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Sanktuarium Maryjne we Wieleniu

Koœció³ œw. Andrzeja w Przemêcie Koœció³ œw. Piotra i Paw³a w Przemêcie

Pole rzepakowe Powracajmy nad jeziora

Pa³ac w Siekowie

Gniazda bocianów to nieod³¹czny element krajobrazu Zachód s³oñca nad jeziorem
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Violetta Rozynek, Urszula Grzesiak

Szanowni Pañstwo!

Serdecznie zachêcamy do odwiedzenia bogatej przyrodni-

czo, kulturowo i historycznie Gminy Przemêt. Szczególne 

warunki turystyczno-rekreacyjne panuj¹ce na Ziemi Prze-

mêckiej, a zw³aszcza urokliwe tereny Przemêckiego Parku 

Krajobrazowego, s¹ wspania³¹ propozycj¹ dla wszystkich, 

którzy pragn¹ wypocz¹æ z dala od zgie³ku du¿ych miast i choæ 

na chwile zapomnieæ o codziennych troskach.

Dla pragn¹cych odmiany oraz ucieczki od miejskiego ha³asu 

i spróbowania “czegoœ innego” wspania³¹ ofert¹ na pewno 

oka¿¹ siê gospodarstwa agroturystyczne. Tu, aktywnie 

wypoczywaj¹c, mo¿emy przypomnieæ sobie chwile naszego 

dzieciñstwa, które tak wielu z nas kojarz¹ siê ze wsi¹ i wakacyj-

nym wypoczynkiem u babci. 

Liczne jeziora zachêcaj¹ do sportowej aktywnoœci. Z kolei 

ciekawe przyrodniczo lasy to niepowtarzalne miejsce na wycie-

czki zarówno pieszych jak i rowerowych. A wêdrowaæ po gmi-

nie naprawdê warto, gdy¿ zobaczyæ tu mo¿na wiele wspania-

³ych zabytków œwieckich   

i sakralnych. 

Zapraszamy wiêc do Gmi-

ny Przemêt. Zapraszamy 

do wypoczynku pod ja-

snym niebem,wœród czy-

stej wody i bujnej zieleni. 

Zapraszamy do Krainy 

Kwitn¹cej Konwalii.

Przemêcki Park 
Krajobrazowy 

Korony drzew
Pojaœnia³y œwitem
W azylu ciszy 
Bu³awik czerwony
Dziêkczynnie
Sk³ada p³atki
Rosiczka namaszcza 
Ob³ok miodem
Z³otog³ów chyli  kielich
Ciê¿ki od s³odu
Wiatr skrzêtnie
Zbiera zapachy
I znaczy drogê 
Owadom

Koœció³ œw. Jana Chrzciciele

Barokowym piêknem
Grzeje przemêcki pejza¿
Wie¿e przecinaj¹
Drgaj¹ce od upa³u niebo 
Wnêtrze obejmuje nas
Delikatnym ch³odem
W nawach zastyg³y
Cienie godzin 
W pó³mroku kolumny
Przemawiaj¹ jêzykiem
Drogi Krzy¿owej 
Obramowanej cierpieniem
Bogata w rzeŸby ambona
Ci¹gnie oczy
W dêbowych ³awach
Pokornie klêczy cisza

Wiersze autorstwa 
Krystyny Grys

Poeci
o Przemêcie
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Na terenie Gminy Przemêt i zarazem na terenie Przemê-
ckiego Parku Krajobrazowego po³o¿one s¹ trzy 
rezerwaty przyrody: Torfowisko nad Jeziorem Œwiêtym, 
Wyspa Konwaliowa, Jezioro Trzebidzkie.

"Torfowisko nad Jeziorem Œwiêtym" (ko³o Olejnicy) 
Zajmuje powierzchniê 7,59 ha. Jest to rezerwat œcis³y- 
torfowisko przejœciowe z rzadkimi gatunkami roœlin, ta-
kimi jak: turzyca pospolita, turzyca zaostrzona, ¿urawina, 
bobrek trójlistny, bagnica torfowa, czy rosiczka okr¹g³o-
listna. Rezerwat stanowi torfowisko z wzniesionymi kê-
pami we³nianki pochwowatej otoczonymi torfowcami.

"Wyspa Konwaliowa" (na Jeziorze Radomierskim)
Zajmuje powierzchniê ok. 20 ha, jest poroœniêta ponad 
120-letnim lasem dêbowym i sosnowym z bogatym ru-
nem leœnym. W zasadniczej czêœci Wyspa Konwaliowa 
poroœniêta jest konwaliami o odcieniu ró¿owym, a szcze-
gólne zainteresowanie budz¹ te o delikatnym ró¿owym 
¿y³kowaniu okwiatu lub te o ró¿owych nasadach prêci-
ków. Wed³ug podañ tutaj mia³ swoj¹ kwaterê Krzysztof 
¯egocki - legendarny dowódca partyzantów walcz¹cych 
ze Szwedami w XVII w. Przejazd na wyspê jest œciœle 

PIÊKNO DZIKIEJ PRZYRODY
w Przemêckim Parku Krajobrazowym

regulowany i wymaga uprzedniego zezwolenia miejsco-
wego leœnictwa.

"Jezioro Trzebidzkie" (niedaleko Bucza) - to rezerwat, 
który wraz z przyleg³ymi trzcinowiskami i lasami stano-
wi rezerwat ornitologiczny o powierzchni 75 ha. 

Park zosta³ powo³any rozporz¹dzeniem Wojewody Leszczyñskiego z dnia 25 Listopada 1991 r. Obejmuje on 
powierzchniê 21.450 ha i jest zlokalizowany na terenach czêœci gminy Przemêt, W³oszakowice, Wijewo                
i Wschowa. Park obejmuje po³udniowo-wschodni¹ czêœæ gminy Przemêt o powierzchni 10 tys. ha, czyli oko³o 
43% powierzchni gminy. Granica parku na terenie gminy przebiega: W Nowej Wsi od mostu PKP kana³em 
po³udniowym i rowem do Przemêtu, dalej na wschód drog¹ Przemêt-Œmigiel przez S¹czkowo, Bucz, Barchlin do 
krzy¿ówki Popowo- Poœwiêtno. Od tego skrzy¿owania na po³udnie drog¹ Poœwiêtno-Biskupice- Szczepankowo, 
dalej na zachód do Soko³owic i Skar¿ynia. Nastêpnie przez teren gminy W³oszakowice w kierunku D³u¿yny, 
Grotnik i Krzycka. Od zachodniej strony od Brenna na zachód do drogi Wschowa-Wolsztyn (w pobli¿u Wijewa) 
do skrzy¿owania przy Jeziorze Wieleñskim-Trzytoniowym. Dalej drog¹ polno-leœn¹ na zachód (granic¹ gmin 
Przemêt-Wijewo) do by³ej granicy z woj. zielonogórskim. T¹ granic¹ w kierunku pó³nocnym do skrzy¿owania      
z drog¹ poln¹. Nastêpnie t¹ drog¹ poln¹ ( przy oczyszczalni œcieków) w kierunku wschodnim do Wielenia.              
Z Wielenia drog¹ poln¹ w kierunku pó³nocnym do Nowej Wsi i dalej przez wieœ do toru i mostu PKP
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Po³o¿ony jest miêdzy miejscowo-
œciami Trzebidza, Charbielin i Dê-
bina, na po³udniowy-wschód od 
miejscowoœci Bucz. Stanowi miejsce 
zasiedleñ dla wielu rzadkich okazów 
ptaków wodnych i l¹dowych, chro-
nionych i rzadko wystêpuj¹cych      
w Polsce. Nale¿¹ do nich: gêsi 
gêgawy, ¿urawie, b³otniaki zbo¿owe, 
wiele odmian dzikich kaczek. Poza 
tym na bagnach przy jeziorze wsie-
dlono bobry europejskie.

Pomniki przyrody na terenie Przemêckiego Parku Krajobrazowego: 
! D¹b w Mochach w gospodarstwie W³adys³awa Radkiewicza 
! D¹b w Leœnictwie Przemêt oddz. 47 c 
! Lipy drobnolistne przy koœciele Wieleñskim 
! G³az narzutowy w Leœnictwie Przemêt oddz. 71 c
! Jesion wynios³y znajduj¹cy siê w pobli¿u koœcio³a we wsi Przemêt 
! 6 dêbów szypó³kowych znajduj¹cych siê w parku w Buczu 
! Cis pospolity - grupa 13 pni znajduj¹ca siê w parku w Popowie 
Starym 
! 4 dêby szypu³kowe znajduj¹ce siê w parku w Popowie Starym 

… prawie po³owa Gminy Przemêt (tj. 42 
%) le¿y na terenie utworzonego w 1991 
roku Przemêckiego Parku Krajo-
brazowego, którego celem jest ochrona     
i zachowanie jednego z najciekawszych 
fragmentów krajobrazu polodowcowego 
w Wielkopolsce.

... na herbie Gminy Przemêt widnieje œw. 
Andrzej.

... najbardziej charakterystycznym 
elementem w krajobrazie Przemê-
ckiego Parku Krajobrazowego s¹ 24 ryn-
nowe jeziora polodowcowe o ³¹cznej 
powierzchni 1 457,1 ha.

... na terenie Gminy Przemêt po³o¿one s¹ 
trzy rezerwaty  przyrody: „Torfowisko 
nad Jeziorem Œwiêtym” (ko³o Olejnicy), 
„Wyspa Konwaliowa” (na Jeziorze 
Radomierskim) oraz Jezioro Trzebidzkie 
(niedaleko Bucza).

... najwy¿szym wzniesieniem Gminy 
Przemêt jest Góra Babulina (112 m 
n.p.m.) znajduj¹ca siê pomiêdzy 
miejscowoœciami Kaszczor i Mochy. 
Jest to tak¿e najwy¿sze wzniesienie       
w powiecie wolsztyñskim.

