiedykolwiek mieliśmy do dyspozycji. Warto podkreślić, iż każda gmina ZM "Puszczy 
Zielonka" posiada stronę WWW, jednak ich jakość jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod 
względem graficznym jak i zawartości informacji. Brak jest jednak wspólnej strony dla 
wszystkich gmin.  
 Gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz wydały mapy 
papierowe. W gminie Swarzędz ukazały się widokówki nakładem wydawnictw            
komercyjnych. Wszystkie gminy ZMPZ wydały foldery lub ulotki promocyjne.  

 

2.2. Współpraca z mediami. Wydarzenia 

 Budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy władzami gmin, władzami ZMPZ  
i przedstawicielami mediów wiąże się z otwartością urzędów na ich potrzeby informacyjne  
i rzetelnością przekazywanych danych. 
  

 Jednym z istotnych działań w ramach współpracy z mediami jest stała analiza 
doniesień prasowych. Trzeba zwracać uwagę na to, czy zawarte w nich fakty i wypowiedzi 
zostają prawidłowo przedstawione, a jęśliby się zdarzyły błędy, należy przesłać 
sprostowanie. Istotne jest czy informacja została zrozumiana, chociaż oczywiście nie jest to 
miarą wyników PR, ale daje podstawy do wnioskowania o rezultatach. Z obserwacji wynika, 
iż ZMPZ dba o prawidłowe relacje z mediami. 
  

 Za wyjątkiem gminy Kiszkowo, w każdej z omawianych gmin ukazuje się prasa 
lokalna (gminna), a w Murowanej Goślinie i Swarzędzu działa lokalna stacja telewizyjna. 
  

 Jednym z najbardziej skutecznych instrumentów promocji są ważne wydarzenia  
i organizowane przedsięwzięcia. Imprezy mogą mieć różny charakter, od masowych po      
kameralne oraz od wytwornych po najbardziej zwariowane, w przypadku imprez o znaczeniu 
dla samorządu możemy je podzielić na 4 grupy: 

- wydarzenia o charakterze społeczno-politycznym, 
- wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym skierowanym na integracje 

mieszkańców, 
- wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu ponadlokalnym, 
- udział w konkursach i targach.  

 Imprezy stanowią element komunikacji marketingowej wewnętrznej i zewnętrznej  
w zależności od charakteru i zasięgu przedsięwzięcia. Dzięki takim wydarzeniom uzyskuje 
się rozgłos, który może dać lepsze efekty niż niejedno standardowe działanie promocyjne. 
Bardzo istotne jest organizowanie imprez, niemniej ważny jest też udział w imprezach 
organizowanych przez innych. 
  

 Do najczęstszych form imprez realizowanych przez wszystkie gminy ZMPZ są 
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i sportowym, skierowanym na integrację      
mieszkańców. Zdarza się, że są organizowane przedsięwzięcia o zasięgu ponadlokalnym, do 
najważniejszych należą: 
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- Międzynarodowy Bieg Swarków im. Romana Firlika (Swarzędz), 
- Dni Sztuki Bardzowspółczesnej (Czerwonak), 
- Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków w Czerwonaku, 
- Festiwal Orkiestr Dętych w Swarzędzu, 
- Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenne Przebudzenie" w Murowanej 

Goślinie, 
- Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Pobiedziskach,  
- Powiatowa Biesiada Seniorów w Pobiedziskach,  
- Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Pobiedziskach , 
- Spotkania Ruchu Flażoletowego (Swarzędz, Murowana Goślina), 
- Europa bez Granic - Powiatowy Przegląd Piosenki Zjednoczonej Europy  

w Pobiedziskach, 
- Lotniczo Motoryzacyjny EKO-RAJD z udziałem gmin Pobiedziska, Swarzędz, 

Aeroklub Poznań, Akademia Kierowców Bednary, 
- Agro-Show w gminie Pobiedziska, 
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski Masters w Pobiedziskach, organizowany od kilku 

lat na przełomie czerwca i lipca z udziałem kilkuset kolarzy z całej Polski, 
- Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego w kategoriach młodzieżowych  

w Pobiedziskach, 
- impreza pod patronatem muzycznym Zbigniewa Górnego z udziałem kilkuset 

