
 
Zielona Strefa Wielkopolski 

Puszcza Zielonka 
 

zadania turystyczne 2010 



Działanie 6.1. „Turystyka”, Schemat II „Promocja i informacja turystyczna”

aktualna ocena: 80,8 % maksymalnej liczby punktów

wyniki naboru: wrzesień / październik 2010 



Zielona Strefa Wielkopolski 

 
strategia marketingowa produktu  
turystycznego + system identyfikacji wizualnej 
rozbudowa systemu informacji turystycznej,  
promocja turystyczna regionu – imprezy, 
prezentacje na targach, konferencje, szkolenia, 
itp… 
 
 
 



Szlak kościołów drewnianych  
wokół Puszczy Zielonka 
   

cykliczne spotkanie roczne z Księżmi  
(charakter organizacyjny) – luty, 
sezon turystyczny na Szlaku – kwiecień ‐
październik,  
objazdy autokarowe (promocyjne) – lipiec ‐
sierpień; 135 uczestników 



Trwają prace nad: 
 
 powstaniem Drogi Tajemnic Różańcowych między Kicinem  
  i  Wierzenicą, 
 
 organizacją imprezy kulturalnej „Noc kościołów 2011”  
 
 wykonaniem komunikatów głosowych pod hasłem „Kanon krajoznawczy 

Puszczy Zielonka”, kompatybilnych z systemem nawigacji satelitarnej, 
 
 wykonaniem prezentacji panoramicznych dla obiektów na Szlaku  
  i umieszczenie ich na stronach internetowych, 
 
 organizacją Ogólnopolskiej Konferencji dla zarządców szlaków architektury 

drewnianej w Polsce  

 



Droga Tajemnic Różańcowych 

TWÓRCA ‐ Marzena Torlińska –  
absolwentka ASP w Poznaniu, 
rzeźbiarka młodego pokolenia 
 



Szlak Cysterski ‐ drogowy 

Trwają prace nad: 
 uzupełnieniem turystycznego oznakowania gmin 
Czerwonak, Kiszkowo, Pobiedziska i Swarzędz 

 

‐ projekt organizacji ruchu – do końca 2010 r. 
‐ wykonanie oznakowania – I kwartał 2011 r. 
 
 



Cysterski Szlak Rowerowy 

raport stanu technicznego Szlaku ‐ 
sierpień 2010 r. 
rewitalizacja oznakowania Szlaku  
w terenie ‐ wrzesień 2010 r. 
 
Dla przypomnienia – w 2009 r. CSR  
został włączony w sieć wielkopolskich  
tras rowerowych z miejscem startowym  
w Poznańskim Węźle Rowerowym. 



Szlaki piesze 

raport o stanie technicznym szlaków ‐ 
wrzesień 2010 r. 

 
Trwają prace nad: 
  rewitalizacją oznakowania w terenie  
  (łączna długość ‐ 143 km) w porozumieniu z PTTK, 
 wydaniem ulotki promocyjnej o szlakach pieszych. 

 
 



Ścieżki dydaktyczne 

2010 r. upływa pod hasłem promocji ścieżek  
we współpracy z portalem www.zielonalekcja.pl 
Imprezy promocyjne ścieżkach (po rewitalizacji oznakowania) 
 
• „ekoPuszcza Wpuszcza” – ścieżka Dziewcza Góra, 
 
• rozpoczęcie „II Lata z przewodnikiem w Puszczy Zielonka” – ścieżka 

Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa, 
 
• Wycieczka rowerowa „W sercu Puszczy Zielonka”  
  w ramach „II Lata…” – ścieżka Zbiorowiska roślinne wokół Jeziora 

Zielonka, 
 
• imprezy jesienne w ramach I edycji „Puszcza Zielonka  
  w kolorach jesieni” – ścieżka Dziewcza Góra. 



Infrastruktura turystyczna 

 
 

PERSPEKTYWY? 



LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRAC  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA W ROKU 2010 

L.P.  zadanie  Kwota dofinansowania  Środki 

1 Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka”  525.981,81  Wielkopolski Regionalny  
Program Operacyjny  

2  MTB Maraton (poprzez TKKF Pałuki)  15.000  Urząd Marszałkowski 

3  Renowacja Szlaków Pieszych na terenie Puszczy 
Zielonka i okolic 12.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

4  Folder promocyjny  4.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

5  Panoramy sferyczne Szlaku Kościołów Drewnianych  4.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

6  Odnowienie ścieżki dydaktycznej w Kiszkowie  3.717  Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

7  Opisy GPS najważniejszych atrakcji turystycznych 
Puszczy Zielonka   3.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