... w dziewiêtnast¹ rocznicê urodzin œw. 
Bernarda z Clairvaux, mistyka i du-
chownego twórcy zakonu cystersów, 
Rada Europy podjê³a decyzjê o utwo-
rzeniu Szlaku Cysterskiego. Powsta³ on 
w ramach miêdzynarodowego programu 
„europejskich dróg kulturowych”, 

którego nadrzêdnym celem jest integra-
cja narodów nasze-go kontynentu po-
przez pog³êbianie wiedzy o wspólnych 
korzeniach naszej to¿samoœci kulturo-
wej. Na szlaku znalaz³y siê dwie miej-
scowoœci le¿¹ce na terenie Gminy 
Przemêt: Przemêt i Wieleñ Zaobrzañski.

... Wyspa Konwaliowa na Jeziorze 
Radomierskim nale¿a³a kiedyœ do 
Cystersów, a w XVII w. by³a prawdo-
podobnie miejscem spotkañ oddzia³ów 
Krzysztofa ¯egockiego walcz¹cych      
w czasie najazdu szweckiego.

... na drodze do Charbielina znajduje siê 
g³az nazwany Kamieniem Napo-
leona.W czasie, gdy Napoleon wraz ze 
swoj¹ armi¹ maszerowa³ do Leszna, to 
w³aœnie na tym kamieniu odpoczywa³.

... przy drodze z Siekowa do Ziemina, na 
wzgórz

... b

u na wysokoœci ok. 15 m znaj-
duje siê Podziemna Winnica Hrabiego 
Czrneckiego maj¹ca ok. 10 m d³ugoœci.

arokowy koœció³ œw. Jana Chrzciciela 
w Przemêcie w 1742 roku zosta³ 
czêœciowo zniszczony przez ¿ywio³        
i ponownie odbudowany w latach 1758-
1759. Przez d³ugi czas œwi¹tynia 
posiada³a tylko jedn¹ wie¿ê. Ostatecznie 
odbudowana zosta³a w 1982 roku.

... w o³tarzu g³ównym póŸnobarokowego 
koœcio³a Narodzenia NMP we Wieleniu 
znajduje siê s³yn¹ca cudami gotycka 
rzeŸba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem 
„Ucieczki Grzeszników” z 2 po³. XV w. 
Matka Boska mia³a siê we Wieleniu 
objawiæ na pniu lipowym pewnej 
pobo¿nej, ubogiej pasterce gêsi. Miejsce 
objawienia otoczono wielk¹ czci¹,          
a z czêœci pnia lipowego wyrzeŸbiono 
figurê Matki Bo¿ej i postawiono na 
miejscu objawienia, w pobli¿u jeziora, 
które nazwano Mariackim. Maryja 
wyrazi³a tak¿e ¿yczenie, aby w miejscu 
objawienia zbudowaæ koœció³ dla jej 
Syna. Proœbê Maryi spe³ni³ Beniamin  
Zaremba, który sprowadzi³ te¿ cyster-
sów. Zakonnicy przenieœli figurê do Ka-
szczoru, ale Matka Boska w tajemniczy 
sposób wróci³a na pierwotne miejsce do 
Wielenia. Po powstaniu klasztoru            
w Przemêcie mnisi mieli równie¿ zabraæ 
ze sob¹ cudown¹ figurkê, ale Matka 
Boska znów wróci³a do Wielenia i tu ju¿ 
pozosta³a. Pierwotniej figury ju¿ nie ma, 
obecna pochodzi z 2 po³. XV w. 
Ods³aniana jest tylko w czasie nabo-
¿eñstw.



str. 6 Zabytki

Przemêt
Pami¹tk¹ z czasów cystersów          

w Przemêcie jest okaza³y barokowy ko-
œció³ œw. Jana Chrzciciela, wybudo-
wany w latach 1651- 90, wg projektu  
Jerzego Cattenaciego. W roku 1742 ko-
œció³ zosta³ czêœciowo zniszczony przez 
po¿ar i ponownie odbudowany w l758-
1759. Jest on trzynawow¹ bazylik¹, mu-
rowan¹ i nietynkowan¹. Fasada frontowa 
zdobiona jest pilastrami. Po bokach dwie 
wie¿e. Wchodz¹c do budowli uwagê 
przykuwa barokowy o³tarz g³ówny,        
z 1755 r., w nim znajduje siê Obraz 
Wniebowziêcia Matki Boskiej pêdzla 
znanego malarza poznañskiego Szy-
mona Czechowicza. Œciany boczne zdo-
bi¹ liczne mniejsze o³tarze barokowe       
i rokokowe. Po po³udniowej stronie ko-
œcio³a œw. Jana Chrzciciela znajduj¹ siê 
fragmenty dawnych zabudowañ kla-
sztornych, pochodz¹cych z XVII, prze-
budowanych ok. 1767 r. oraz w XIX w.

Kilkaset metrów dalej znajduje siê 
koœció³ cmentarny pod wezwaniem œw. 
Andrzeja, zbudowany w pocz¹tkach 
XIX w, póŸniej rozbudowany o pre-
zbiterium i zakrystiê, z wie¿¹ zwieñczo-
n¹ he³mem o charakterze barokowym. 
Po wielu latach odnowiony z przepiêkn¹ 
malatur¹. 

Czasy cystersów pamiêta te¿ póŸno-
renesansowy koœció³ pod wezwaniem 
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a, (obecnie 
cmentarny), przebudowany w po³. XVII 
z wczeœniejszej budowli gotyckiej,          
z wczesnorenesansowym szczytem 
wsch. i wie¿¹ nakryt¹ he³mem ostro-
s³upowym. Wewn¹trz rokokowe wypo-
sa¿enie z 1770 r.: o³tarz g³ówny z obra-
zami Matki Boskiej Rokotniañskiej          
i Wrêczenie kluczy œw. Piotrowi (z ok. 
po³. XVII w., na zasuwie),dwa o³tarzyki 
boczne. Przed koœcio³em stoi na wyso-
kiej kolumnie stara figura œw. Józefa. 
Poœrodku przyleg³ego cmentarza znajdu-
je siê rzeŸba "Pieta". Z Przedmieœcia do 
koœcio³a pocysterskiego prowadzi "gaæ"-
w¹ska grobla ocieniona okaza³ymi 
jesionami, topolami i olchami. 

Kaszczor
Zwiedzaj¹c gminê Przemêt nale¿y 

"zajrzeæ" do Kaszczoru, najstarszej wsi 

na ziemi Przemêckiej, pochodz¹cej z 
XVII w.,  le¿¹cej w odleg³oœci 15 km od 
Przemêtu. Na terenie wsi znajduje siê 
póŸnobarokowy koœció³ powsta³y w la-
tach 1764-75 z fundacji opata Szo³-
drskiego. Na skraju wsi dwa wiatraki-
koŸliki z 1761 r. i z 1859  r.

Bucz 
W odleg³oœci 7 km. na wschód od 

Przemêtu znajduje siê wieœ Bucz. Mo-
¿emy tam zobaczyæ koœció³ drewniany 
na kamiennej podmurówce, stoj¹cy na 
pagórku w centrum wsi. Powsta³ w 1782 
roku. Za³o¿ony na planie krzy¿a ³a-
ciñskiego, ma prezbiterium zamkniête 
trójboczne. Kryty dachem gontowym. 

Œciany s¹ otynkowane, pokryte polichro-
mi¹ z 1966 roku. Wewn¹trz barokowy 
koœció³ o³tarz z po³. XVII w., dwa póŸno-
barokowe o³tarze boczne z koñca XVIII 
w., ambona z fragmentami z XVII w. i ro-

kokowa chrzcielnica z 2 po³. XVIII w. 
Obok koœcio³a stoi kwadratowa dzwon-
nica drewniana, prawdopodobnie z koñ-
ca XVIII w., nakryta daszkiem namio-
towym. W po³ - zach. czêœci wsi wznosi 
siê pa³acyk myœliwski z pocz¹tku XIX 
w. z ciekawymi drewnianymi schodami 
oraz oryginalnymi witra¿ami, przedsta-
wiaj¹cymi rodzajowe sceny z polowañ 
myœliwskich oraz wieñce myœliwskie.

Wokó³ pa³acu znajduje siê park z bo-
gatym drzewostanem, który jest wspa-
nia³ym miejscem do spacerów, za³o¿ony 
na prze³omie XVII i XVIII w. Po prze-
ciwnej stronie szosy znajduje siê 
folwark z zabudowaniami z koñca XIX 
w., m.in. rz¹dcówk¹, spichrzem i go-

rzelni¹. Przy szosie do Œmigla stoj¹ 
czworaki z pocz¹tku XX w.                               

Siekowo
Wybieraj¹c siê do Siekowa musimy 

Warto zobaczyæ, warto zwiedziæ
W ka¿dej miejscowoœci coœ interesuj¹cego

Iloœæ zabytków jakie mo¿na ogl¹daæ podczas pobytu w gminie Przemêt jest olbrzymia... Jest ich tak 
du¿o , ¿e nie sposób na kilku stronach wszystkie je opisaæ. Wypada i trzeba jednak wspomnieæ o tych 
najwa¿niejszych, co czynimy poni¿ej.
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koniecznie zaplanowaæ obejrzenie pa-
³acu w stylu renesansu francuskiego       
z 1878-79 r dla Zygmunta Czarneckiego, 
projektu architekta Zygmunta Godle-
wskiego. Zniszczony po¿arem w 1912 
roku, odbudowany w 1914 roku., w u-
proszczonej formie. Sk³ada siê z piêtro-
wego korpusu g³ównego, nakrytego stro-
mym dachem czterospadowym z dwoma 
poziomami okien powiekowych i bo-
cznych skrzyde³ parterowych. Obiekt 
posiada dwie smuk³e, okr¹g³e wie¿e, 
zwieñczone wysokimi he³mami sto¿ko-
wymi. W pa³acu od 1950 roku mieœci siê 
oddzia³ szpitala psychiatrycznego z Ko-
œciania. 

