
CIEKAWE CYKLICZNE IMPREZY NA TERENIE POWIATU
Zawody sportowe „JBL Triathlon” w Sierakowie (czerwiec)
Miêdzynarodowe Targi Tulipanów w gospodarstwie ogrodniczym w Chrzypsku  Wielkim (maj)
„Dni Wêdzonej Sielawy” w Chrzypsku Wielkim (lipiec)
„Dni Ziemi Sierakowskiej” w Sierakowie (lipiec)
„Rajd Agroturysty” w gminach : Sieraków – Kwilcz – Chrzyp-

sko (czerwiec)
„Dni Miêdzychodu” wraz z Festiwalem Agroturystycznym (lipiec)
„Etnofestiwal” w Skansenie „Olandia” w Prusimiu (sierpieñ)
Zawody jeŸdzieckie - „Memoria³ dyr. Nowickiego” „Memoria³ dyr. 

Czermiñskiego” w Stadzie Ogierów w Sierakowie (lipiec - sierpieñ)
Rajdy Nordic-Walking w Nature Fitnes Centre w Chalinie (wio-

sna/jesieñ)
Festiwal Szant im Teresy Remiszewskiej w Mierzynie (lipiec)
„Sierakowska Wiosna Klasyków” – koncerty w Muzeum – 

Zamku Opaliñskich i koœciele w Sierakowie (maj-sierpieñ)
„Tarpaniada” w Stadzie Ogierów w Sierakowie (sierpieñ)
„Bery” w Kamionnie (luty)

Obchody „Matki Boskiej Zielnej” w Mniszkach (sierpieñ)
Jarmark w dolinie Kamionki (Kamionna) (wrzesieñ)
„Bieg Pojezierza” na trasie : Miêdzychód – Sieraków (czerwiec)
„Dzieñ Korbola” w Miêdzychodzie (wrzesieñ)
„Festyn Babiego Lata” i „Wielkie Sma¿enie Powide³” 

w Mniszkach (wrzesieñ)
„Maraton P³ywacki” na jeziorze Prusimskim (lipiec-sierpieñ)
Spartakiada  i  Spotkania Artystyczne UTW (maj)
„Rajd Klonowego Liœcia” œrodowisk abstynenckich (wrzesieñ)
„Œwiêto Podgrzybka” (festyn w Puszczy Noteckiej) (wrze-

sieñ-paŸdziernik)
„Hubertus” w Stadzie Ogierów w Sierakowie (listopad)
„Festyn Rogali Œwiêtomarciñskich” w Miêdzychodzie (li-

stopad)
Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego w Miêdzycho-

dzie (listopad)

charzewo, Kurnatowice, Soœnia, Upartowo, Radgoszcz, Mierzyn, Zatom Stary i Nowy, Lewice, Góra, 
Prusim, S³odowy M³yn, Urbanówko, £owyñ, Kaczlin, Grobia, Mokrzec, Lubosz, Radgoszcz, B³ota, £a-
wica, Piaski, Chorzêpowo, Grobia, Mi³ostowo, £ê¿ce, Józefowo, Lutom, Izdebno

Leœny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”, utworzony w roku 2004 obejmuje te-
ren 7 nadleœnictw w 3 województwach: Wielkopolskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim. Jego po-
wierzchnia to 137 tys. ha. Tereny Puszczy porastaj¹ g³ównie bardzo grzybne 80–letnie bory sosno-
we na piaszczystym pod³o¿u. Liczne polodowcowe jeziora. Wœród fauny – jelenie, dziki, sarny, wil-
ki, bobry, wydry, gniazduj¹ or³y bieliki, czaple, bociany czarne, dziêcio³y zielone i czarne, dudki, zi-
morodki, remizy, ¿urawie, puchacze, kanie, rybo³owy, atrakcj¹ flory s¹ (objête ochron¹ !): wid³aki, 
paprotki zwyczajne, œnie¿yczka przebiœnieg, rosiczki, bluszcz pospolity, konwalie majowe. Chronio-
nych jest 16 rezerwatów przyrody oraz ponad 400 pomników przyrody. Ustanowiono równie¿ wie-
le u¿ytków ekologicznych i stref ochronnych dla ptaków. W Puszczy przygotowane s¹ parkingi leœne, 
dla grzybiarzy udostêpniane s¹ wybrane drogi dojazdowe do tych parkingów. Nadleœnictwa opieku-
j¹ siê miejscami biwakowania nad jeziorami w Puszczy.