8  Podróżuj po Powiecie – wyjazdy na SKD  3.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

9  Organizacja Rajdu Cysterskiego  1.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

10  Organizacja Rajdu Puszcza Wpuszcza  1.000  Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Suma:  572. 698,81   



WPŁATY GMIN W LATACH 2004 – 2010:       1 575 704,92 zł  
 w tym: 
 wpłaty ogólne, utrzymanie i wkład własny do innych dotacji:      768 490,30 zł 
 wpłaty inwestycyjne (SAPARD, ZPORR, WRPO):        680 214,62 zł   
 MTB MARATON (tylko Murowana Goślina):                127 000,00 zł 

BUDŻET W LATACH 2004‐2010 

DOTACJE I DOFINANSOWANIA:        1 182 504,36 zł 

ROK 
WPŁATY NA 
TURYSTYKĘ 
OGÓLNE 

WPŁATY NA 
TURYSTYKĘ ‐ 
INWESTYCJE 

(SAPARD, ZPORR, 
WRPO) 

MTB MARATON  SUMA WPŁAT GMIN 
NA TURYSTYKĘ  DOTACJE  DOTACJE MTB 

MARATON 

2004  21 110,30  41 335,30     62 445,60  0,00    
2005  10 220,00  21 110,30     31 330,30  84 899,30    
2006  58 900,00  172 720,02  5 000,00  236 620,02  1 500,00  35 000,00 
2007  144 360,00  92 900,00  15 000,00  252 260,00  90 000,00  35 000,00 
2008  198 500,00  30 445,00  30 000,00  258 945,00  302 406,25  12 000,00 
2009  226 000,00  6 100,00  40 000,00  272 100,00  22 000,00  12 000,00 
2010  109 400,00  315 604,00  37 000,00  462 004,00  572 698,81  15 000,00 
SUMA  768 490,30  680 214,62  127 000,00  1 575 704,92  1 073 504,36  109 000,00 



Wydarzenia turystyczne  
i kulturalne – kalendarium 2010 

„ekoPuszcza Wpuszcza” ‐ Dziewicza Góra, 23 maja 
130 uczestników 



Ekumeniczna Pielgrzymka Gniezno‐Magdeburg 
(Łagiewniki Kościelne, Sławno, Jabłkowo, Raczkowo, Skoki) – czerwiec 
50 uczestników 

 

 



II Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka 
czerwiec ‐ sierpień 
10 wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych, 
255 zadowolonych uczestników! 



IV Cysterski Rajd pieszo‐rowerowy 
„20‐lecie Szlaku Cysterskiego w Europie” 
Annowo, 11 września 
150 uczestników 



Puszcza Zielonka  
w kolorach jesieni –  

I edycja 
 
 „Trzy pokolenia” – pochody przyrodnicze 
  (impreza zamknięta dla przedszkola z powiatu poznańskiego), 

Annowo, 25 września (na 50 osób), 
 
 „Integracja z Puszczą Zielonka” ‐ pochody przyrodnicze 
  (impreza zamknięta dla przedszkola z terenu gmin związkowych), 

Dziewicza Góra, 2 października, (na 50 osób), 
 
 „Spieszmy się powoli” – wycieczka piesza i warsztaty nordic walking 

(impreza otwarta, wymagane zapisy), Kobylnica, 9 października        
(na 50 osób) 

 

 



Puszcza Zielonka  
ekstremalnie na rowerze 

 

 MTB Maraton – 4 lipca 2010 r. 
 
 „Mistrzostwa Wielkopolski w MTB – Dziewicza Góra” – 
29 sierpnia 2010 r. 

 
  BikeCrossMaraton Wielkopolska 2010  
  ,,… NA ZMĘCZENIE – ZIELONKA 2010”   
  – 26 września 2010 r. 

 
 



Informacja turystyczna 
Murowana Goślina –Gminne Centrum Informacji 
Plac Powstańców Wielkopolskich 9     
tel. 61‐811 88 48; tel./fax 61‐812 22 44 
promocja@murowana‐goslina.pl 
 Czynne: 
pon. 7.30 – 18.00 
wt –czw.7.30 – 15.30 
pt. 7.30 – 13.00 
 
Owińska – Informacja Turystyczna 
Brama wjazdowa do Pałacu  
Czynna: w soboty ‐ godz. 10:00 do 15:00  
Infolinia turystyczna (dni powszednie w godz. 7:00 ‐ 15:00), tel. 509 750 709 
  
Pobiedziska – Informacja Turystyczna 
Klub Przestrzeni "Pod Semaforem" 
Budynek Dworca PKP w Pobiedziskach 
ul. Dworcowa, 62‐010 Pobiedziska 
Czynna: 
pon.‐ pt. 6.00 – 18.00 
sob. 10.00 – 15.00 



Uwiecznieni  
na kartach kroniki… 



… i na falach  
radiowych 



Zadania na IV kwartał 2010 r. 

 stoisko wystawiennicze na targach turystycznych Tour-Salon 2010 – 
20-23 października, 

 
 spotkanie z branżą hotelarską terenu gmin Związkowych – podjęcie 

tematu współpracy i wzajemnych korzyści - stawiając za przykład 
LGD Kraina Trzech Rzek – listopad, 

 
 stworzenie koncepcji kampanii ekologicznej – przedmiotu wniosku  
 o dofinansowanie z WFOŚiGW – listopad, 
 
 stworzenie zakresów tematycznych do wniosków na rok 2011  
 do Starostwa Powiatowego i UM – listopad, 
 
 stworzenie regulaminu konkursu fotograficznego „Cztery pory roku” 

2011 (całoroczny, rozstrzygnięcie – w grudniu 2011 r.). 
 



