
9# WIEŚCI Z POWIATU

Powiat leszczyński idealny na relaks!

Pałac w Trzebinach

Trasa, którą proponujemy tym razem, to doskonałe połączenie aktywności i zwiedzania. Wdrapiemy się na wieżę widokową 

i aktywnie wypoczniemy w siodle. Zwiedzimy zachwycający pałac oraz wyjątkowe kościoły. Poznawanie nowych miejsc wpływa 

dobrze na ducha, a dzięki uprawianiu sportu wzmacniamy się fi zycznie. Satysfakcja gwarantowana.

Na start wycieczki, podobnie jak 
ostatnim razem, proponujemy rynek 
w Święciechowie. Centrum Europy to 
doskonałe miejsce do ruszania w tra-
sę! Tym razem z rynku kierujemy się do 
Trzebin, gdzie czeka na nas niezwykle 
malowniczo położony pałac. Zabytkowa 
budowla mieści fi lię Regionalnego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Poznaniu, dzięki czemu po 
wcześniejszym umówieniu się można 
zwiedzać pałac i podziwiać eksponaty 
archeologiczne. Warto trochę czasu spę-
dzić także w otaczającym pałac parku 
posiadającym zróżnicowane założenie 
dendrologiczne. 

W  pobliskim Niechłodzie zwiedza-
my imponująco wyposażony drew-
niany kościół Wszystkich Świętych. 
Świątynia otoczona jest murem z kamie-
nia i cegły oraz kaplicą grobową rodzi-
ny Bojanowskich. Niemniej interesują-
cy jest kościół Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w pobliskim Zbarzewie, 
gdzie zachowane jest wyposażenie XVII 
i XVIII - wieczne. Z kolei na zachod-
nim krańcu tej miejscowości, w lesie 
przy drodze w kierunku Włoszakowic, 
wzniesiono pomnik ku czci powstań-
ców wielkopolskich z patrolu odcinka 

„Boguszyn”, Grupy „Leszno”, poległych 
i zamordowanych 11 stycznia 1919 r. 
Pierwotny pomnik odsłonięto w roku 
1923, nie przetrwał jednak okupacji. 
Obecny pochodzi z roku 1959.
Wycieczkę po powiecie leszczyńskim 

można kontynuować dalej jadąc rowe-
rem skrótem przez las, bądź samocho-
dem przez Włoszakowice. Następnym 
przystankiem na trasie jest Zaborówiec 
z popularnym kompleksem stawów ho-
dowlanych. Dalej udajemy się w kie-
runku Brenna, gdzie można odpocząć 
nad dwoma jeziorami, a nawet spędzić 
noc w drewnianym wiatraku z 1794 r. 
Czujecie ten wiatr we włosach? 
W sąsiednim Miastku znajduje się 

znane gospodarstwo agroturystyczne 
Trzcinowy Zakątek. To doskonały do-
wód, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by 

czas wolny spędzić aktywnie na łonie 
natury. Relaks zapewniony. 
Następnie czeka nas kilka kilometrów 

do pokonania w lesie. Udajemy się na 
Kopiec Wilsona, nie tracąc malowni-
czych i kojących zmysł wzroku krajobra-
zów. Na miejscu znajduje się edukacyj-
na tablica, z której dowiadujemy się, kto 
i dlaczego tenże kopiec usypał. Twórcą 
kopca jest niezwykle interesująca i wciąż 
tajemnicza postać Jana Kowalewicza, 
znanego także jako „Bartek z Piekła”.
Jeśli jeszcze nie jesteśmy nasyceni fan-

tastycznymi widokami, warto wspiąć 
się na wieżę widokową w Dominicach, 
z której możemy obserwować 

przepiękny fragment Przemęckiego 
Parku Krajobrazowego. Wieża do-
stępna jest bezpłatnie przez całą dobę. 
A kiedy już wrócimy na ziemię, od-
wiedzamy ośrodek jeździecki Kalumet 
w Boszkowie. Klimatyczny ośrodek jaz-
dy konnej, w którym – niezależnie od 
posiadanych umiejętności – można in-
teresująco spędzić czas. 
Na drogę powrotną z Boszkowa możemy 

obrać trasę rowerową przez fantastycz-
nie zazieleniony o tej porze Krzyżowiec 
i powracamy do Święciechowy. W su-
mie pokonaliśmy ok. 70 km, a po drodze  
zaliczyliśmy moc atrakcji. Przyjemnego 
zwiedzania!

Jarosław 
Wawrzyniak,

starosta leszczyński:
Las Włoszakowicki, 

który pokonamy dwu-
krotnie podczas propo-

nowanej trasy, to zielone płuca powiatu 
leszczyńskiego. Kilka zbiorników wod-
nych z kolei zapewni nam tak potrzebne 
chwile wytchnienia, a latem także od-
świeżającą kąpiel.  Dużą część trasy mo-
żemy pokonać ścieżkami rowerowymi. 

Widok z wieży widokowej 
w DominicachKopiec Wilsona
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