Miejsca biwakowania:
w Nadleœnictwie Sieraków
nr 387: nad jez. Barlin,
nr 388: nad jez. Godziszewskim 
nr 393: nad jez. £awickim 
w Nadleœnictwie Miêdzychód
nr 458: nad jez. G³êboczek 
nr 478: nad jez. Radgoskim 
nr 484: nad jez. Winna Góra 

Pokoje goœcinne:
Zwierzyniec, (w Nadleœnictwie Miêdzychód ) 

Wszelkich informacji udzielaj¹ Nadleœnictwa:
Miêdzychód – Przedlesie tel.(95)7482091
Sieraków – Bucharzewo tel..(61)2952065
Bolewice tel. (61)4411666

INNE PRAKTYCZNE INFORMACJE:
Stacje benzynowe i LPG: Gorzyñ, Miêdzychód – Bielsko ul. Armii Poznañ, Wielowieœ, Sieraków 

ul. Chrobrego, Kwilcz – ul. Powstañców Wlkp., 
Sklepy wêdkarskie: Miêdzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz
sklep z akcesoriami jeŸdzieckimi: Sieraków
sklep myœliwski: Wielowieœ
sklepy z czêœciami rowerowymi: Miêdzychód, Sieraków.
Dojazd: PKS z Poznania: trasy – do Miêdzychodu, do Sierakowa, do Mierzyna, do Strzelc Kra-

jeñskich, do Myœliborza, do Gorzowa, do Sulêcina, do Dêbna Lubuskiego, do S³ubic, bus prywatny na 
trasie: Poznañ – Miêdzychód.Po³¹czenia drogowe: z autostrad¹ A2 – zjazd przy Nowym Tomyœlu, 
z drog¹ ekspresow¹ S3 – zjazd przy Skwierzynie, 

POWIAT MIÊDZYCHODZKI po³o¿ony na zachodzie Wielkopol-
ski nad Wart¹ sk³ada siê z 4 gmin – Miêdzychodu, Sierakowa, Kwilcza 

2i Chrzypska Wielkiego. Na obsza zrzaem 7ie3s6z kkumje  tutaj ponad 
36 tysiêcy mieszkañców. Powiat siêga na po³udniow¹ czêœæ Puszczy No-
teckiej. Jego powierzchnia jest w ponad 45 % poroœniêta puszczañskimi 
borami sosnowymi. 

Charakterystyczn¹ cech¹, która wyró¿nia powiat jest ponad 100 jezior 
w mocno pofa³dowanym, polodowcowym krajobrazie „Pojezierza Miêdzy-
chodzko-Sierakowskiego”. Mo¿na tu znaleŸæ jeziora o ponad 300 hektarowej powierzchni oraz bar-
dzo g³êbokie (do 45 m. g³êbokoœci), a ka¿de z nich ma wodê bardzo czyst¹ i bogat¹ w ryby. Piêkno 
krajobrazu jest w powiecie pod szczególn¹ ochron¹ – du¿y obszar tworzy Sierakowski Park Krajo-
brazowy, a g³êboko wyrzeŸbiona dolina rzeczki Kamionki – jest czêœci¹ Pszczewskiego Parku Kra-
jobrazowego. O zdrowym klimacie Pojezierza œwiadcz¹ równie¿ pok³ady borowiny oraz ujête w cen-
trum Miêdzychodu w tzw. „Laufpompê” bogate Ÿród³a siarkowe.

Historia tego terenu siêga epoki kamiennej, kiedy dotarli tu pierwsi myœliwi i osadnicy. W œre-
dniowieczu osadnictwo na tym terenie stanowi³o zachodni¹ granice Polski – pozosta³oœci¹ s¹ œlady 
kilku grodzisk. O¿ywion¹ dzia³alnoœæ prowadzili tutaj cystersi. Miasta i wsie by³y w³asnoœci¹ s³aw-
nych rodów: Kwileckich, Opaliñskich i Unrugów. Mieszkali tu, lub st¹d pochodz¹: Maria Leszczyñska 
– królowa Francji i ¿ona Ludwika XV, Oskar Tietz – za³o¿yciel sieci handlowej „Hertie” w Niemczech, 
królowa Polski Katarzyna Leszczyñska, kompozytor – Napoleon Rutkowski, Krzysztof Opaliñski 
znany z czasów „potopu” szwedzkiego, Zygmunt Kurnatowski – adiutant Napoleona pod Borodino, 
pose³ Sejmu Wielkiego Stefan Kwilecki, berliñski malarz – Lesser Ury, zakopiañski doktor Andrzej 
Chramiec i inni...Tereny te by³y œwiadkami wojny trzydziestoletniej, potem kolonizowali je Olêdrzy. 
Obszar wszed³ w sk³ad zaboru pruskiego, a odzyska³ wolnoœæ w wyniku Powstania Wielkopolskie-
go, którego front walk przebiega³ przez Kamionnê, Kolno, G³a¿ewo, Dormowo, Gralewo i Bielsko.