śpiewaków seniorów z kilkunastu zespołów w Pobiedziskach, 
- Family Cup – ogólno-

polski Turniej Tenisa 
Ziemnego w rodzin-
nych deblach i mik-
sach w Pobiedziskach 

- Mistrzostwa Polski w pół-
maratonie weteranów 
w Murowanej Gośli-
nie 

- Ogólnopolski Bieg Ja-
giełły w Pobiedzis-
kach 

 

Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie
 (gm. Murowana Goślina) 
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2.3. Sponsoring, lobbing, porozumienia o współpracy 

 Sponsoring to narzędzie marketingowe, które pozwala działać na rzecz społeczeństwa 
i łączyć te działania z korzyściami komercyjnymi. Sponsoring od mecenatu wg rozumienia 
potocznego różni się intencjami oraz charakterem relacji, jakie zachodzą pomiędzy 
partnerami. Przyjmuje się, iż podstawą działania mecenatu jest altruizm, natomiast celem 
sponsoringu jest wymierne osiągnięcie korzyści. Mecenat to pomoc jednostronna, natomiast 
sponsoring to dwustronna współpraca. Praktycznie każda z gmin stosuje ten istotny 
instrument promocji jednak świadomość, iż jest to narzędzie promocyjne jest niestety 
niewielka – na co wskazuje brak informacji w ankietach. 
 

 Sponsoring w działalności jednostek samorządu terytorialnego oczywiście wiąże się  
z zadaniami, które są nałożone przez ustawodawców i polega najczęściej na udzielaniu 
dotacji do organizowanych przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe. Jednak dotowanie 
tych organizacji powinno być dokonywane na podstawie jasno określonych kryteriów, w 
szczególności zgodności projektu przedsięwzięcia ze strategią i zakresem działalności 
aglomeracji/gminy. Przy prowadzeniu sponsoringu przez JST konieczne jest współdziałanie i 
pomoc organizacjom w pozyskiwaniu sponsorów. Przedsiębiorstwa i osoby indywidualne 
częściej zaangażują swoje środki w przedsięwzięcia i projekty, nad którymi mecenat 
obejmują władze lokalne. 
 

 Kolejnym instrumentem promocji jest lobbing. Specyfika lobbingu polega na tym, ze 
oddziałuje się na bardzo wąską ściśle określoną grupę docelową, którą stanowią decydenci  
i ich współpracownicy. Lobbing w działalności jednostek samorządu terytorialnego może 
polegać na wspólnych działaniach poprzez stowarzyszenia i związki gmin w celu wywarcia 
wpływu na władzę ustawodawczą. Gminy ZM "Puszcza Zielonka" korzystają z tego 
instrumentu promocji, w szczególności poprzez wypracowywanie wspólnych stanowisk  
w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  
 W przypadku promocji gmin istotne znaczenie ma instrument porozumienia  
o współpracy, który możemy podzielić na: gminy i regiony partnerskie oraz stowarzyszenia  
i związki. 
  

 Współpraca partnerska z gminą z innego kraju służy m.in. wymianie doświadczeń, 
dzieleniu się kapitałem, promocji firm za granicą, komunikacji pomiędzy odrębnymi      
kulturami, wymianę młodzieży, przyciągnięciu turystów z określonego obszaru. Współpraca 
miast partnerskich ma szczególne znaczenie w procesie integracji europejskiej. 
Międzynarodowe kontakty partnerskie są bardzo dobrym przykładem państw UE dbania o 
marketing gminny, regionalny, o kontakty te dbają również gminy Związku 
Międzygminnego "Puszcza Zielonka": 
 

• Czerwonak: gmina współpracuje z holenderską gminą Midden-Drenthe, Gminny 
Ośrodek Kultury "Sokół" – Niemcy, Finlandia, Francja 

• Murowana Goślina: Ochotnica Dolna (oficjalnie od 2001), Hemmingen, Niemcy     
(od 2000). Inna współpraca międzynarodowa: Rheinbach (Niemcy), Cestas (Francja), 
Ermelo, Berg (Holandia), Canal (Francja). 

• Pobiedziska: Vaxjo (Szwecja), Monfort-Sur-Meu (Francja), Haaren (Holandia), 
Neustadt (Niemcy), 9 stycznia 2004r. Gmina Pobiedziska podpisała umowę o współ-
pracy między miastami Pobiedziska i Koreliczy – Republika Białorusi”. 

