
Na terenie Gminy Pobiedziska wytyczono szlak kajakowy 

biegnący rynną jezior polodowcowych przez malownicze tereny 

Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Szlak ma długość 

około 11,3 km. Rozpoczyna się w Pobiedziskach na jeziorze 

Biezdruchowo i biegnie przez odcinek rzeki Głównej, rynną 

jezior – Jerzyńskie, Wronczyńskie Małe i Duże – kończy się na 

jeziorze Stęszewsko-Kołatowskim w Tucznie. Na trasie zlokalizo-

wane zostały przenoski kajakowe ułatwiające korzystającym 

transport kajaków. Turyści będą mogli także korzystać z pól 

biwakowych. Większa część szlaku wiedzie przez tereny Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Oprócz podziwiania walorów 

przyrodniczych, na kajakarzy czekają też inne atrakcje - warto 

zatrzymać się w miejscowościach położonych w sąsiedztwie 

szlaku. We wsi Wronczyn zobaczyć można: drewnianą dzwonnicę 

z XIX w.  znajdującą się przy kościele parafialnym, dwór murowany 

z I połowy XIX w., murowaną gorzelnię pofolwarczną z 2 połowy 

XIX w. W odległości 3 km od Wronczyna znajduje się wieś Krześlice, 

w której podziwiać można murowany pałac z połowy XIX w. 

Podczas kajakowej wędrówki warto rozglądać się za mieszkańcami 

szlaku. Można tu zobaczyć liczne gatunki ptaków oraz oglądać 

ślady działalności bobrów.

PLAŻE
Na terenie Gminy Pobiedziska z bezpiecznej kąpieli w czystych 

wodach wielkopolskich jezior skorzystać można na dwóch 

profesjonalnie przygotowanych plażach:

WYPOŻYCZENIE KAJAKÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
kajakowych

KUWAKA 

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

Nowy Rynek 8

62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8114 142

www.puszcza-zielonka.pl

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE



Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Jezioro Biezdruchowo 

Jezioro Jerzyńskie

Strzeżone kąpielisko, plaża, sklepy, zaplecze sportowe, boiska ORLIK. Wyspa na jeziorze. 

Dopuszczone używanie jednostek napędzanych silnikiem spalinowym do 5kW (6,75KM)  

od początku maja do końca grudnia

Niestrzeżone kąpielisko, plaża. Dopuszczone używanie jednostek napędzanych 

silnikiem spalinowym  od 10.00 do 18.00 w środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. 

Wronczyńskie Małe Dopuszczone używanie jednostek napędznych silnikiem spalinowym do 5kW (6,75KM)  

od początku maja do  końca grudnia. Scieżka edukacyjna. Kościół  

Wronczyńskie Duże Dopuszczone używanie jednostek napędzanych silnikiem spalinowym do 5kW (6,75KM)  

od początku maja do  końca grudnia. Scieżka edukacyjna. Kościół  

Stęszewskie (Stęszęwsko - Kołatkowskie) Dopuszczone używanie jednostek napędzanych silnikiem 

spalinowym do 5kW (6,75KM)  od początku maja do końca grudnia.

Przystań kajakowa

Jezioro

Kanał jeziora

Oczko wodne jeziora

PRZENOSKA nr 8

Jaz

PRZENOSKA nr 8

Rzeka Główna

PRZENOSKA nr 7

Przepust drogowy. Stopień wodny.

PRZENOSKA nr 7

Rzeka Główna

Lewy dopływ - Knał Wronczyński

Kanł Wronczyński

Most drogowy

Kanł Wronczyński

PRZENOSKA nr 6 za jazem do pola biwaku

Pole biwakowe Złotniczki

Jaz

PRZENOSKA przed jazem nr 6

Długość 18m szerokość 2,4m

Szlak wtyczony tyką  

Szlak wtyczony tyką  

Szlak wtyczony tyką  

Jedenaście stopni do 220cm, przeniesienie przez jaz 30mb

Osiem stopni do 220cm przeniesienie przez jaz 30mb

Utrudnienia sezonowe - regulowny poziom wód. Bobry

30 mb przeniesienia przez drogę gruntową 

Sześć stopni do 180cm, ślizgi do wyjmowania kajaków.

Utrudnienia sezonowe - regulowny poziom wód.

Rzeka Główna         

Utrudnienia sezonowe - regulowny poziom wód. Bobry

Droga powiatowa

Utrudnienia sezonowe regulowny poziom wód. Bobry

Siedem stopni do 150cm 

Ogrodzone pole biwakowe, stoły, toalety TO-TO, śmietnik.

Jeden stopień do 30cm. Przeniesienie przez jaz do 25mb

Ujście jeziora. Locja - zakaz przejścia przez jaz.

Gruntowa droga gminna. Locja - zakaz przejścia przez stopień

Ujście jeziora. Locja - zakaz przejścia przez jaz.

U1  ZWA **

U1 ZWB *

U1  ZWA **

U3  ZWB *

U3  ZWB *

U3  ZWB *

U3  ZWB *

Jezioro

Kanał Wronczyński

PRZENOSKA nr5

Przepust drogowy

PRZENOSKA nr5

Kanał Wronczyński

PRZENOSKA nr4

Przepust drogowy. Szandory (przegrody).

PRZENOSKA nr4

Szlak wtyczony tyką

10mb przeniesieia przez dukt leśny

Dukt leśny - łąki

Jeden stopień do  30cm.

15mb przeniesienia przez dukt leśny

Dukt leśny Wronczyn - Jerzyn

Trzy stopnie do  90cm.

U1  ZWA ***

U2  ZWB **

Stadnina 

U3  ZWB **

Jezioro Szlak wtyczony tyką. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. U1  ZWA ***

PRZENOSKA nr 3 10mb przeniesienia przez dukt leśny

Przepust drogowy Dukt leśny Wronczyn - Jerzykowo

PRZENOSKA nr 3 Jeden stopień do  30cm. U2 ZWB**

Jezioro U1  ZWA ***

Uście rowu Szlak wtyczony tyką  

Rów melioracyjny Wr4 Szlak wtyczony tyką  U2  ZWB **

Początek rowu Szlak wtyczony tyką  

Pole biwakowe Wronczynek

PRZENOSKA nr 2 (do pola biwakowego) Jeden stopień do 30cm, bezpośrednio na pole biwakowe

Zakaz palenia ognisk i wjazdu pojazdami na pole

Ogrodzone pole biwakowe, stoły, toalety TO-TO, śmietnik.         

Dukt leśny do Wronczynka i Bednar

Jezioro Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. U1 ZWA ***

PRZENOSKA nr 1 5mb przeniesienia przez dukt leśny

Przepust drogowy. Szandory (przegrody). Dukt leśny Stęszewko - Kołata

PRZENOSKA nr 1 Jeden stopień do  30cm.

Jezioro Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. U1 ZWA ***

Istniejące miejsca (kąpieliska, plaże)

Strzeżone kąpielisko, plaża, gastronomia, zaplecze. 

Dopuszczone używanie  jednostek napędznych silnikiem 

spalinowym do 5kW (6,75KM)  od poczatku  maja do końca 

grudnia. Mejscowość Tuczno gastronomia sklepy, PKS. 

U6   

ZW C Locja kajkowa - Trudności od A do C(A łatwe , C nieco trudne)

*** Locja kajkowa - Stopnie malowniczości( *** bardzo malownicze)

Jezioro

Locja kajkowa - Uciążliowści od1 do 6(1 szlak nieuciążliwy , 6 nadzwyczaj uciążliwy)Legenda

Kierunek przepływu wody