Wokó³ pa³acu rozci¹ga siê park 
(16,29 ha) zaprojektowany w latach ok. 
1870-80 przez Mariê Czarneck¹, czê-
œciowo o za³o¿eniu krajobrazowym,      
w partii p³d. regularny, z dwoma w¹-
skimi prostok¹tnymi stawami (na je-
dnym z nich ma³a zadrzewiona wysepka) 
i strzy¿onym szpalerem grabowym 

wzd³u¿ nich. Wœród starodrzewu zacho-
wa³o siê wiele okazów pomnikowych, 
m.in. wi¹zy o obw. do 520 cm, dêby do 
400 cm, jesiony do 350 cm, grupa lip 
przy pa³acu. Spoœród zabudowañ pozo-
sta³ych po znajduj¹cym siê w s¹sie-
dztwie folwarku na uwagê zas³uguj¹: 
oficyna z 2 po³. XIX w., okaza³y spichrz    
z 1846 r. o wysokim dachu naczó³kowym 
i niszczej¹ca stajnia koni wyjazdowych   
z lat siedemdziesi¹tych XIX w.

Na skraju dawnych sadów i ogrodu 
warzywnego wznosi siê koœció³ Nie-
pokalanego Poczêcia NMP  z 1954 r.

Na p³n.-wsch. skraju wsi stoi wiatrak 
-  koŸlak z 1877 r.

Siekówko
W odleg³oœci 2,5 km na p³d. zach. od 

Siekowa, przy drodze do Przemêtu, le¿y 
wieœ Siekówko.

W centrum wsi stoi okaza³a kapli-
czka - dzwonnica z figur¹ œw. Jana 
Nepomucema oraz tablic¹ z 1987 r., 
upamiêtniaj¹c¹ 9 ofiar II wojny œwia-
towej, mieszkañców wsi. W pobli¿u 
szko³y znajduje siê figura Matki Boskiej 
Niepokalanej z 1920 r. na ozdobnym 
cokole. Po wschodniej stronie drogi do 

Przemêtu zachowa³ siê wiatrak koŸlak    
z 1771 r.

Kluczewo
Wieœ po³o¿ona w pó³nocno - wscho-

dniej czêœci gminy, przy drodze S¹czko-
wo - Siekowo. Na terenie wsi ochronie 
podlegaj¹ nastêpuj¹ce zabytki: budynki 
mieszkalne z pocz. XIX wieku a tak¿e      
z pocz. XX ; kapliczka z figur¹ Matki 
Boskiej wykonana z lastriko i gipsu; 
stodo³y z koñca XIX w.; Szko³a 
Podstawowa nr 1 z pocz¹tku XX w., 
wykonana z ceg³y; dwór z  2 po³. XIX w.; 
wiatrak koŸlak z XIX wieku. 

S¹czkowo
Na trasie Przemêt-Bucz le¿y S¹czko-

wo, budynki godne obejrzenia to: kapli-
czka w murze, a tak¿e kapliczka z  rzeŸb¹ 
Chrystusa wykonana z lastriko; budynki 
mieszkalne z ceg³y z koñca XIX i  pocz. 
XX w.; Szko³a Podstawowa z ceg³y z po-
cz¹tku XX w.; stodo³y z muru pruskiego 

z  ceg³y z koñca XIX w.; wiatrak koŸlak   
z drewna z XIX w. 

Barchlin
To wieœ po³o¿ona 7,5 km na wschód 

od Przemêtu. W p³n. czêœci wsi wznosi 
siê dwór w formie willi neorene-
sansowej, zbudowany w 1893 roku przez 
ówczesnego w³aœciciela maj¹tku Fry-
deryka Ksawerego Speicherta. Zosta³ 
przebudowany w latach siedemdziesi¹-
tych XX w. z zatarciem cech stylowych. 
Na elewacji frontowej zachowa³a siê 
tablica z dat¹ budowy i ³aciñsk¹ senten-
cj¹: Zachowaj Panie ten budynek i broñ 
ponad wszelkim niebezpieczeñstwem. 
Obok dworu rozci¹ga siê park (ok. 2 ha)   
z koñca XIX w., o za³o¿eniu krajobra-
zowym, ze stawem i okaza³¹ topol¹ bia³¹ 
o obw. ok. 370 cm oraz dêbem - obwód 
310 cm. Na trawniku przed dworem 
roœnie pomnikowy cis o obw. 230 cm, 
rozwidlaj¹cy siê na cztery pnie. W s¹sie-
dztwie po³o¿one s¹ zabudowania folwar-
czne z koñca XIX w., z trzykondygna-
cyjnym spichrzem.

Ochronie podlegaj¹ nastêpuj¹ce 
obiekty zabytkowe: drewniany wiatrak - 
koŸlak z 1824 r.; budynki mieszkalne z II 

po³. XIX w.

Popowo Stare
Jad¹c w kierunku Œmigla, prze-

je¿d¿amy przez Popowo Stare, miejsco-
woœæ le¿¹c¹ 12 km od Przemêtu. W po³u-
dniowo-wschodniej czêœci wsi wznosi 
siê póŸnobarokowy dwór Szo³drskich     
z lat 1775-1785, parterowy z piêtrow¹ 
czêœci¹ œrodkow¹ mieszcz¹c¹ wielk¹ 
salê balow¹. Jego twórc¹ jest wybitny 
architekt Ignacy Graff z Rydzyny. 
Wewn¹trz zachowa³y siê czêœciowo 
oryginalne dekoracje sztukatorskie. Przy 
pó³nocnej œcianie dworu roœnie 
pomnikowa grupa piêciu cisów  o  obw. 
do 110 cm.

Przy dworze rozci¹ga siê park o za³o-
¿eniu krajobrazowym z koñca XIX w. 
(3,50 ha), z ró¿norodnym drzewostanem, 
z którego najgrubszym jest rosn¹cy na 
pó³nocnym skraju d¹b o obw. 640 cm. 
Znajduje siê tu te¿ staw.

Ochronie podlegaj¹ tak¿e: neogo-
tycka kapliczka z figur¹ Matki Boskiej     
z koñca XIX; kamienno-ceglany Koœció³ 
Niepokalanego Poczêcia z 1988 r. znaj-
duj¹cy siê w pó³nocnej czêœci wsi. Rze-
Ÿby wewn¹trz koœcio³a wykona³ Marian 
Murek z Górska; budynki mieszkalne      
z  po³. XIX i pocz. XX w; stodo³y z ceg³y 
z koñca XIX i pocz. XX w; budynek 
Szko³y Podstawowej z ceg³y z pocz. XX 
w; gorzelnia, murowana z 1901 r; dom 
pofolwarczny, murowany z 1859 r; go-
rzelnia pofolwarczna, murowana z  koñ-
ca XIX w.

Przy bocznej drodze prowadz¹cej na 
wschód do szosy œmigielskiej roœnie 
gêsta aleja kasztanowców. Natomiast 
przy drodze polnej do Barchlina, 1200 m 
na zachód od Starego Popowa, zacho-
wa³y siê resztki grodziska pierœcienio-
watego i oddzielonej od niego fos¹ osady 
przygrodowej, datowanej na VII-X w.

Poœwiêtno
Niedaleko Popowa Starego, w odle-

g³oœci ok. 1 km le¿y wieœ Poœwiêtno. Na 
terenie tej wsi ochronie podlegaj¹ na-
stêpuj¹ce budynki: Szko³a Podstawowa 
zbudowana z ceg³y z  pocz. XX w., 
stodo³a z gliny i z  ceg³y z pocz. XX w., 
œwietlica, krzy¿ z  drzewa z 1948 r., 
cztery budynki mieszkalne z 2 po³. XIX    
i XX w., kapliczka z sygnaturk¹ z ceg³y     
z 1881r., stodo³a z ceg³y z pocz¹tku XX 
w.

Biskupice
Wieœ Biskupice po³o¿ona jest 10 km 

na wschód od Przemêtu. Ochronie podle-
gaj¹ nastêpuj¹ce obiekty zabytkowe: 
murowana, nieotynkowana kapliczka 
œw. Wawrzyñca z dzwonem w wie¿y-
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czce. Wewn¹trz znajduje siê olejny obraz 
Matki Boskiej Czêstochowskiej, a po 
bokach niemieckie reprodukcje œwiê-
tych: Katarzyny, Leona XIII i œw. Miko-
³aja; budynki mieszkalne z koñca XIX 
w., stodo³a z gliny z II po³. XIX w., przy 
drodze kapliczka z ceg³y z figur¹ Matki 
Boskiej z 1913 roku.

Soko³owice
W odleg³oœci 9 km na wschód od 

Przemêtu, przy drodze Œmigiel - 
W³oszakowice le¿y wieœ Soko³owice. 
Znajduje siê tu klasycystyczny dwór, 
który powsta³ po 1806 r., bezstylowe 
skrzyd³o dobudowano w 1857 r. Przy 
nim znajduje siê park (4,5 ha) z du¿ym 
stawem. Po³o¿ony nad nim spichlerz 
obecnie nieu¿ytkowany, stoi zapewne na 

fundamentach dworu gotyckiego, 
wzmiankowanego w 1524 r. W centrum 
wsi roœnie d¹b o obwodzie 360 cm.

Mochy
Jad¹c z Przemêtu do Wolsztyna 

przeje¿d¿amy przez wieœ Mochy. Przy 
skrzy¿owaniu g³ównych dróg stoi kapli-
czka z rzeŸb¹ Matki Boskiej Wieleñskiej.

Przy innym skrzy¿owaniu, znajduje 
siê pomnik z 1965 r. w formie niskiego 
obelisku zwieñczonego or³em z rozpo-
startymi skrzyd³ami, który upamiêtnia 
czterech powstañców wielkopolskich 
(dwóch z nich poleg³o w 1920 r., dwaj 
pozostali zostali aresztowani przez 
gestapo i straceni w latach 1940 i 1942). 
Do jego budowy wykorzystano kamienie 
pozosta³e z poprzedniego pomnika         
z 1928 r., zniszczonego przez hitlero-
wców.

Ochronie podlega wiele budynków 
mieszkalnych pochodz¹cych z XIX i XX 
wieku.