• Skoki: gminy partnerskie od 1995 r.: Bardowick (Niemcy), Venhuizen (Holandia) 
• Swarzędz: Ronnenberg (Niemcy) od 1991r. 
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 Zgodnie z prawem, samorządy mogą zakładać związki, stowarzyszenia i organizacje, 
których celem jest wspólne realizowanie zadań oraz szeroko rozumiana współpraca. Misją 
wielu związków i stowarzyszeń gmin jest wspieranie społeczności i samorządów lokalnych 
na różnych płaszczyznach, wspieranie i promocja samorządności lokalnej, kształtowanie 
wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego, wspierania inicjatyw 
na rzecz rozwoju gmin oraz powiatów. Stowarzyszenia zajmują się przygotowywaniem 
szkoleń, doradztwem, wymianą doświadczeń, w ostatnim czasie przygotowaniem gmin i 
powiatów do korzystania z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych UE oraz 
innych programów pomocowych dla samorządów.  
Połączenie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych gmin w ramach Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka dla ich aktywnego propagowania i lepszego 
wykorzystania przez własnych mieszkańców oraz wycieczkowiczów i turystów (głównie z 
Poznania), wydaje się obecnie jedynym możliwym rozwiązaniem prowadzącym do szybkich 
zmian w budowaniu infrastruktury turystycznej na tym terenie. Szczególnie istotne wydaję 
się podkreślenie zainicjowanej już współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną i Wielkopolską Izbą Turystyczną. Realizacja działań wspieranych przez PLOT i 
WIT powinna umożliwić stworzenie wspólnej oferty turystycznej i stać się kluczowym 
argumentem w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej.  
Oprócz funkcjonowania w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka", omawiane gminy 
należą ponadto do następujących organizacji: 

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Czerwonak, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, 

- Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych" – wszystkie gminy ZMPZ, 

- Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna – Czerwonak, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Swarzędz,  

- Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” – 
Czerwonak 

- Związek Gmin Wiejskich RP – Czerwonak, Kiszkowo. 
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OTOCZENIE KONKURENCYJNE ZMPZ 
 Przyjmując, że podstawową grupą turystów odwiedzających teren ZMPZ są miesz-
kańcy Poznania i – w znacznie mniejszym stopniu – Gniezna, przy klasyfikacji terenów 
stanowiących potencjalną konkurencję turystyczną dla ZMPZ, kierowano się ich odległością 
od Poznania, dostępnością komunikacyjną, atrakcyjnością i ofertą turystyczną. 
 

  Podstawową atrakcją gmin związku są walory przyrodnicze, a dopiero w drugiej     
kolejności antropogeniczne, zatem głównej konkurencji turystycznej należy upatrywać w 
rejonie Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, 
tworzących spójny obszar o podobnych walorach turystycznych i położony w podobnej   
odległości od Poznania. W jego skład wchodzą gminy: Komorniki, Stęszew, Puszczykowo, 
Mosina, Kórnik. Cały rejon jest oddalony od Poznania o 15-30 km na południe. System sieci 
dróg, linii kolejowych i autobusowych zapewnia dogodny dojazd turystom. Na omawianym 
terenie w harmonijny sposób walory przyrodnicze łączą się z walorami antropogenicznymi. 
Do tych pierwszych należą jeziora i lasy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego  
i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego i meandrująca, tworząca wiele starorzeczy Warta.  
Do największych atrakcji przyrodniczych należą z pewnością Dęby Rogalińskie i Jezioro 
Góreckie. Wśród zabytków wyróżniają się z pewnością słynny zamek w Korniku,                
ze straszącą w nim Białą Damą i przyzamkowym arboretum, kompleks pałacowo-parkowy w 
Rogalinie, wraz z legendarnymi dębami „Lechem”, „Czechem” i „Rusem”. Poza nimi w 
wielu miejsco-wościach zachowało się wiele zabytkowych dworków i kościołów. Atrakcjami 
dla turystów są także Muzeum-Pracownia Literacka im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, 
Ośrodek Muzealno – Dydaktyczny WPN w Jeziorach – Mosinie oraz Biblioteka Kórnicka. 
Atrakcyj-ność turystyczną zwiększa także gęsta sieć szlaków turystycznych pieszych, 
rowerowych i wodnych, a także spora liczba hoteli, ośrodków wypoczynkowych i 
kempingów. Słabością WPN i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego są większe niż na 
terenie ZMPZ ograniczenia dla turystów wynikające z rygorów ochrony przyrody na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
 