Ju¿ w latach dwudziestych okolice Miêdzychodu reklamowano jako „Krainê Stu Jezior” – wyma-
rzone miejsce dla wêdkarzy i amatorów sportów wodnych. Mo¿na tu wypoczywaæ w lasach na grzy-
bobraniach i polowaniach, nad jeziorami k¹pi¹c siê, wêdkuj¹c, a wiele oœrodków jeŸdzieckich oferuje 
mo¿liwoœæ jazdy konnej. Profesjonalna baza turystyczna o wysokim standardzie us³ug, rozwój agro-
turystyki (ponad 50 kwater), gêstoœæ po³¹czeñ drogowych, dogodne warunki dla aktywnego wypo-
czynku (turystyki pieszej, rowerowej, jeŸdziectwa, wêdkarstwa, myœlistwa) to zachêta dla odwiedze-
nia tego piêknego zak¹tka Wielkopolski. Zapraszaj¹ nie tylko oœrodki wypoczynkowe nad jeziorami 
w Sierakowie, Mierzynie ko³o Miêdzychodu oraz Chrzypsku, £ê¿eczkach czy Dormowie, ale równie¿ 
Stado Ogierów w Sierakowie i puszczañskie leœniczówki. 

Warto zajrzeæ do Muzeum – Zamku Opaliñskich w Sierakowie, Muzeum Regionalnego w Miê-
dzychodzie, jak równie¿ do Oœrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Centrum Edukacji Przyrod-
niczej i Regionalnej w Mniszkach. W gminach corocznie odbywaj¹ siê kilkudniowe festyny, stadnina 
organizuje zawody hippiczne, a nad jeziorami, w pla¿owej scenerii odbywaj¹ siê koncerty polskich 
gwiazd muzyki. Na punkcie widokowym w £ê¿eczkach, oprócz przepiêknych panoram godnym po-
dziwu jest pomnik w kszta³cie grzyba, ods³oniêty w pierwszych minutach 2001 roku jako pierwszy 
pomnik na œwiecie w nowym tysi¹cleciu.

Dla dalszego rozwoju powiatu korzystne jest po³o¿enie w zachodniej Wielkopolsce, na osi: 
wschód – zachód, przy drodze krajowej nr 24 z Poznania do Gorzowa (i Szczecina), lub do Berlina 
(do którego jest ok. 200 km.), która mo¿e byæ alternatyw¹ dla autostrady A2, przebiegaj¹cej oko-
³o 35 km. od centrum powiatu. Blisko jest równie¿ do drogi ekspresowej S3 (wjazd w Skwierzynie). 

W³adze samorz¹dowe powiatu i gmin chêtnie powitaj¹ inwestorów, zw³aszcza w bran¿y turystycznej 
oraz przetwórstwie rolno-spo¿ywczym.

Teren powiatu miêdzychodzkiego o wyj¹tkowych walorach przyrodniczych mo¿e byæ dla ka¿de-
go doskona³ym miejscem d³ugiego lub krótkotrwa³ego wypoczynku.

MIEJSCA WARTE ZWIEDZENIA
Bia³okosz – pa³ac z lat 1804-1805, obecnie 

oœrodek wypoczynkowy,
Bucharzewo – Ogród Edukacyjny dla niewido-

mych „Leœna Przygoda” przy Nadleœnictwie Sieraków
Chalin – dwór z po³. XIX w., obecnie siedziba 

Oœrodka Edukacji Przyrodniczej Wielkopolskich Par-
ków Krajobrazowych, wokó³ trasy Nordic–walking 
w ramach Nature Fitnes Park

Chrzypsko Wielkie

 

– koœció³ póŸnogotycki z l. 
1600–1609, uprawy tulipanów, 

Chrzypsko Ma³e – nieczynny wiadukt kolejowy o wys. 15 m.,
Grobia – rezerwat przyrody „Buki nad jeziorem Lutomskim”
Kamionna – koœció³ pw. Narodzenia Najœw. Marii Panny z 1499 r. z punktem widokowym na 

Dolinê Kamionki, kamieñ milowy z traktu Poznañ – Berlin
Kaplin – wzorcowa szkó³ka leœna, Izba Pamiêci wsi Radusz, sieæ edukacyjnych œcie¿ek pieszych 

i rowerowych „Œladami Radusza”, szlak do by³ej kopalni „Wanda”, Oœrodek Edukacji Ekologicznej, 
pami¹tkowy kamieñ ze „Œwiêta Lasu” 29 kwietnia 1933 roku,