Przy szosie do Wolsztyna zachowa³y 
siê zabudowania nieczynnej obecnie 
mleczarni z ok. 1900 r. W pobli¿u po 
przeciwnej stronie drogi, w 1988 r. 
otwarto stadion miejscowego klubu 
sportowego.

 B³otnica
B³otnica to wieœ po³o¿ona 1 km na 

po³udnie od Przemêtu, nad Kana³em 
B³otnickim. Na skrzy¿owaniu dróg       
w centrum B³otnicy znajduje siê figura 
Serca Jezusowego z 1947 roku. Przy niej 
ustawiono ma³¹ dzwonnicê, a w 1991 
roku ods³oniêto tablice ku czci ofiar I  i II 
wojny œwiatowej oraz Powstania Wiel-
kopolskiego, z nazwiskami 20 mie-
szkañców wsi poleg³ych w latach 1914-
1919 i 13 ofiar z lat 1939-1945.

Przy stacji kolejowej zachowa³a siê 
wie¿a ciœnieñ z 1909 roku. Pozosta³e 
budynki podlegaj¹ce ochronie to: 
wiatrak - koŸlak z 1809 roku, kapliczka 
przed budynkiem poczty, budynek 
poczty, murowany, z pocz¹tku XX w., 
budynek mieszkalny nr 101, II po³owa 
XIX w., budynek mieszkalny nr 12, 
murowany, pocz¹tek XX w., budynek 
mieszkalny nr 56, murowany, XIX/XX 
w. 

Starkowo
Niedaleko B³otnicy przy drodze do 

Boszkowa znajduje siê Starkowo, 
miejscowoœæ, która równie¿ posiada 
zabytkowe obiekty - s¹ to: wiatrak-ko-
Ÿlak,  znajduj¹cy siê na po³udniu od wsi, 
przy polnej drodze do Górska, pocho-
dz¹cy z 1703 roku; kapliczka z figur¹ 
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, zbudo-
wana z ceg³y, z pocz. XX w.

Radomierz
Jad¹c z Przemêtu do Wielenia 

przeje¿d¿amy przez Radomierz. Zabytki 
podlegaj¹ce ochronie na terenie tej wsi 
to: wiatrak koŸlak z 1703 roku,  znajdu-
j¹cy siê na po³udniu od wsi, przy polnej 
drodze do Górska oraz murowana 
kapliczka z figur¹ Matki Boskiej z Dzie-
ci¹tkiem  z pocz. XX w. 

Górsko
W odleg³oœci 12 km od Przemêtu,  

przy drodze z Olejnicy do Brenna le¿y 
Górsko.

Atrakcj¹ tej wsi  jest jedyna w Polsce, 
a mo¿e i na œwiecie galeria rzeŸby 
ptaków ¿yj¹cych na terenie Przemê-
ckiego Parku Krajobrazowego, urz¹-
dzona na wzór Panoramy Rac³awickiej 
oraz wystawa p³askorzeŸb ze scenami    z 
"Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. 
Za³o¿ycielem tej galerii jest twórca 
ludowy Marian Murek.

W pobli¿u galerii ptaków stoi Kapli-
ca Serca Jezusowego, przebudowana     
w 1955r. z wzniesionego w latach 1936-
37 Domu Katolickiego. Wewn¹trz rzeŸba 
Chrystus do grobu z³o¿ony, p³askorzeŸba 
Serce Jezusowe i obudowa tabernakulum 
s¹ dzie³em Mariana Murka.

Na placu w centrum wsi stoi interesu-
j¹ca kapliczka-dzwonnica z 1947 r.,        
z rzeŸbami o charakterze ludowym.

Wieleñ
W 1278 roku we Wieleniu ufundo-

wano Klasztor. Pierwsi zakonnicy  przy-

byli do Wielenia w 1285 roku z klasztoru 
w Parady¿u. W 1731-42 r. cystersi 
wznieœli barokowy koœció³ Narodzenia 
NMP, zbudowany na planie krzy¿a 
³aciñskiego. Wewn¹trz œwi¹tyni, w o³ta-
rzu znajduje siê gotycka rzeŸba Matki 
Boskiej Ucieczki Grzeszników z 2 po³. 
XV w., cel licznych pielgrzymek. Kult 
Matki Boskiej w Wieleniu siêga co 
najmniej XV w. W kaplicy Mêki Pañ-
skiej znajduje siê barokowa Pasja: krucy-
fiks z XVII w., a tak¿e figury Matki Bo¿ej 
i œw. Jana z 1 po³. XVIII w. Obecnie 
œwi¹tynia ta jest znanym Sanktuarium 
Maryjnym. W 1418 roku nast¹pi³o 
przeniesienie konwentu klasztornego z 
Wielenia do Przemêtu. Zakon-nicy 
powoli pomna¿ali swe dobra.
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Natura, natura, natura...
Gospodarstwa

agroturystyczne 
w Gminie Przemêt

Na terenie Gminy Przemêt liczne reprezentowane s¹ gospodarstwa 
agroturystyczne. Wczasy w gospodarstwach tego typu to nie tylko “le¿enie 
brzuchem do góry”, ale  aktywny wypoczynek - poznawanie ¿ycia na wsi dziœ 
jak i dawniej, uczestnictwo w niezliczonej iloœci imprez, zabaw, niekiedy 
relaksuj¹cych pracach. 

Gospodarstwo Pani Beaty Praiss 
Os³onin 57, 64-234 Przemêt, tel. (065) 549 93 81 

Gospodarstwo to przyjmuje goœci od czerwca do wrzeœnia. Dysponuje 3 
pokojami dla 10 osób, aneksem kuchennym, ³azienk¹. Dodatkowo istnieje 
mo¿liwoœæ rozbicia namiotu i korzystania z ogrodu.

"Zagrodê u RzeŸbiarza" Pana Patryka Murka 
Górsko 31, 64-234 Przemêt, tel. (065) 549 47 37
http://www.agrotur.note.pl/zagroda;   http://www.przemet.pl/murek

Atrakcj¹ tego gospodarstwa jest Galeria Ptaków RzeŸbionych w drewnie 
wykonana przez Mariana Murka. Galeria powsta³a w 1995 roku. Na dwóch 
poziomach eksponowanych jest 300 ptaków wykonanych w naturalnej 

wielkoœci i ubar-
wieniu, wystêpuj¹-
c y c h  w  P r z e -
mêckim Parku Kra-
jobrazowym.

Ze wzglêdu na 
unikalny charakter 
galeriê co roku 
odwiedza kilkana-
œcie tysiêcy osób     
z kraju i zagranicy.

W obrêbie go-
spodarstwa s¹ przy-
gotowane s¹ spe-
c ja lne  miejsca ,  
gdzie bez wzglêdu 

na pogodê mo¿na zorganizowaæ grillowanie miêsa i ryb lub sma¿enie 
kie³basek dla oko³o 50 osób. Atrakcj¹ jest tak¿e mo¿liwoœæ zobaczenia 
rzeŸbiarza w trakcie pracy, a nawet w³asnorêczne rzeŸbienie pod nadzorem 
Mariana Murka. Turyœci mog¹ uczestniczyæ w wypieku chleba tradycyjnym 
sposobem w piecu chlebowym. 

W galerii istniej¹ idealne warunki do przeprowadzania praktycznych lekcji 

AGROTURYSTYCZNE SZALEÑSTWO
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przyrody dla uczniów szkó³ podstawowych. 
Du¿¹ atrakcjê stanowi¹ ,znajduj¹ce siê w pobli¿u, czyste i bogate w ryby 

jeziora oraz du¿e kompleksy leœne zasobne w czarne jagody i grzyby. We wsi 
istnieje prywatne ³owisko, gdzie mo¿na ³owiæ ryby bez karty wêdkarskiej. Dla 
goœci przeznaczony jest osobny budynek. Do dyspozycji wczasowiczów s¹ 3 
pokoje 4-osobowe z osobn¹ kuchni¹ wraz z jadalni¹ w myœliwskim stylu 
(kominek i odpowiednio zaaran¿owany wystrój), ³azienk¹ i salonikiem z tele-
wizorem. W ogrodzie jest miejsce na grill lub ognisko, przy gorszej pogodzie 
mo¿na sma¿yæ kie³baski przy kominku.

Ciekawym jest fakt, i¿ od szeœciu lat Marian Murek rzeŸbi sceny z "Pana 
Tadeusza" wg Andriollego. Maj¹ one wymiary 200 x 200 cm. Na jedn¹ ksiêgê 
sk³adaj¹ siê trzy obrazy, czyli jak ³atwo policzyæ ca³oœæ z³o¿ona bêdzie z 36 
obrazów. Zakoñczenie ca³oœci zaplanowano na 2003 rok. Wed³ug planów 
Mariana Murka p³askorzeŸby maj¹ byæ eksponowane w specjalnie do tego 
celu wybudowanej rotundzie. Uzupe³nieniem ,,Pana Tadeusza'' bêd¹ rzeŸby 
figuralne wykonane w trakcie ogólnopolskich plenerów rzeŸbiarskich, jakie 
co roku odbywaj¹ siê w galerii w ostatnim tygodniu czerwca.

“Stara Chata u Kowola" 
Marii i Krzysztofa Pieœniaków 
ul. Przemêcka 3, Kluczewo, 64-234 Przemêt, 
tel. (065) 549 86 35 
http://agrotur.note.pl/ukowola

“Stara Chata u Kowola” to wiejska chata z pocz¹tku XX w., blisko 100-
letni zabytek, ale nadal funkcjonalny i mi³y w bytowaniu. W budynku jest 15 
miejsc noclegowych w 5 izbach. Jest te¿ kuchnia, dwie ³azienki, altana, sieñ i 
,,strych z atrakcjami''. Z chaty do lasu jest ok. 700 metrów. Niecodzienn¹ 
atrakcj¹ dla mieszczuchów jest okazja pomocy przy ¿niwach lub pracach 
gospodarskich. Mo¿na te¿ na swoje potrzeby przygotowaæ samodzielnie 
mas³o lub ser. Wizyta tu to tak¿e okazja aby napiæ siê samodzielnie zrobionego 
piwa. Podpiwek jest przygotowany przez gospodyniê, a goœcie samodzielnie 
dokañczaj¹ ,,miksturê''. Takie piwko sch³odzone w studni smakuje wybornie! 
Zaradne gospodynie mog¹ podczas pobytu u Kowola kupiæ od okolicznych 
mieszkañców warzywa lub owoce i zrobiæ zaprawy. To dopiero pami¹tka          
z wczasów! Do Pañstwa Pieœniaków goœcie przyje¿d¿aj¹ te¿ na 2-3 dni - spe-
cjalnie na œwi-niobicie. 