 Konkurencję dla ZMPZ może stanowić też rejon Kiekrza i Jeziora Kierskiego  
w Poznaniu. Jego atrakcyjność dla mieszkańców Poznania wyznacza przede wszystkim 
położenie w granicach miasta i walory przyrodnicze podobne w swoim charakterze do walo-
rów Puszczy Zielonki. Jego słabymi stronami są niewątpliwie mniejsza wartość przyrodnicza 
i mniejsza liczba oferowanych atrakcji. 
 

 Dla mieszkańców północnych dzielnic Poznania atrakcyjną alternatywą Związku 
Międzygminnego może stać się gmina Suchy Las, położona na północ od granic Poznania, 
na zachodnim brzegu Warty. Jej głównym bogactwem są lasy. Unikatem na skalę europejską 
jest „Rezerwat Meteorytów”, gdzie można zobaczyć wgłębienia powstałe wskutek deszczu 
meteorytowego. Gęsta sieć szlaków rowerowych oraz dróg leśnych i polnych sprawia,  
że gmina Suchy Las jest miejscem bardzo odpowiednim na krótkie jednodniowe, a nawet 
kilkugodzinne wypady, ale już nie na dłuższe wycieczki. Na terenie gminy znajduje się 
poligon wojskowy w Biedrusku ograniczający swobodę poruszania się turystów.  
 Jednym z najbardziej znanych w Wielkopolsce i atrakcyjnych turystycznie jest Szlak 
Piastowski. Jego podstawowa trasa biegnie z Poznania przez Gniezno, Trzemeszno, Strzelno 
do Kruszwicy przebiega częściowo przez teren ZMPZ. O atrakcyjności Szlaku             
Piastowskiego stanowi bogata historia tych ziem i mnogość zabytków z różnych epok. Ofertę      
turystyczną uzupełniają liczne muzea i inne atrakcje.  
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Słabością Szlaku jest brak większych walorów naturalnych (z wyjątkiem okolic Kruszwicy i 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia), a także słabość oferty dla rowerzystów (szlak 
rowerowy tylko z Poznania do Gniezna).  
 

 Kolejny obszar atrakcyjny turystycznie i dość popularny wśród mieszkańców   
Wielkopolski to Rejon Skorzęcińsko-Powidzki. Mieści się on około 70 km na wschód od 
Poznania i około 20 km. na południowy wschód od Gniezna. Jest, więc ciekawą propozycją 
dla mieszkańców Gniezna i w pewnym stopniu konkurencją dla Puszczy Zielonki. Jego 
słabością jest oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych; do największych atrakcji 
wiodą drogi lokalne, ciekawą alternatywą może być dojazd kolejką wąskotorową 
prowadzącą z Gniezna do Atanazewa. Tym, co przyciąga turystów w te strony są dwa 
największe jeziora Wielkopolski: Jezioro Powidzkie i Skorzęcińskie. Otaczają je lasy i inne, 
mniejsze jeziora, a całość wchodzi w skład Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 
Wytyczonych jest wiele szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Na omawianym 
obszarze brak jest atrakcyjnych zabytków, czy muzeów. 
  

 Pozostałe obszary atrakcyjne turystycznie na terenie Wielkopolski reprezentują   
podobną ofertę turystyczną do ZMPZ, ale na ogół niższy poziom atrakcyjności. Położone są 
znacznie dalej od Poznania. Dla ZMPZ są konkurencją w bardzo niewielkim stopniu –     
jedynie w zakresie oferty agroturystycznej. Zostały one poniżej krótko opisane: 
 

 Tereny powiatów słupeckiego i konińskiego. Do atrakcji turystycznych rejonu 
należy zaliczyć jeziora, duże i bogate skupiska leśne i dolinę Warty, chronione przez 
Nadwarciański Park Krajobrazowy. W powiecie konińskim istnieje także gęsta sieć kanałów 
łączących poszczególne jeziora. Na omawianym terenie występuje także wiele interesujących 
zabytków – kościołów i zespołów pałacowych. 
 