Kolno – rezerwat przyrody – „Dêby Koleñskie”, 
Kwilcz – koœció³ póŸnobarokowy z l. 1766–81 
Lichwin – wie¿a – dostrzegalnia przeciwpo¿arowa Nad-

leœnictwa Sieraków, wys. 32 m.
Lewice – koœció³ z ok. 1780 r.,
Lutom – koœció³ z lat 1753–1762, g³az narzutowy Dia-

belski Kamieñ”, 
£ê¿eczki – punkt widokowy z pomnikiem w kszta³cie 

grzyba, ods³oniêtym w pierwszych minutach XXI wieku
Marianowo – d¹b „Józef” – najgrubsze drzewo Pusz-

czy Notec kiej (840 cm.), nosz¹ce imiê leœniczego Józefa 
Chwirota, obok œcie¿ka edukacyjna „Marianówka”

Miêdzychód – koœció³ pw. Œciêcia œw. Jana Chrzci ciela z 1591, uk³ad zabudowy wokó³ rynku, 
kamienice szczytowe na ul. Rynkowej, Muzeum Regionalne, park im. Oscara Tietza, 

Miêdzychód – koœció³ p.w. Niepokalanego Serca Maryi z l.1838-40 – w jego przedsionku p³y-
ta nagrobna w³aœciciela miasta – Krzysztofa Unruga 

Miêdzychód – Ÿród³o siarkowe ujête w 1912 roku w tzw. „Laufpompê”,
Mnichy – rezerwat – „Dolina Kamionki”, 
Mniszki – Centrum Edukacji Prz yrodniczej i Regionalnej w dawnych zabudowaniach dworskich z XIX w.
Orzeszkowo – cmentarz – lapidarium wielkopolskiej szlachty kalwiñskiej i zbór protestancki 

z 1788 roku, na planie oœmiok¹ta, 
Popowo – g³az pami¹tkowy upamiêtniaj¹cy potyczkê konfederatów barskich

Prusim – Skansen „Olandia”, oœrodek konferencyjno-wypoczynkowy w dawnym dworze, zabyt-
kowy 160-letni wiatrak – holender,

Sieraków – koœció³ i klasztor pobernardyñski z l. 1624-39 z bogato zdobionym barokowym 
wnêtrzem, przy koœciele „Panteon Sierakowski”

Sieraków – Muzeum – Zamek Opaliñskich, a w nim – sarkofagi rodu Opaliñskich, 
Sieraków – pa³ac z ok. 1890 r. i uje¿d¿alnia z 1829 r.– siedziba Stada Ogierów, (ciekawe zbio-

ry powozowni, zabytkowy park),
Sieraków – Izba Tradycji dawnej Szko³y Rybackiej (w Zespole Szkó³ przy ul. W ronieckiej)
Soœnia – punkt widokowy, tzw. „Góra G³azów”
Œródka – pa³ac z XIX w. obecnie hotel i r estauracja
Zatom Stary – Zatom Nowy – przeprawa promowa przez Wartê

W czasach urbanizacji i uprzemys³owienia wielkiego znaczenia nabiera ochrona uroku naturalne-
go krajobrazu. Dla tego celu ustanowiono na terenie powiatu dwa Parki Krajobrazowe.

Sierakowski Park Krajobrazowy: Obejmuje teren 30 413 ha Pojezierza Miêdzychodzko-Siera-
kowskiego. 25 doœæ du¿ych jezior w urozmaiconym krajobrazie polodowcowym, du¿e zalesienie (1/3 po-
wierzchni), s³abe zaludnienie – s¹ atrybutami tego terenu. Pó³nocna czêœæ, odgrodzona Wart¹, jest poro-
œniêta borami sosnowymi Puszczy Noteckiej. Pozosta³a – to wyrzeŸbiony moren¹ lodowca krajobraz z wie-
loma jeziorami, po³o¿onymi w g³êbokich rynnach, wiele lasów liœciastych (buczyny) i mieszanych. 4 rezer-
waty przyrody i wiele pomnikowych drzew, np. d¹b „Józef” w Marianowie o obwodzie 780 cm. Krajobraz 
mo¿na podziwiaæ z punktów widokowych: w Grobii i £ê¿eczkach.