 Wy¿ywienie mo¿na sobie bez problemu przygotowywaæ samemu. W cha-
cie jest kuchnia wyposa¿ona we wszystkie potrzebne sprzêty. Posi³ki mog¹ te¿ 
byæ przygotowywane przez gospodarzy, nie jest to ¿adnym problemem 
Wówczas ca³y dzieñ mog¹ Pañstwo przeznaczyæ na wypoczynek. Koszt 
pobytu to 25 z³/osobê/dobê bez wy¿ywienia. Przy ca³kowitym wy¿ywieniu 
koszt wy-nosi 50 z³/osobê/dobê. Goœcie wówczas maj¹ przygotowywane 
œniadanie i obiadokola-
cjê. Dzieci do lat 3 s¹ 
zwolnione z op³at, a dla 
tych w wieku 4-10 lat 
stosujemy 50% zni¿kê.

Gospodarstwo Pañ-
stwa Pieœniaków to tak-
¿e bardzo popularnym 
miejscem przyjazdów 
wycieczek szkolnych         
z terenu Wielkopolski,    
a tak¿e spoza regionu. 
Ju¿ od wczesnej wiosny 
(pocz¹tek kwietnia) 
przyje¿d¿aj¹ tutaj autokary z dzieæmi ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. 
Wycieczki przyje¿d¿aj¹ zazwyczaj ok. godz. 10 rano. Program w zale¿noœci 
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od wybranej wersji trwa 3-4 godziny. Impreza dla wycieczki szkolnej polega 
na prezentacji przygotowanego przez Pañstwa Pie-œniaków programu pt. ,,Jak 
wygl¹da ¿ycie na wsi". Dzieci maj¹ okazjê poznaæ ,,od kuchni" jak hoduje i 
pielêgnuje siê zwierzêta w gospodarstwie, czym siê ¿ywi¹, w jakich 
warunkach ¿yj¹, itp. Za ka¿dym razem, gdy wycieczka trafia np. na m³ode 
prosiaki wszystkie dzieci maj¹ ogromn¹ radoœæ z tego, ¿e mog¹ wzi¹æ zwie-
rzêta na rêce, pog³askaæ, pobawiæ siê z nim.

Bardzo ciekaw¹ pozycj¹ jest prezentacja prac typowo gospodarskich np. 
przêdzenie we³ny, 
robienie mas³a          
i sera. W kuŸni         
z ogromnym zain-
t e r e s o w a n i e m  
dzieci obserwuj¹ 
jak z  kawa³ka 
metalu kowal po-
trafi “wyczaro-
waæ” podkowê.        
W kuŸni jest go-
r¹co i g³oœno - ta 
praca robi szcze-
gólne wra¿enia na 
n a j m ³ o d s z y c h  
dzieciach. Czasami zdarzyæ siê mo¿e, ¿e akurat w dniu wycieczki pada deszcz, 
wtedy rozstawiane s¹ na podwórzu du¿e wojskowe namioty i wszyscy mog¹ z 
nich obserwowaæ pracê kowala. Wykut¹ podkowê wycieczka mo¿e zabraæ na 
pami¹tkê ze sob¹. Mo¿na te¿ przygotowaæ ma³e podkówki - wielkoœci 
breloczka do kluczy - dla ca³ej wycieczki i wówczas ka¿dy uczestnik ma 
niezwyk³¹ pami¹tkê.

Obok chaty jest prowadzony przez gospodarzy ma³y ogródek ekologiczny, 
gdzie warzywa u-
prawiane s¹ bez ¿a-
d n y c h  c h e m i -
cznych wzmacnia-
czy. Po zakoñcze-
niu programu ,,ofi-
cjalnego'' na dzieci 
czekaj¹  typowe 
przyjemnoœci zwi¹-
zane z pobytem na 
wsi. Mo¿na urz¹-
dziæ pieczenie kie³-
basek nad ogni-
skiem lub np. prze-
ja¿d¿ki bryczkami. 

Bryczkê tak¹ w zale¿noœci od pory roku dekoruje siê bardzo ³adnie jaœminami 
lub bzem. Dzieci mog¹ te¿ “dostaæ” do zabawy np. m³ode kózki. Obserwacja 
jak ma³a kózka pije mleko od mamy, albo mo¿liwoœæ samodzielnego 
nakarmienia “z rêki” ma³ych zwierz¹t jest zawsze dla m³odzie¿y 
przyjemnoœci¹. Zupe³nie ,,odjazdowa'' i bardzo emocjonalnie 
prze¿ywana zw³aszcza przez ma³e dzieci jest okazja do napicia siê 
mleka ,,prosto od krowy'', albo ,,prosto od kozy''. Du¿e 
zdziwienie budzi te¿ znalezione w kurniku jajko i stwierdzenie, ¿e 
jest... ciep³e.

 Za ka¿dym razem du¿a czêœæ wycieczki cieszy siê te¿ po 
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prostu z tego, ¿e mo¿e ganiaæ siê swobodnie po podwórzu. Dziewczynki 
chêtnie bior¹ udzia³ w konkursie na naj³adniejszy wianek zrobiony z polnych 
kwiatów.

  Ostatnim punktem wycieczki jest sadzenie drzewka na rekultywowanym 
przez Pañstwa Pieœniaków wysypisku œmieci. Wysypisko oddalone jest od  
“chat” o ok. 200 metrów. Proszê siê nie martwiæ okreœleniem “wysypisko” - 
jest ono ca³kowicie zasypane i obecnie wygl¹dem i zapachem nie ró¿ni siê od 
zwyk³ego pola. To co je wyró¿nia to powsta³y zagajnik drzewek sadzony przez 
odwiedzaj¹ce nas wycieczki. Na ka¿dym z takich drzewek jest umieszczona 

karteczka z dat¹ posadzenia i z informacj¹, jaka wycieczka 
i sk¹d to drzewko zasadzi³a. Takie dzia³ania bardzo 
korzystnie wp³ywaj¹ na postawy ekologiczne m³odzie¿y. 
Rzadko które dziecko z miasta mia³o kiedykolwiek okazjê 
zasadziæ drzewo. Tutaj widaæ jak na d³oni, jak zaœmiecane 
przez 25 lat wysypisko mo¿e zmieniæ siê w ³adne miejsce 
na spacery. Gdzie rosn¹ ma³e drzewka i znacznie wiêksze 
s³oneczniki.

Regu³¹ jest, ¿e wycieczka wracaj¹c do domu jest 
znacznie spokojniejsza ni¿ po przyjeŸdzie. Kilka godzin 
tak intensywnych i niezwyk³ych dla miejskich dzieci 
wra¿eñ robi swoje i m³odzie¿ wraca do domu 
,,wyciszona''.

Gospodarstwo Agroturystyczne “Czajkówka”
Pañstwa Zofii i Zdzis³awa Czajków 
Trzebidza 1, tel. (065) 549 87 78; 0 504 320 130
http://www.agrotour.note.pl/czajkowa

Specjalnoœci¹ tego gospodarstwa agroturystycznego s¹ organizowane co 
roku Rajdy Konne Szlakiem Dworów i Pa³aców Zachodniej Wielkopolski. 
Systematycznie organizowane s¹ te¿ Hubertusy, wczasy w siodle, plenery 
malarskie a zim¹ kuligi. Pañstwo Czajkowie zapraszaj¹ równie¿ na 
jednodniowe, plenerowe imprezy okolicznoœciowe (np. rocznicowe), 
po³¹czone z przeja¿d¿k¹ bryczkami dla uczestników, ogniskiem, zabawami na 
œwie¿ym powietrzu itp.

“Stara Stajnia"  
ul. Wschowska 4, Wieleñ,  64-234 Przemêt, 
Tel. 
http://www.starastajnia.pl

0 603 845 447 

“Stara Stajnia” po³o¿one jest w Wieleniu na terenie Przemêckiego Parku 
Krajobrazowym. Pomimo tego, ¿e znajdujemy siê przy 
samej drodze - st¹d zaledwie dwa kroki do lasu i je-
ziora.

W “Starej Stajni” obok atrakcji zwi¹zanych z wy-
cieczkami konnymi, rowerowymi i kajakowymi orga-
nizowane s¹ jazdy konno dla g³uchoniemych i prze-
jazdy bryczkami. Tylko tutaj mo¿na cofn¹æ siê w cza-
sie i ruszyæ ma³ym taborem “cy-gañskim” w Pol-
skê ze œpiewem na ustach “Hej Cyganie co pê-
dzicie w œwiat...”.

Odwiedzaj¹cych gospodarstwo na pewno 
nie ominie ognisko i grill. Organizowane s¹ tu 
tak¿e imprezy plenerowe i firmowe. W gospo-
darstwie znajduje siê kilkanaœcie miejsc nocle-
gowych z przytuln¹ sal¹ kominkow¹. Dla lu-
bi¹cych przygody przygotowano wozy 
mieszkalne.

 



RELAKS - baza noclegowa

Apartamenty z ca³kowicie wyposa¿on¹ 
kuchni¹ i ³azienk¹ -  140-180 z³/dobê
Pokoje z kuchni¹ (wejœcie z dworu)
35 z³/os. 
Kuchnia ogólnodostêpna - 5z³ na dobê

RELAX - wy¿ywienie

Ca³odzienne wy¿ywienie - 25-27 z³
Obiady:  13 z³

Parking niestrze¿ony bezp³atny

Oœrodek Relax organizuje kolonie, zielo-
ne szko³y, pobyty weekendowe, szkole-
nia.