 Południowo-wschodnia Wielkopolska, czyli teren pomiędzy Kaliszem, Ostrowem 
Wielkopolskim, a Kępnem. O jego atrakcyjności decyduje połączenie walorów naturalnych  
i antropogenicznych. Do tych pierwszych należą urozmaicona rzeźba terenu (Wzgórza 
Ostrzeszowskie – najwyższe wzniesienie Wielkopolski), lasy iglaste i liściaste i uatrakcyj-
niające krajobraz stawy, torfowiska, strumienie. 
  

 Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”. W jego skład 
wchodzą gminy: Gostyń, Jutrosin, Kościan, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Pakosław, Pę-
powo. Główną atrakcją tego obszaru jest Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. Dezyde-
rego Chłapowskiego, który chroni unikalne w skali kraju zadrzewienia śródpolne. Na oma-
wianym terenie występuje też dworków i pałaców dawnego ziemiaństwa wielkopolskiego. 
Jest to obszar bardzo rozwiniętej agroturystyki. 
 

 Przemęcki Park Krajobrazowy (na trenie gmin Przemęt, Włoszakowice i Wijewo) 
wraz z gminą Wolsztyn. Główną atrakcją przyrodniczą są tutaj jeziora i lasy Przemęckiego 
Parku Krajobrazowego, a także urozmaicone krajobrazy. Z kolei najciekawszym zabytkiem 
jest unikatowy w skali Europy skansen czynnych parowozów.  
 

 Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie jest kolejnym obszarem, na który warto 
zwrócić uwagę. Walory naturalne tego terenu to przede wszystkim krajobraz wyrzeźbiony 
przez lodowiec, pełen wzgórz morenowych, wydm, jezior, po-przecinany licznymi rzekami  
i strumieniami. Ponadto lasy i liczne rezerwaty przyrody. 
  

 Dolina Noteci i tereny do niej przyległe – główną jej atrakcją są rozległe panoramy 
widokowe, przeważnie faliste i pagórkowate, rozcięte ciągami rynien jeziornych i dolinami 
rzek. 
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TURYSTYKA ZMPZ W STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ 
STRATEGIACH ROZWOJU GMIN ZMPZ 
 W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Puszcza Zielonka należy do 
najatrakcyjniejszych obszarów dla rozwoju rekreacji z punktu widzenia walorów           
naturalnych. Z punktu widzenia walorów antropogenicznych do najatrakcyjniejszych należy 
obszar Poznania i strefy podmiejskiej (o promieniu ok. 20 km zakreślonej kołem), na 
obwodzie, którego znajdują się takie miejscowości, jak: Stęszew – Skrzynki – Gaj Wielki – 
Kaźmierz – Pamiątkowo – Ocieszyn – Murowana Goślina – Pobiedziska – Siedlec – Kórnik 
– Mosina z powrotem do Stęszewa. Jest to obszar intensywnej urbanizacji penetracji 
turystycznej zarówno przyjezdnych, jak i mieszkańców. 
 

 Zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji ważniejsze projekty turystyczne 
zapisane w strategiach rozwoju gmin: 
Czerwonak: lokalizacja i budowa dojazdu do istniejącej autostrady, rozwój istniejącego 
transportu kolejowego, rozbudowa sieci dróg lokalnych, wspieranie rozwoju turystyki i 
rekreacji: 

- szlaki turystyczne i rowerowe, 
- ścieżka dydaktyczna, 
- turystyka konna – wyznaczenie miejsc, tras itd., 
- przystosowanie szkół i placówek oświatowych do obsługi ruchu 

turystycznego. 
 

Kiszkowo: poprawa warunków komunikacyjnych, promocja i wspieranie rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego, zagospodarowanie brzegów 
jezior, promocja terenów pod bazę noclegową i gastronomiczną. 
  

Murowana Goślina: opracowanie programu dróg rowerowych (do 2001 roku), 
zorganizowanie miejsc parkingowych, szczególnie przy budynkach użyteczności publicznej, 
usprawnienie transportu publicznego na terenie gminy i do Poznania. 
 

Pobiedziska: planowany rozwój bazy hotelowej i konferencyjnej, budowa ścieżek 
rowerowych na terenie gminy wzdłuż rynny jezior Tuczno – Pobiedziska, dalsza rozbudowa 
skansenu miniatur, punkt informacji turystycznej, izba tradycji regionalnej, organizacja 
szlaku kajakowego, organizacja kąpielisk i pól namiotowych, organizacja ścieżek 
edukacyjnych, opracowanie koncepcji rewitalizacji zalewu Kowalskie dla pełnego 
wykorzystania jego walorów turystyczno – rekreacyjnych. 
 