Pszczewski Park Krajobrazowy (dolina rzeczki Kamionki): Ma powierzchniê 45 300 ha, 
siêga dalej na zachód, (w woj. lubuskim), jego wydzielona czêœæ le¿y w powiecie miêdzychodzkim. 
Dolina Rzeki Kamionki. (1970 ha), obejmuje g³êboko wciêt¹ rynnê rzeki Kamionki, miêdzy wsia-
mi Kamionna – Mnichy – Lewice. Zachodnia krawêdŸ doliny to las z okaza³ymi bukami, grabami, 
dêbami i jaworami. Na dnie doliny wykszta³ci³ siê las olszowy z bogatym runem oraz ³¹kami turzy-
cowymi i trawiastymi. Na jednej z nich znajduje siê bogate stanowisko chronionego Pe³nika euro-
pejskiego. Doœæ niedostêpny teren z rezerwatem przyrody, ostoja ptactwa i zwierzyny. Wœród drzew 
pomnikowych – najokazalszy d¹b o obwodzie 736 cm i wysokoœci 25 m. roœnie w Lewicach. God-
n¹ uwagi jest aleja grabowa o d³. 50 m. obok leœnej osady Kaliska.Na terenie ca³ego Parku – oko-
³o 60 przydro¿nych kapliczek.

Rezerwaty przyrody: 
Kolno Miêdzychodzkie – leœny, pow.14,77 ha, rezerwat czêœciowy miêdzy jez. Kolno a jez. Klud-

no.Ochron¹ objêto las liœciasty – dwa zespo³y leœne: ³êg jesionowo-olszowy (g³. olsza czarna, spora-
dycznie jesion) i gr¹d niski (g³. d¹b szypu³kowy z domieszk¹ wi¹zu, jesionu, jaworu i buka). Najpiêk-
niejsze s¹ stare dêby. 7 z nich ma obwody pni ok. 500 cm, w czterech przypadkach powy¿ej 600 cm. 
a najgrubszy – 670 cm. Interesuj¹ce s¹ te¿ du¿e wi¹zy z wyraŸnymi zgrubieniami na korzeniach. 
Rezerwat odgrywa rolê naukow¹ i dydaktyczn¹, bowiem gromadzi rzadko spotykane skupisko do-
rodnych, rodzimych drzew z bujn¹ roœlinnoœci¹ runa. Wokó³ szlak turystyczny.

Czaple Wyspy – pow. 15,0 ha, na obszarze dwóch wysp Jez. K³osowskiego w Puszczy No-
teckiej. Na wyspach miejsca lêgowe rzadkich ptaków, m.in. rybo³owa i kani czarnej. Do niedaw-
na mieœci³a siê tu kolonia czapli siwej (st¹d nazwa) i kormoranów. Wyspy porasta las dêbowy, 
ok. 200 – letni. Zachodnim brzegiem biegnie szlak czarny, z brzegu ciekawe widoki na wyspy.
Cegliniec – 4,3 ha, ok. 180–letni drzewostan sosnowy, ocala³y po klêsce strzygoni choinówki, któ-
ra nawiedzi³a puszczê w latach 1922–1924. Czêœæ sosen osi¹gnê³a wymiary pomnikowe. Ok. 8 km 
od Sierakowa, szlakiem ¿ó³tym.

Mszar nad Jez. Mnich – 6 ha, ochrona stanowiska roœlin bagiennych i torfowiskowych, po³o¿o-
ny w pd. czêœci rynny jez. Mnich, wraz z fragmentem jeziora z p³ywaj¹cym ko¿uchem mszaru. Nie-
daleko przebiega szlak ¿ó³ty.

Buki nad jez. Lutomskim – o pow. 55,2 ha na po³udniowo–zachodnim brzegu jez. Lutomskie-
go. Obejmuje d³ugi na 3,5 km. w¹ski pas lasu bukowego i liœciastego rosn¹cy nas stromych zboczach 
rynny jeziornej.Najstarsze buki osi¹gaj¹ wiek ponad 300 lat i obwody pni ponad 300 cm. Przez re-
zerwat prowadzi szlak czerwony.

Dolina Kamionki – 59,18 ha, fragment g³êboko rzeŸbionej doliny rzecznej w rynnie polodowco-
wej w okolicy wsi Mnichy, ok.2 km. od Kamionny, lasy – olsy i bukowe gr¹dy, wiele pomnikowych 
buków, grabów i jaworów, tereny podmok³e z 13 stanowiskami roœlinnymi, g³. szuwarowymi i pod-
mok³ych ³¹k. Niedaleko przebiega szlak czerwony.

Bukowy Ostrów – 77,92 ha, rezerwat krajobrazowy, pagórko-
waty teren bukowo-dêbowych lasów i obszarów bagiennych, wystê-
puje m.in.stanowisko aldrowandy pêcherzykowej (³ac.Aldrovanda 
vesiculosa), roœliny wodnej z Czerwonej Ksiêgi.