RELAX - pla¿a

Pla¿a gminna, której organizatorami s¹ 
wspólnie Urz¹d Gminy Przemêt i Oœro-
dek Relax jest pla¿¹ strze¿on¹ w go-
dzinach 10.00-18.00. Pla¿ê strze¿e 
dwóch ratowników. Wejœcie na pla¿ê 
bezp³atne.
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TURÓW - baza noclegowa

Apartamenty w cenach od 35 z³ do 50 z³ 
za dobê od osoby. Domki jedno- i wie-
lopokojowe z tarasem od 20 do 80 z³.

TURÓW - wy¿ywienie

Ca³odzienne wy¿ywienie - 27 z³
Obiady- 15 z³

TURÓW -  pla¿a

Pla¿a Oœrodka Turów jest pla¿¹ 
strze¿on¹ w godzinach 10.00-18.00. 
Pla¿e strze¿e 5 ratowników z WOPR-u. 
Wejœcie na pla¿ê bezp³atne.

Wypo¿yczalnia
sprzêtu

RELAX wypo¿yczalnia sprzêtu:
Rowery wodne (7 szt.) - 10 z³/godz.
Kajaki (10 szt.) - 8 z³/godz.
Omega (1 szt.) - 20 z³/godz. 
Gokarty szosowe (1 szt.)- 8 z³/godz.
Rowery (12 szt.) - 5 z³/godz.

Oœrodek Relax oferuje równie¿: 
boisko do koszykówki, boisko do 
siatkówki pla¿owej nieodp³atnie,
stó³ do tenisa sto³owego - 5 z³/godz.
si³owniê - 5 z³/godz.

TURÓW wypo¿yczalnia sprzêtu:
Rowery wodne - 8 z³/godz.
Kajaki - 6 z³/godz.
Ma³e ³odzie ¿aglowe - 10 z³/godz.
Omega - 20 z³/godz.

Oœrodek Turów oferuje równie¿: 
Plac zabaw dla dzieci, boisko 
do siatkówki  nieodp³atnie, 
stó³ do tenisa sto³owego,
kort tenisowy dla goœci 
nieodp³atnie; dla osób 
z zewn¹trz: 5 z³/godz.,
wigwam  dla goœci nieodp³atnie; 
dla osób z zewn¹trz za pewn¹ 
op³at¹ (w zale¿noœci od rodzaju 
imprezy).

RELAKS
http://www.owrelaks.pl http://www.wczastur.com

TURÓW



Sp³yw kajakowy Szlakiem Konwalii - dla wytrwa³ych
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Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem w krajobrazie Przemêckiego 
Parku Krajobrazowego s¹ 24 rynnowe 
jeziora polodowcowe. Na jeziorach tych 
wytyczono jeden z najpiêkniejszych 
szlaków kajakowych w Polsce, tzw. 
„Szlak Konwaliowy”, który wzi¹³ swoj¹ 
nazwê od wyspy w centralnej czêœci Jez. 
Radomierskiego.

Ca³y szlak ma charakter pêtli, liczy 
41 km i na jego przep³yniêcie nale¿y 

przeznaczyæ 3 dni z dwoma noclegami. 
Warto dodaæ, ¿e Szlak Konwaliowy 
posiada wodne po³¹czenia z kana³ami 
Obry i kolejnym ci¹giem Jezior Zb¹-
szyñskich, a tak¿e poprzez Kana³ Mosiñ-
ski z Wart¹.

Sp³yw proponuje siê rozpocz¹æ nad 
Jeziorem Dominickim w Boszkowie, 
chocia¿ mo¿na to równie¿ zrobiæ            
w Lginiu, Wieleniu czy Przemêcie. 
Jezioro Dominickie jest najwiêkszym      
w województwie i ma 344 ha powie-
rzchni (g³êbokoœæ maksymalna  17,1 m). 
Kajaki wypo¿yczamy w Oœrodku 
Sportów Wodnych PTTK i spod przy-
stani kierujemy siê w kierunku pla¿y 
g³ównej i budynku Hotelu „Syrena”. 
Wyp³ywamy z jeziora tzw. Strumieniem 
Boszkowskim, przenosz¹c kajaki przez 
zastawkê i przep³ywamy dalej pod mo-
stem drogowym i kolejowym. Przez 1,2 
km p³yniemy kana³em do Jez.  
Wielkiego. Brzegi s¹ poroœniête olsami, 
a jezioro podobnie jak wiêkszoœæ jezior 
Parku jest w stadium zaawansowanej 
eutrofizacji i zarasta.

Trzymaj¹c siê prawego brzegu w pra-
wej zatoce wp³ywamy w doœæ trudny do 
odszukania wyp³yw. Przep³ywamy pod 
mostkiem na drodze polnej z Charbie-
lina do Boszkowa i wp³ywamy na ró-
wnie silnie zarastaj¹ce Jezioro Ma³e. 
P³yn¹c lewym brzegiem po ok. 300 m 

znajdujemy szeroki i ³atwy do zna-
lezienia wyp³yw kana³u. Mo¿na jednak 
skrêciæ równie¿ w prawo i wp³yn¹æ       
w niewielki strumieñ Wencerkê, którym 
po przep³yniêciu 1,7 km wœród ³¹k i pól 
dostaniemy siê na Jezioro Trzebidzkie. 
Jego powierzchnia w wyniku zarastania 
stale siê zmniejsza i wynosi oko³o 26 ha. 
S¹siaduj¹ce z jeziorem zalane ³¹ki 
porastaj¹ turzyce i sit. Latem na tafli je-
ziora pojawiaj¹ siê kwitn¹ce grzybienie 

bia³e. Od po³udniowej 
strony jeziora na wysokiej 
skarpie po³o¿ony jest las 
mieszany, z przewag¹ 
buka. 

Jezioro Trzebidzkie 
stwarza doskona³e warun-
ki dla wystêpowania wielu 
gatunków ptaków wodno-
b³otnych. GnieŸdzi siê 
tutaj kilkanaœcie par gêsi 
gêgawych, które buduj¹ 
swoje gniazda na nie-
wielkich wysepkach, ³abê-
dzie nieme oraz liczne ka-
czki krzy¿ówki, g³owien-

ki, czernice i ³yski. W okresie lêgowym 
nad jeziorem kr¹¿y kilka par b³otniaków 
stawowych, ptaków drapie¿nych, które 
buduj¹ swoje gnia-
zda w trzcinowi-
skach. Nad jezio-
rem gnie¿d¿¹ siê te¿ 
¿urawie, a na cien-
kich ga³¹zkach wie-
rzb mo¿emy wypa-
trzyæ wisz¹ce gnia-
zda remiza.

Niedostêpnoœæ 
jeziora powoduje, 
¿e wystêpuj¹ tutaj 
równie¿ rzadkie 
ssaki: wydry i rodzi-
na bobrów. 

Wracamy z po-
wrotem na Jez. 
Ma³e, przep³ywamy 
pod mostem na 
drodze z Bucza do 
Boszkowa, a po lewej stronie mijamy 
wzniesienie o nazwie Karpaty licz¹ce 84 
m n. p. m. Wp³ywamy na Jez. Boszko-
wskie  4,5 km szlaku za nami. 

P³yniemy na przeciwny zachodni 
brzeg i znajdujemy wyp³yw Kana³u B³o-
tnickiego. Po prawie 3 km kana³u prze-
p³ywamy pod mostem kolejowym, a po-
tem drogowym. Po prawej stronie widaæ 
zabudowania B³otnicy. Kana³, którym 

p³yniemy uchodzi do Jez. B³otnickiego. 
Ju¿ na jeziorze skrêcamy w prawo i znaj-
dujemy wyp³yw w kierunku Przemêtu. 
Wp³ywamy na w¹ski przesmyk pomiê-
dzy jeziorami  to jeden z najbardziej 
malowniczych odcinków szlaku. 

Przed nami zarastaj¹ce Jezioro 
Przemêckie Ma³e. Nad jego bagnistymi i 
niedostêpnymi brzegami mo¿emy spo-
tkaæ wydry i liczne gatunki ptaków wo-
dnych: perkozy dwuczube, gêsi gêgawe, 
kilka gatunków kaczek i ³abêdzie nieme. 
Przed nami widaæ odrestaurowane wie¿e 
barokowego Koœcio³a p.w. Œw. Jana 
Chrzciciela wybudowanego w latach 
1651-1690, a wchodz¹cego w sk³ad ze-
spo³u klasztornego cystersów, którzy 
osiedlili siê tutaj ju¿ w roku 1278. Warto 
siê na chwile zatrzymaæ w Przemêcie, 

aby dok³adnie zwiedziæ wnêtrze ko-
œcio³a. Tu¿ obok koœcio³a roœnie pomni-
kowy jesion maj¹cy 450 cm obwodu. 

Wracamy na Jezioro B³otnickie t¹ 
sam¹ drog¹. Trzymaj¹c siê prawego 
brzegu poroœniêtego lasem sosnowym 
p³yniemy prosto przez Jezioro Prze-
mêckie Du¿e. Przed nami na horyzoncie 
pojawia siê chyba najbardziej znana wy-
spa w ca³ym województwie „Wyspa 

WOD¥  PRZEZ GMINÊ  PRZEMÊT
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Konwaliowa” w ca³oœci objêta ochron¹ 
jako rezerwat krajobrazowy (15,1 km). 
Rezerwat na wyspie istnieje ju¿ od roku 
1957, co czyni go najstarszym w woje-
wództwie. Ta po³udniowa czêœæ Jeziora 
Przemêckiego nosi nazwê Jez. Rado-
mierskiego. To dobre miejsce na biwak i 
d³u¿szy odpoczynek. Ciekawostk¹ jest 
fakt, ¿e kiedyœ wyspa nale¿a³a do Cyster-
sów, a w XVII w. by³a prawdopodobnie 
miejscem spotkañ oddzia³ów Krzysztofa 
¯egockiego walcz¹cych w czasie naja-
zdu szweckiego.