Skoki: modernizacja dróg i budowa ścieżek rowerowych, dokończenie budowy parkingu – 
targowiska, rozwój agroturystyki.Program rozwoju turystyki w gminie, Budowa 
nowoczesnej bazy turystycznej. Budowa strzeżonego kąpieliska. Ziemia Skocka dobrze 
promowana, bezpieczna i zadbana: profesjonalny marketing gminy, Piękna Ziemia Skocka. 
 

Swarzędz: wspólne przedsięwzięcie Swarzędza i innych gmin dot. Puszczy Zielonki. 
Rewitalizacja zlewni rzeki Cybiny. Obecnie czynione są starania w kierunku stworzenia tzw. 
jednodniowego produktu turystycznego, który będzie obejmował atrakcje oferowane przez 
gminę. 
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Tabela 21. Rozwój turystyki na obszarze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – silne i słabe strony 
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 różnorodność gatunków drzew, siedliska chronionych i cennych gatunków 
roślin i zwierząt, ponad 200 pomników przyrody, szczególnie w gm. 
Murowana Goślina, urozmaicona rzeźba terenu (Dziewicza Góra), 
wysoka lesistość gmin Pobiedziska, Murowana Goślina, Skoki, 
Czerwonak, 

 istnienie 3 parków krajobrazowych, tj. PK „Puszcza Zielonka”, PK 
„Promno” oraz Lednicki PK, 10 rezerwatów przyrody, szczególnie na 
terenie gm. Murowana Gośl. (6) i Pobiedziska (3), Ochrona Doliny 
Cybiny (Program NATURA 2000), arboretum w Zielonce 

 dobre zagospodarowanie dróg i ścieżek leśnych - wytyczone i oznakowane 
szlaki/trasy rowerowe i piesze na terenie PK „Zielonki” 

 wielość jezior na terenie gmin Pobiedziska, Skoki, Kiszkowo, Murowana 
Goślina występowanie jezior przepływowych, zarybienie jezior (liczne 
stanowiska wędkarskie, w szczególności w gm. Skoki), wytyczone szlaki 
kajakowe na terenie gmin Pobiedziska, Kiszkowo, Skoki, Swarzędz,  

 duża liczba obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, i w miarę w dobrym 
stanie dworków i folwarków, często z otoczeniem parkowym - w każdej 
gminie, cenne pałace (Uzarzewo, Krześlice, Pomarzanowice); istniejące 
zabytki archeologiczne i grodziska w gm. Kiszkowo, Murowana Gośl. 
Pobiedziska, Skoki, Swarzędz; liczne pomniki, figurki i krzyże przydrożne 
na terenie całego ZMPZ 

 istniejące muzea i izby muzealne w gm. Swarzędz, Pobiedziska i Murowana 
Gośl. istniejące biblioteki w każdej gminie; prężna działalność ośrodków 
kultury w Pobiedziskach i w Czerwonaku, Swarzędzu,  

 centrum w przestrzeni miejskiej o funkcjach społeczno-kulturalnych w gm. 
Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina 

 istniejące stadniny koni i ośrodki jeździeckie w każdej gminie; boiska, hale i 
stadiony sportowe (Czerwonak); pływalnia w Swarzędzu,  

 niska lesistość gmin Kiszkowo i Swarzędz 
 mało jezior w gminach Czerwonak i Swarzędz; wiele jezior 

trudnodostępnych (m.in.: zalesione, zabagnione brzegi, opłotowania); 
słabe zagospodarowanie brzegów jezior (plaże, kąpieliska),  

 zaśmiecanie lasów (brak danych o koszach, worki na śmieci w wielu 
miejscach), zanieczyszczenie jezior, rzek 

 słabe zaplecze obiektów kulturalno-rozrywkowych w Kiszkowie i Skokach; 
słabe wykorzystanie domów kultury i świetlic wiejskich na potrzeby 
organizacji czasu wolnego turystów, gości; brak kina letniego w 
gminach  

 lokalny (osiedlowy) charakter parków, placów i skwerów miejskich (nie 
dot. przydworskich); niewielka liczba ogólnodostępnych placów zabaw 
dla dzieci, do wykorzystania dla przyjezdnych 

 brak typowego centrum w przestrzeni miejskiej o funkcjach społeczno-
kulturalnych w gm. Kiszkowo, Czerwonak (rynek, plac)  

 brak charakterystycznych produktów lub usług regionalnych lub są za 
słabo wypromowane (sery Murowana Goślina?) 