Inne ciekawostki przyrodnicze:
*d¹b „Józef” w Marianowie, ku czci leœniczego Józefa Chwirota, 

jedno z najstarszych i najgrubszych drzew w Puszczy Noteckiej – ob-
wód 840 cm. Szlak ¿ó³ty z Sierakowa

*g³az narzutowy ko³o Lutomia „Diabelski Kamieñ”, w lesie na pd. od wsi, najwiêkszy g³az w Par-
ku, o obwodzie 11 m. oznakowany szlak z centrum wsi, obok równie¿ pieszy szlak czarny

*dêby ko³o Œródki, grupa kilkunastu pomnikowych dêbów o obwodach pni do 700 cm., na pn. 
od Œródki nad jez. Wielkim

*dolina górskiego potoku, na pd. od £ê¿eczek g³êboko wciêt¹ dolin¹ p³ynie strumieñ Bia³oko-
ski, po³¹czenie jez. Bia³okoskiego i jez. Chrzypskiego, ma znaczny spadek, g³azy w korycie, nie za-
marza nawet w mroŸne zimy

*park w Kwilczu, – pow. 6,5 ha, ok. 700 drzew z 43 gatunków, czêœæ o wymiarach pomniko-
wych, w za³o¿eniu parkowo-pa³acowym utw. w XVIII w., na skraju doliny Potoku Kwileckiego – Lu-
tomki, osi¹ parku jest aleja starych kasztanowców

*jar w Chalinie, g³êboka rynna polodowcowa, zbocza pociête licznymi jarami, dno – las miesza-
ny, a zbocza bukowy, w pobli¿u Oœrodek Edukacji Przyrodniczej,u wylotu rynny – jez. £awickie, 
szlak ¿ó³ty prowadzi dnem jaru,

*park w Sierakowie, pow. 4,9 ha, za³. w pocz. XIX w., na terenie Stada Ogie-
rów, w nim: d¹b ok. 700–letni o obwodzie 720 cm., na dziedziñcu 4 du¿e dêby 
i 2 cyprysiki nutkajskie o obwodzie 190 cm.

* park miejski w Sierakowie im. œw. Jana Paw³a II, odrestaurowany 
w 2014 roku.

*park w £awicy, za³. w XIX w. o pow. 4,3 ha, w drzewostanie wiekowe dê-
by, lipy, buk, modrzew i cisy, widok na jezioro £awica 

*uroczysko „Ostrowo”, urozmaicona rzeŸba terenu w morenie czo³owej, 
ze wzgórzem 124 m. npm, miêdzy wzgórzami bezodp³ywowe jezioro Ostrowo 
o pow. ok. 5 ha., wokó³ ró¿norodne lasy: d¹browa, buczyna, lasy mieszane,

*d¹b szypu³kowy ko³o osady Zwierzyniec o obwodzie 755 cm.

Niektóre ze 104 jezior to: 
Jezioro Œremskie 118 ha, g³êbokoœæ 45 m. (najg³êbsze, z kryptodepresj¹ 5 m. poni¿ej pozio-

3mu morza, objêtoœæ wody– 2)3; ,7 mln. m
Jezioro Chrzypskie 304 ha, g³êbokoœæ 15 m. (najwiêksze i bardzo czyste);
Jezioro Barlin 103 ha, g³êbokoœæ do 3 m. (najp³ytsze z okolicznych jezior)
Jezioro Lutomskie

 

178 ha, g³êbokoœæ 15 m. (najd³u¿sze, o œredniej szerokoœci zaledwie 
300 m., ale d³ugoœci 5,8 km.)

Jezioro Bia³okoskie 146 ha, g³êbokoœæ 31 m. (najwy¿ej po³o¿one – 83 m. n.p.m. – strumieñ 
do Jeziora Chrzypskiego na odleg³oœci 3,5 km. pokonuje ró¿nicê 38 m. wysokoœci)

Na wszystkich jeziorach ustanowiono zakaz u¿ytkowania ³odzi napêdzanych silnikiem

 

spalinowym.

Informacji dla wêdkarzy udzielaj¹ Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w ka¿dej gminie:
Zezwolenia na jez..Jaroszewskie i Lutomskie mo¿na uzyskaæ w Zespole Szkó³ w Sierakowie.
£owiska

 

komercyjne: Jeziorno, K³osowice, Gorzyñ, Kurnatowice, Chorzêpowo, Mierzyn, Lutom, Sterki.