Po prawej stronie znajduj¹ siê zabu-
dowania leœniczówki w Perkowie, a tu¿ 
obok pomost widokowy i tablica infor-
macyjna. O pozwolenie na pobyt na wy-
spie nale¿y zwróciæ siê do Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody. Wyspa 
ma wyd³u¿ony kszta³t i zajmuje powie-
rzchniê nieco ponad 20 ha. Poroœniêta 
jest ponad 100-letni¹ œwietlist¹ d¹brow¹ 
ze znaczn¹ domieszk¹ sosny. „Herbow¹” 
roœlin¹ wyspy jest konwalia majowa. 
Wystêpuje tutaj tzw. ró¿owa odmiana 
konwalii o delikatnym ró¿owym ¿y³-
kowaniu kwiatów i o ró¿owych nasadach 
prêcików. Inn¹ równie okaza³¹ roœlin¹ 
rosn¹c¹ w runie wyspy jest spokre-
wniona z konwali¹ kokorycz wonna. Do 
innych, mniej znanych, a rzadkich roœlin 
wystêpuj¹cych na wyspie nale¿y bardzo 
okaza³a lilia z³otog³ów, storczyk  bu³a-
wnik czerwony, ciemiê¿yk bia³okwia-
towy, groszek czerniej¹cy, koniczyna 
dwuk³osowa, czyœcica storzyszek i dziu-
rawiec sk¹polistny.

Na wyspie gnieŸdzi siê wiele rza-
dkich i interesuj¹cych gatunków pta-
ków: kania czarna i kania rdzawa, kolo-
nia czapli siwej licz¹ca kilkadziesi¹t 
gniazd, kilka gatunków dziêcio³ów, 
szpaków i go³êbia siniaka.

Za wysp¹ jezioro siê zwê¿a, a oby-
dwa jego brzegi nadal poroœniête s¹ la-
sem. Wp³ywamy na Jezioro Olejnickie. 
Przep³ywamy pod mostem na drodze 
Kaszczor-Przemêt i zatrzymujemy siê        
w Olejnicy na nocleg.

Nastêpnego dnia wp³ywamy na Je-
zioro Górskie, które póŸniej przechodzi 
w Jez. Os³oniñskie, a dalej w Jez. Wie-
leñskie. St¹d wyp³ywa Kana³ Kaszczor-
ski mo¿emy nim dop³yn¹æ do Po³u-
dniowego Kana³u Obry. P³yniemy je-
dnak ca³y 
c z a s  
p r a w y m  
brzegiem. 
P r z e d  
nami Je-
z i o r o  
Trzytonio
we bêd¹ce 
przed³u¿e
niem Jez. 
Wi e l e ñ -
s k i e g o .  
St¹d w¹-
skim prze-
smykiem 
pod mo-
stkiem wp³y-wamy na malownicze Jez. 
Breñskie. Tu mo¿emy zatrzymaæ siê na 
kolejny biwak na jednym z pól namio-
towych lub trzymaj¹c siê prawego brze-
gu p³yniemy dalej na pó³noc. Kolejny 
przesmyk pomiêdzy jeziorami to bardzo 
spokojny i niezwykle urokliwy kana³. 
Wp³ywamy na Jezioro Bia³e. P³yn¹c 
prawym brzegiem przez przewê¿enie 
wp³ywamy na Jezioro Mia³kie, o bagni-
stych brzegach. Jezioro siê zwê¿a i szu-
kamy zarastaj¹cego po³¹czenia z Jez. 
Ma³ym. P³yniemy potem szerokim 
kana³em. Przecinamy szosê w pobli¿u 
wsi Miastko s¹siaduj¹cej z Górskiem.    
W Górsku warto zatrzymaæ siê na d³u¿ej, 
¿eby obejrzeæ znajduj¹cy siê tutaj wia-
trak koŸlak z 2 po³. XVIII w. We wsi 
znajduje siê te¿ unikalna galeria lokal-
nego artysty, Mariana Murka. W spe-
cjalnie zaadaptowanej stodole prezentu-
je on kilkaset rzeŸb ptaków wystêpuj¹-
cych na terenie parku. RzeŸby s¹ wyko-
nane w naturalnej skali i w naturalnych 
kolorach. Tu¿ przy galerii przygotowano 
specjalne miejsce, gdzie mo¿na spo-

kojnie odpocz¹æ, a gospodarz oferuje 
wy¿ywienie i noclegi.

Po wizycie w galerii wracamy na Jez. 
Lincjusz i p³yniemy wzd³u¿ jeziora 
trzymaj¹c siê jego po³udniowej strony. 

Znajduje siê tutaj ujœcie Starej Rzeki, 
któr¹ po 9 km dop³ynêlibyœmy do Lgi-
nia. W lewej zatoce jeziora znajdujemy 
wyp³yw strumienia, którym p³yniemy 
dalej. Strumieñ prowadzi przez bardzo 
malownicze tereny. Niskie brzegi po-
zwalaj¹ na szerok¹ panoramê wido-
kow¹. Wp³ywamy na otoczone lasami 
Jezioro BrzeŸnie. P³yniemy lewym 
brzegiem mijaj¹c kolejne pó³wyspy 
wcinaj¹ce siê g³êboko w jezioro. Na 
wschodnim krañcu jeziora znajduje siê 
ujœcie strumienia, którym docieramy do 
leœniczówki Papiernia. Poniewa¿ 
przeskoki miêdzy Jeziorami Maszynek, 
Krzywce i Dominickim s¹ bardzo 
trudne, a strumieñ wodny je ³¹cz¹cy  
zaroœniêty i p³ytki, tu przerywamy 
sp³yw. Drog¹ biegn¹c¹ obok leœni-
czówki organizujemy przewóz kajaków 
na Jez. Dominickie. Na Jeziorze 
Dominickim p³yniemy wzd³u¿ lewego 
brzegu, przecinamy du¿¹ zatokê i do-
p³ywamy do miejsca sk¹d rozpoczê-
liœmy nasz sp³yw.

Mapa turystyczna

GMINA PRZEMÊT
Przemêcki Park Krajobrazowy

Mapê kupiæ mo¿na na stronach
Wydawnictwa TOPMAPA
http://www.topmapa.pl
oraz w sklepach na terenie
Gminy Przemêt.

Materia³y promocyjne
w wersji elektronicznej
dostêpne na stronach:

http://www.przemet.pl
http://www.gok.przemet.pl

ZAPRASZAMY
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NA  DWÓCH  KO£ACHNA  DWÓCH  KO£ACH

SZLAK KONWALII

Wieleñ-Os³onin-Olejnica-Perkowo  
Przemêt-B³otnica-Radomierz-Górsko  
Olejnica-Os³onin-Wieleñ

D³ugoœæ trasy: ok. 23 km

Podczas wyprawy zobaczysz Wyspê 
Konwaliow¹, Torfowisko nad Jezio-
rem Œwietym, odwiedzisz koœció³ p.w. 

œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie oraz 
Galeriê Ptaków Mariana Murka        
w Górsku.

Ruszamy z przystanku PKS w Wieleniu  
i jedziemy do Os³onina. Tu, tu¿ przed 
figur¹ skrêcamy w prawo, w ulicê Poln¹. 
Za wsi¹, przed niewielkim wzniesie-
niem, skrêcamy w lewo, a na leœnym 
skrzy¿owaniu, z droga prostopad³¹, 
skrêcamy w prawo. W Olejnicy skrê-
camy w prawo na drogê asfaltow¹ i tu¿ 
przed mostem w lewo - na œcie¿kê 
dydaktyczn¹. Jedziemy ca³y czas prosto, 
a na skrzy¿owaniu droga 0/7 do 
Leœniczówki Perkowo. Znajduje siê tu 
taras widokowy na Wyspê Konwaliow¹. 

Wœród pól jedziemy do Perkowa, a stad 
droga asfaltow¹ do Przmêtu. W miejsco-
woœci tej warto odwiedziæ koœció³ p.w. 
œw. Jana Chrzciciela. Na skrzy¿owaniu 
ko³o stawu skrêcamy w kierunku 
Wielenia. Dojedziemy do B³otnicy,        
a st¹d do Radomierza. Tu na skrzy¿owa-
niu skrêcamy w kierunku Górska.          
W miejscowoœci tej polecamy odwiedziæ 
Galeriê Ptaków Mariana Murka. Na 
skrzy¿owaniu “przy krzy¿u” skrecamy 

w prawo i droga 
asfaltow¹ jedziemy 
do Olejnicy. Skrê-
camy w lewo do 
Wielenia. Za mo-
stem wyje¿d¿amy    
z lasu  w trzeci¹ 
drogê w prawo i do-
cieramy do Rezer-
watu Torfowisko 
nad Jeziorem Œwiê-
tym. Jedziemy dro-
g¹ wzd³u¿ jeziora      
i na skrzy¿owaniu 
przy tablicy „Rezer-
w a t ”  s k r ê c a m y         
w lewo. Na drodze 
asfaltowej w prawo 
i wracamy do Wie-
lenia.

SZLAK S£ONECZNY

Wieleñ-Mochy-Solec-Solec 
Nowy-Nowa Wieœ-Wieleñ 

D³ugoœæ trasy: ok. 23 km

Atrakcj¹ tego szlaku s¹ liczne 
bocianie gniazda oraz rzadko 
spotykany cmentarz taraso-
wy.