 niewystarczające zaplecze usług bankowych (w tym bankomatów), w 
szczególności gm. Kiszkowo, Skoki 

 peryferyjne położenie gmin Skoki i Kiszkowo 
 słaba baza ośrodków szkoleniowych; niewiele pól namiotowych, 

biwakowych w gm. Skoki, Kiszkowo, Swarzędz, Czerwonak;  
 słabo rozwinięte zaplecze gastronomiczne (restauracje,  kawiarnie); 

znikoma liczba obiektów gastronomicznych w gm. Kiszkowo i Skoki  
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 
 liczne działki letniskowe w każdej gminie  
 dobre zaplecze handlowe (Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina) i 

dobre zaplecze dla obsługi turystów zmotoryzowanych (stacje paliw, 
warsztaty samochodowe) na terenie ZMPZ 

 istniejące baza noclegowa: hotele, pensjonaty na terenie gmin Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, gospodarstwa agroturystyczne w 
gminach Pobiedziska, Murowana Goślina, Kiszkowo, Skoki, pola 
biwakowe, namiotowe i kempingowe w gm. Murowana Gośl. i 
Pobiedziska 

 istniejące bary, puby, pizzerie w gm. Murowana Gośl., Swarzędz, 
Czerwonak, Pobiedziska 

 dobra sieć dróg na terenie gm. Czerwonak, Murowana Gośl., Pobiedziska, 
Swarzędz; połączenia autobusowe (miejskie i prywatne) do gm. 
Czerwonak, Murowana Gośl., Swarzędz; istnienie i oznakowanie tras 
turystycznych pieszych i rowerowych 

 istnienie potencjalnych produktów turystycznych w postaci opracowanych  
projektów, m.in. szlak konny TRAPER, przeprawa przez rz. Wartę 
pomiędzy Radojewem a Owińskami, 

 dobra współpraca z Wielk. Izbą Turystyczną; istniejące kontakty 
międzynarodowe i przynależność do stowarzyszeń i związków 
międzygminnych 

 istnienie telewizji lokalnej – gm. Swarzędz, Murowana Gośl.  
 prowadzone działania promocyjne - każda gmina posiada folder reklamowy, 

istniejące strony internetowe gmin, imprezy lokalne -  organizowane 
uroczystości  w każdej gminie; Agroshow Bednary (Pobiedziska); 
wystawa trofeów łowieckich i związane z drewnem (galanteria ogrodowa, 
meble)  

 sfinansowanie z funduszy UE i wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla 
ZMPZ przez Aquanet 

 

 niewystarczająca sieć dróg na terenie gm. Skoki i Kiszkowo oraz 
połączenia z większych miast; zły stan dróg (zwłaszcza powiatowych), 
„wąskie gardło” w postaci drogi Poznań-Czerwonak,Murowana Gośl. 
oraz Poznań-Swarzędz, Pobiedziska powodujące znaczne opóźnienia w 
ruchu; niewystarczające oznakowanie dróg, 

 brak przewoźników prywatnych na liniach kolejowych 
 mało parkingów z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym; zupełny brak 

parkingów na terenie gm. Kiszkowo; brak informacji o parkingach i 
miejscach postojowych przy węzłach i punktach wypadowych pieszych i 
rowerowych (parkingi buforowe)  

 bardzo mało punktów wypożyczania sprzętu turystycznego i sportowego; 
niewiele miejsc piknikowych, ławeczek lub niewielkie ich zaznaczenie; 
słaba infrastruktura dla turystyki kwalifikowanej 

 brak odpowiedniej gospodarki odpadami (nowoczesne wysypisko śmieci, 
jakość wody pitnej) 

 brak punktów informacji turystycznej w gminach 
 brak jednolitej identyfikacji wizualnej;  brak systemu informacji i 

oznakowań na terenie ZM PZ 
 imprezy i przedsięwzięcia kierowane są przede wszystkim na integrację 