Oœrodek Edukacji Przyrodniczej Wielkopolskich Parków Krajobrazowych w Chali-
nie – przy trzech czystych i g³êbokich jeziorach, nad brzegami – œcie¿ki edukacyjne. Jedno z jezior 
to najg³êbsze jezioro Pojezierza – Œremskie o g³êb. ok. 45 m ma kryptodepresjê, tj. jego dno jest 
ok.5 m. poni¿ej poziomu morza. Warto obejrzeæ zbiory Oœrodka, a zw³aszcza w piwnicach dawne-
go dworku Kurnatowskich „jaskiniê” z ciekaw¹ ekspozycj¹ edukacyjn¹. Przy Oœrodku oprócz wieko-
wych drzew (kasztana jadalnego 570 cm. obwodu, platana – 470 cm., lipy– 400 cm., chojny kana-
dyjskiej – 240 cm.) roœnie d¹b wyhodowany z ¿o³êdzi s³awnego dêbu „Robin Hood” z Lasu Sherwo-
od, a w konarach drzew mo¿na dojrzeæ bardzo rzadko ju¿ dziœ spotykane popielice. Oœrodek w Chali-
nie ma pe³ne zaplecze noclegowo-gastronomiczne i goœci wiele grup m³odzie¿y na zajêciach o ochro-
nie œrodowiska i poznawaniu przyrody. Na bazie OEP utworzono Nature Fitness Park z 6 œcie¿kami 
Nordic – walking o zró¿nicowanym stopniu trudnoœci, o d³ugoœciach: 1,05, 4,9, 8,2, 9,6, 11,6 i 16,1 
km (wiêcej informacji na stronie:  http://ekoedukacja.com.pl/)

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach – w dawnych budynkach 
folwarcznych. Ma formu³ê skansenu z warsztatami gin¹cych zawodów: kowala, szewca, garncarza, 
wikliniarza, bednarza. Odtworzono równie¿ stare wnêtrze sklepu kolonialnego i klasê szkoln¹. Osob-
na ekspozycja dotyczy przyrody w Dol. Kamionki. Centrum organizuje ciekawe imprezy regionalne, 
np. coroczne „Wielkie sma¿enie powide³”.

Zwiedzaj¹c tereny Pojezierza Miêdzychodzko – Sierakowskiego mo¿na zdobyæ Regionaln¹ 
Odznakê PTTK „Turysta Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego”.

 

Odznaki przy-
znaje i informacji udziela: Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Szamotu³ach (Szamotu³y Rynek 35)

PIESZE SZLAKI PTTK
Ze wzglêdów historycznych i tradycyjnych mo¿na szlaki pogrupowaæ na powi¹za-

ne z Miêdzychodem i sierakowsko-kwileckie
Szlaki piesze „miêdzychodzkie”:
¿ó³ty: (ze Starego Osieczna) – Sowia Góra – Miêdzychód – Zatom Stary – £awica – Chalin – 

Prusim – Kamionna – rezerwat „Dolina Kamionki” Mnichy – £owyñ – i dalej przez Nowe Gorzyc-
ko do Wierzbna (68,6 km.)

czerwony: Miêdzychód – Letnisko– Bielsko – rez. Kolno Miêdzychodzkie – Kamionna – dolina 
Kamionki, Mnichy – Krzy¿kówko – Lewice (23,9 km.) 

niebieski: (ze Zb¹szynia przez Trzciel, Pszczew i Lubikowo) Gorzycko – Miêdzychód rynek – 
Bielsko jez. Koleñskie – £awica – Góra – Sieraków – przez Wartê – Bucharzewo – dalej do Kobu-
sza i Mia³ów (59,6 km.).

czarny: Rezerwat „Kolno Miêdzychodzkie”– Zielona Chojna, Aleksandrowo – Miêdzychód– 
przez Wartê – Radgoszcz– Kaplin – Radusz – „Matecznik” B³ota – Kuku³ka – rez.”Czaple Wy-
spy” – rez. „Mszar nad jez. Mnich” Kobylarnia – Marianowo d¹b „Józef”– Sieraków (44,8 km.) 

czarny: Gorzyñ – Sterki – „Królewska Góra”116 m. npm. – Stary M³yn Dormowo – Gorzyñ 
(12,7 km.). 

Szlaki piesze „sierakowsko – kwileckie”:
czerwony: Sieraków – rez. „Buki nad jez. Lutomskim”– Soœnia punkt widokowy – Kurnatowice 

– Prusim – Zatom Stary– prom na Warcie – Zatom Nowy – Kuku³ka– jez. Lichwiñskie – jez.Bucha-
rzewskie – i dalej do Chojna i Mokrza (65,1 km.). 

zielony: Chrzypsko Wielkie – punkt widok. £ê¿eczki– jez. Bia³okoskie – Lubosz (17,7 km.)
¿ó³ty: Nojewo – jez. Wielkie, Mylin – jez. Krzemieñ – Tuchola – Sieraków– Marianowo d¹b „Jó-

zef” – rez. „Mszar nad jez. Mnich”– rez. „Cegliniec” – i dalej przez Puszczê Noteck¹: Borowy M³yn, 
Kobusz i Pi³ka (56,1 km.)

czarny: Góra – Grobia – jez. Jaroszewskie – Sieraków – Lutom – Lutomek– do szlaku czer-
wonego (19,3 km.).

czarny 2: £ê¿eczki – Chrzypsko Ma³e – jez. Liœnia – do szlaku ¿ó³tego (7,7 km.).
czarny 3: Kwilcz– Rozbitek– do szlaku czerwonego– Chalin i dalej do K³osowic (16 km.)