Szlak Kajakowy      
„Puszcza 
Zielonka” 

        Okres realizacji projektu:  
         maj 2010 r. – wrzesień 2011 r. 

 
      Planowany termin uruchomienia 

szlaku: 
           wrzesień 2011 r. 

 

 



koszt całkowity ‐ 809 327,31 zł 
dofinansowanie z WRPO (EFRR) ‐ 525 981,81 zł 
środki własne Związku ‐ 283 345,50 zł 



Planowane efekty 

• regulacja kanału (oczyszczenie z wodorostów, trzciny i 
porostów oraz odmulenie koryta jezior) 

• 8 przenosek kajakowych (dogodne dopłynięcie do nich, 
bezpieczne wysiadanie z kajaka i bezkolizyjne wyniesienie 
kajaka na brzeg) 

• place biwakowe (umożliwiające etapowanie przejazdu)  
• oznakowanie kilometrażu trasy, miejsc przenosek 
 

• 11,3 km wodnego szlaku turystyczego 
• 5 tys. turystów do końca 2012 r. 



Zadania zrealizowane 

Przeterg na roboty budowlane: 
 

Ogłoszenie pierwszego przetargu na roboty budowlane 
maj 2010 r. 

Unieważnienie pierwszego przetargu na roboty budowlane 
czerwiec 2010 r. 

Ogłoszenie drugiego przetargu na roboty budowlane 
czerwiec 2010 r. 

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na roboty budowlane 
czerwiec 2010 r. 



Podpisanie umowy z wykonawcą  
– 13.09.2010 r. 
 
 
 
 
Przekazanie placu budowy  
– 13.09.2010 r. 
 
 
Rozpoczęcie robót budowlanych 
– 20.09.2010 r. 
 
 
 



Postępowanie dot. wyłonienia inspektora nadzoru:  
 

Zadania zrealizowane c.d. 

Drugie postępowanie dot. wyłonienia inspektora nadzoru 
sierpień 2010 r. 
 
Trzecie postępowanie dot. wyłonienia inspektora nadzoru 
wrzesień 2010 r. (w toku) 

Pierwsze postępowanie dot. wyłonienia inspektora nadzoru 
maj 2010 r. 



Promocja: 
 
 

Zadania zrealizowane c.d.        

- artykuły w prasie lokalnej  
(„Głos Wielkopolski”,  
„Gazeta Wyborcza”) 
 
 - prezentacja w  
„Kronice Wielkopolski” 
 



Promocja: 
 
prezentacja „Miasteczko pełne gwiazd”  
- czerwiec 2010 r. (Poznań Stary Rynek)  
- sierpień 2010 r.  
(Łęgowo koło Wągrowca) 



Harmonogram realizacji  
robót budowlanych 

• do 19.11.2010 r. – zadanie 1 (Roboty 
budowlane ‐ Odcinek 1 ‐ remont rzeki   
Głównej w km 25+748 ‐ 26+500) 

 

• do 30.09.2011 r. zadania 2‐6: 
    ‐  Zadanie 2 ‐ konserwacja Kanału 
Wronczyńskiego w km 0+000 ‐ 0+852 

    ‐ Zadanie 3 ‐ konserwacja Kanału 
Wronczyńskiego km 2+260 ‐ 2+960 

    ‐ Zadanie 4 ‐ Roboty budowlane ‐              
Odcinek 4 ‐ kanał "A„ 

    ‐ Zadanie 5 ‐ Roboty budowlane ‐           
Odcinek 5 ‐ kanał "B„ 

    ‐ Zadanie 6 ‐ Roboty budowlane ‐                
Odcinek 6 ‐ Jezioro Stęszewskie  



Zadania do zrealizowania 
2010 r. 
- wyłonienie inspektora nadzoru 
- aneksowanie umowy dotacji 
- realizacja zadania nr 1 robót budowlanych 

2011 r. 
- realizacja zadań nr 2 – nr 6 robót 
budowlanych 

- promocja projektu 
- rozliczenie projektu 



już we wrześniu 2011 r. !!! 

Zapraszamy na  
Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka”  

 



 
 

Darz bór! 