mieszkańców (polepszenie promocji imprez ponadlokalnych) 
 brak wspólnej strony WWW; brak wielojęzyczności w materiałach 

promocyjnych; brak wspólnego informatora, folderu dla ZMPZ  
 brak wspólnego biura turystycznego lub przedstawicielstwa gmin w 

biurach poznańskich 
 wysoki stopień zurbanizowania gm. Czerwonak, Swarzędz zwiększa ryzyko 

degradacji środowiska naturalnego· 
 zaśmiecenie środowiska; wyziewy z oczyszczalni ścieków oraz emisje 

pyłów i CO2 z Elektrowni Karolin w Czerwonaku 
 stopień zanieczyszczenia rz. Warty i jej dopływów na całym terenie;  
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 
 wspólne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego i gosp. odpadami 
 łąki i pola m.in. gmin Kiszkowo, Swarzędz szansą dla rozwoju sportu (np. 

golf, lotniarstwo)  
 obecność rzek i cieków wodnych w każdej gminie jako potencjalnych 

rekreacyjnych dróg wodnych 
 występowanie wód mineralnych 
 wykorzystanie  pensjonariuszy zakładu karnego w miejscowości Koziegłowy 

(gm. Czerwonak) do sprzątania PZ 
 wykorzystanie bibliotek i świetlic wiejskich jako miejsc projekcji filmów; 

postępujący rozwój dostępu do Internetu i kafejki internetowe; utworzenie 
kina "samochodowego" 

 budowana pływalnia w Pobiedziskach i Czerwonaku; modernizacja 
istniejących i powstawanie nowych obiektów sportowych 

 możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych na wspólne 
przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej i paraturystycznej 
(Tramper?) 

 wspólna polityka zagospodarowania przestrzennego; możliwość wspólnego 
planowania przy węzłach, punktach wypadowych i u wylotu … dot. 
szlaków rowerowych i pieszych  

 wspólna polityka transportowa; wykorzystanie połączenia kolejowego z 
Poznania do gm.Pobiedziska; istniejąca sieć linii kolejowych i 
projektowany system komunikacji podmiejskiej; istniejące lotniska w 
Bednarach i Kobylnicy 

 wiele biur podróży w Poznaniu; Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna 

 organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy i biur turystycznych·
 dostęp do mediów regionalnych i ogólnopolskich – sąsiedztwo 
Poznania; utrzymywanie dobrych kontaktów z mediami 

 

 obniżanie poziomu wody w jeziorach (zmiana struktury środowiska) 
 małe środki na działalność kulturalną i edukacyjną ośrodków kultury 
 wygaszanie ruchu kolejowego, słaba kondycja PKP 
 słaba rentowność przedsięwzięć turystycznych 
 konkurencja pomiędzy gminami ZM PZ  
 odrębna polityka powiatów w różnych aspektach m.in. promocji, 

informacji o produktach 
 marginalizacja ruchu turystycznego w skali Wielkopolski z powodu 

słabego lobbingu 
 brak porozumienia między gminami ZMPZ dotyczący finansowania 

wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, np. art. sponsorowane, udział w 
targach turystycznych, międzynarodowych 

 nieprawidłowa gospodarka gruntami (presja pieniądza) 
 polityka państwa nie sprzyja rozwojowi drobnej wytwórczości i usług  
 brak stabilności, zwłaszcza finansowej w państwowej polityce –  
 ograniczenie środków pomocowych z Unii Europejskiej 
 sceptycyzm społeczeństwa 
 niewłaściwie lub słabe nawyki marketingowe 
 brak realizacji inwestycji w turystyce przez inwestorów prywatnych 
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 
 możliwość wykorzystania imprez lokalnych o charakterze kulturalnym i 

sportowym  np. Jarmark Św. Jakuba w Murowanej Goślinie, Jarmark 
Piastowski w Pobiedziskach, w Czerwonaku 

  możliwość stworzenia mechanizmu promocji gmin przy przedstawicielstwie 
Polski w Brukseli; uczestnictwo w targach turystycznych, imprezach 
międzynarodowych 

 bieżąca aktualizacja i informacja o ofercie turystycznej  
 trend, szczególnie wśród mieszkańców dużych miast, ucieczki w ciszę i nie-

skażone środowisko oraz trend wypadów „za miasto” na kilka godzin  
w celach rekreacyjnych lub sportów ekstremalnych  
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