Wyruszamy z przystanku PKS 

w Wieleniu. Jedziemy ulic¹ Wczasow¹ , 
a nastêpnie drog¹ poln¹ ul. Brzoskwi-
now¹. W lesie na skrzy¿owaniu przy 
drewnianych zapo-rach, skrêcamy w le-
wo. Doje¿d¿amy do Moch i skrêcamy w 
prawo na drogê asfaltow¹. Tras¹ nr 305 
jedziemy w kierunku Wolsztyna. Przeje-
¿d¿amy przez Po³udniowy Kana³ Obry        
i docieramy do Solca. Przy zajezdni 
autobu-sowej skrêcamy w prawo  w ul. 
Szkoln¹. Doje¿d¿amy do Solca Nowego, 
gdzie po lewej stronie mijamy unikalny 
tarasowy cmentarz. Wyje¿d¿aj¹c z miej-
scowoœci, przy krzy¿u, skrêcamy w pra-
wo. Przeje¿d¿aj¹c przez most i przejazd 
kolejowy docieramy do Nowej Wsi. 
Skrêcaj¹c dwa razy w prawo wje¿d¿amy 
na ulice Dworcow¹. Na skrzy¿owaniu        
z g³ówna tras¹ Przemet  Mochy jedziemy 
prosto, na ul. Leœn¹. Jad¹c ca³y czas 
prosto doje¿d¿amy do skrzy¿owania  
Punktu Lehmanna. Odbijamy lekko      
w lewo i jad¹c prosto docieramy do 
Wielenia. Z ul. Polnej skrêcamy w prawo 
i wracamy do punktu startu wycieczki.
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SZLAK GÓRSKI 

Przemet-Siekówko-Siekowo-Klu-
czewo-Bucz Nowy-Bucz-Bucz Dê-
bina-Przemêt

D³ugoœæ trasy: ok. 22 km

Podró¿ t¹ tras¹ to okazja, aby zo-
baczyæ pa³ac w Siekowie, odwiedziæ 
Star¹ Chatê u Kowola, koœció³ p.w. œw. 
Barbary oraz pa³ac w Buczu. Trasa 
prowadzi przez tereny bardzo pofa³-
dowane, daj¹c mo¿liwoœæ podziwiania 
piêknych widoków.

Wyprawê zaczynamy w Przemêcie na 
przystanku PKS. St¹d jedziemy w kie-
runku Wolsztyna i skrêcamy w drogê do 
Siekówka. Potem doje¿d¿amy do 
Siekowa. Tu po lewej stronie drogi zo-
baczyæ mo¿emy pa³ac oraz otaczaj¹cy go 
przepiêkny park. Przeje¿d¿amy przez 
wieœ i ko³o krzy¿a skrêcamy w prawo      
w poln¹ drogê. Jedziemy prosto. Przy 
leœnym krzy¿u skrêcamy w prawo. 
Drog¹ t¹ doje¿dzamy do Kluczewa.      
Tu warto odwiedziæ gospodarstwo agro-
turystyczne Stara Chata u Kowola, 
znajduj¹ce siê po lewej stronie, tu¿ przy 
wjeŸdzie do wsi. W Kluczewie trzy-
mamy siê drogi asfaltowej i przy bu-
dynku stra¿y po¿arnej skrêcamy w pra-
wo. Tu¿ za wsi¹ zje¿d¿amy z asfaltu       
w lewo, w drogê poln¹ i ponownie          
w prawo. Doje¿d¿amy do drogi asfal-
towej w Buczu Nowym, a nastêpnie kie-
rujemy siê prosto do Bucza. Po lewej 
stronie mijamy koœció³ p.w. œw. Barbary      
i wkrótce, przeje¿d¿aj¹c prosto przez 
skrzy¿owanie, piêkny pa³ac. Na kolej-
nym skrzy¿owaniu wybieramy drogê     
w kierunku Boszkowa. Gdy dojedziemy 
do siedziby firmy £abimex, ko³o krzy¿a 
skrêcamy w prawo, w drogê poln¹. Teraz 
ca³y czas prosto a¿ do samego Przemetu. 
Wyje¿d¿aj¹c na drogê asfaltowa skrê-
camy w lewo i wracamy do Przemêtu.
 

Ogólnie o gminie: 

Oficjalny Serwis Gminy Przemêt
http://www.przemet.pl

Portal Ziemi Przemêckiej
http://www.przemet.info

Gmina Przemêt i Przemêcki Park Krajobrazowy 
http://republika.pl/gminaprzemet 

Kaszczor moja miejscowoœæ 
http://www.przemet.pl/www/kaszczor/index.html 

Kultura i oœwiata: 

Gminny Oœrodek Kultury w Przemêcie
http://www.gok.przemet.pl

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie 
http://zspprzemet.w.interia.pl 

Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa im. Powstañców  
Wielkopolskich w Przemêcie 
http://www.szkoly.edu.pl/przemet 

Zespó³ Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gminazjumw Kaszczorze 
http://www.przemet.pl/www/kaszczor/index.html

Zespó³ Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Buczu 
http://www.zsbucz.pl/

Szko³a Podstawowa w Radomierzu 
http://szkola-radomierz.w.interia.pl

Szko³a Podstawowa w Starkowie
Http://www.starkowo6.republika.pl

Turystyka i agroturystyka 

Zagroda u RzeŸbairza - Gospodarstwo Agroturystyczne M. Murka 
http://www.przemet.pl/murek

Stara Chata u Kowola 
http://www.agrotur.note.pl/ukowola/index.php

Stara Stajnia w Wieleniu 
http://www.starastajnia.pl/ 

Oœrodek Autentycznego Wypoczynku "Relaks" w Wieleniu 
http://www.owrelaks.pl/

Oœrodek Wczasów Rodzinnych "Turów" w Wieleniu 
http://www.wczastur.com

Restauracji i Pensjonatu "Graffiti" 
http://www.agrotur.note.pl/graffiti/index.php 

Sanktuarium Matki Bo¿ej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu 
http://www.wielen.archpoznan.org.pl 

POSZUKAJ NAS W INTERNECIE
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Niepubliczny Zak³ad Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej „Puls” 
Jakub Iwona
ul. Jeziorna 2, 64-234 Przemêt
tel. (065) 540-70-11; 549-60-99; 
      540-70-10

Oœrodek Zdrowia w Buczu
ul. Akacjowa 6, 64-234 Przemêt
tel. (065) 549-81-83

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Mochach
ul. Wolsztyñska 12, 64-234 Przemêt
tel. (065) 549-00-87

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Jeziorna 2, 64-234 Przemêt
tel. (065) 549-60-30

POMOC
MEDYCZNA

Apteka „Awena” Grobelna Dorota
ul. Jagielloñska 20, 64-234 Przemêt
tel. (065) 549-60-98

Apteka „Mocheñska”
Mochy, ul. 3-go Maja 16, 
64-234 Przemêt
tel. (065) 549-01-35

Apteka w Buczu
ul. Kasztanowa, 64-234 Przemêt
tel. (065) 549-83-75

APTEKI

Komisariat Policji
ul. Jagielloñska 14
64-234 Przemêt
tel. (065) 549-60-97

Sezonowy Posterunek 
Policji w Wieleniu
ul. Wczasowa
64-234 Przemêt
tel. (065) 549-94-91 

S£U¯BY
PORZ¥DKOWE

MSZE
ŒWIÊTE

Sanktuarium Maryjnym 
w Charbielinie 
(10 km od Przemêtu)
- godz. 11.00 

Koœció³ w Kaszczorze
- w niedzielê 
   o godz. 8.00 i 18.00. 
- w dni powszednie 
   o godz. 18.00.

Sanktuarium we Wieleniu 
- w niedzielê 
   o godz. 10.30 i 19.30
- w dni powszednie
   o godz. 19.30.

Koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela 
w Przemêcie 
- w dni powszednie 
   o godzinie 7.00 i 18.00,
- w niedzielê 
   o godzinie: 7.00, 9,15, 11.00 i 18.00.

Koœció³ p.w. Œw. Barbary w Buczu
- Msze œw. w godzinach 8.00 I 10.30

Leœniczówka Soko³owice 
tel. (065) 549-81-13

Leœniczówka Perkowo                   
tel. (065) 549-60-03

Leœniczówka Olejnica                    
tel. (065) 549-60-02

Leœniczówka Kaszczor                   
tel. (065) 549-90-96

Leœniczówka Siekowo                    
tel. (065) 549-61-95

Leœniczówka Radomierz                 
tel. (065) 549-71-47

LEŒNICZÓWKI

PIERWSZY PRZEMECKI 
RAJD ROWEROWY

Pierwszy Przemêcki Rajd Rowe-
rowy, zorganizowany przez Urz¹d Gminy 
Przemet oraz Gminny Oœrodek Kultury w 
Przêmecie sta³ siê wspania³¹ okazj¹ do 
spotkania mi³oœników rowerowych wy-
praw i piêkna przyrody Przemêckiego 
Parku Krajobrazowego. Na starcie rajdu 
stanê³o dok³adnie 121 osób. 

Rowerzyœci wystartowali na licz¹ca 
30 km trasê (jak zauwa¿yli uczestnicy 
dok³adnie trasa liczy³a 31 km i 200 me-
trów). 

O demografii jezior i ciekawostkach 
zwi¹zanych z tym terenem opowiada³a 
wójt Dorota Gorzelniak. I trzeba przy-
znaæ, ¿e opowieœci te wzbudza³y zainte-
resowanie uczestników. Nie oby³o siê te¿ 
bez anegdot… by³o wiêc i weso³o. 

W Charbielina dziêki uprzejmoœci 
ksiêdza proboszcza Leszka Grzelaka, 
mo¿na by³o poznaæ historiê tutejego ko-
œcio³a i okolicy oraz zwiedziæ œwi¹tyniê.

W Trzebidzy w Gospodarstwie Agro-
turystycznym Pañstwa Czajków na ucze-
stników rajdu czeka³ posi³ek - ciep³a gro-
chówka, kie³baska, kawa, herbata. 

Organizatorzy zapowiadaj¹ kolejne 
rowerowe wyprawy - w przysz³ym roku 
czekaj¹ nas 3 rady - w kwietniu szlakiem 
cystersów, w czerwcu podczas Dni Prze-
mêtu i we wrzeœniu. Zapraszamy!
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O³tarz g³ówny w Koœciele
p.w. Œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie

O³tarz g³ówny
w Sanktuarium Maryjnym we Wieleniu

O³tarz g³ówny w Koœciele
p.w. Œw. Barbary w Buczu

Pa³ac w Siekowie Pa³ac w Buczu

Koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela
w Przemêcie

Wiatrak koŸlak w B³otnicy Koœció³ Œw. Andrzeja w Przemêcie
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