Informacja turystyczna:
Miêdzychód – Muzeum – oddzia³ Biblioteki Miejskiej ul. 17 Stycznia 100, tel. 95 7482701
Mierzyn – Ustronie, Oœrodek MOSTiR tel. 95 7481523
Sieraków – Oœrodek Wypoczynku i Rekreacji, tel. 61 2952868
Sieraków – Muzeum Zamek Opaliñskich, tel. 61 29 52 392
Infokioski Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej stoj¹ w: Miêdzychodzie, Mniszkach i

 

Kamionnie.

Wiêksze oœrodki, motele, hotele:
Oœrodek Edukacji Przyrodniczej Zespo³u Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego w Chalinie 
Oœrodek Wypoczynkowy MOSTiR w Mierzynie ko³o Miêdzychodu, 
Oœrodek Wypoczynku i Rekreacji w Sierakowie, 
Centralny Oœrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy TKKF w Sierakowie, 
Skansen „Olandia” w Prusimiu 
Stado Ogierów Sieraków,
Oœrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Kama” w Sierakowie 
Centrum Szkoleniowe „Energo-Tour” w Sierakowie, 
Centrum Spotkañ, Biznesu i Rekreacji w Mierzynie, 
Motel i restauracja „S³oneczna” w Sierakowie 
Oœrodek Wczasowy „Natura–Tour” „Wrzos” w Sierakowie, 

SZLAKI ROWEROWE
Trasy rowerowe:
Miêdzynarodowa Trasa Rowerowa R-1 (Wybrze¿e Atlantyku – Pary¿ – Berlin – Królewiec):
W powiecie miêdzychodzkim przebiega: od Pszczewa drog¹ wojew. Nr 160 przez Lewice, £owyñ 

do Gorzynia (skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ nr 24) – Wielowieœ – Miêdzychód ul. Pi³sudskiego – 
most na Warcie – dalej drog¹ wojew. Nr 160 przez Przedlesie, Oœrodek Mierzyn, Sowi¹ Górê i da-
lej w kierunku Drezdenka. 

Wojewódzki szlak „Szlak Stu Jezior” (SSJ) Miêdzychód – Szamotu³y,

 

czyli szlak ro-
werowy (czarny) R-8: z Miêdzychodu – Bielsko – Kolno – Kamionna – Prusim „Olandia” – Cha-
lin OEP – Sieraków – Ry¿yn – Chrzypsko Wielkie – £ê¿eczki punkt widokowy – Bia³okosz – dalej 
przez: Ostroróg do Szamotu³, gdzie ³¹czy siê z Transwielkopolsk¹ Tras¹ Rowerow¹, odcinkiem pó³-
nocnym TTR-N (nadal szlak czarny, równolegle ze szlakiem zielonym) przez Pami¹tkowo, Roztworo-
wo do Poznania – Parku So³ackiego (110,8 km) 

Wojewódzki szlak „Nadwarciañski Szlak Rowerowy” NSR

 

– oznakowany szlak ro-
werowy (niebieski) Miêdzychód – Poznañ wzd³u¿ Warty: z Miêdzychodu przez most na Warcie, za 
mostem w prawo wzd³u¿ brzegu do Mokrzeca, dalej na wschód drog¹ woj. – Zatom Nowy – Piaski – 
wzd³u¿ Warty do Bucharzewa, Chojna – Wronki – Oborniki i dalej przez Biedrusko do Poznania (ok. 
120 km.), dalej wzd³u¿ Warty szlak prowadzi do zapory w Jeziorsku (dalsze 250 km.)

Lokalne szlaki rowerowe PTTK: 
* cztery nowe szlaki w gminie Chrzypsko Wielkie: 
szlak czerwony, wokó³ jez. Chrzypskiego (Chrzypsko Wielkie – wiadukt kolejowy – Chrzypsko 

Ma³e – £ê¿eczki punkt widokowy „grzyb”– Chrzypsko Wielkie (8,5 km.)
szlak ¿ó³ty przy £ê¿cach (od szlaku czarnego SSJ w £ê¿eczkach – £ê¿ce – Dworek pod Jesio-

nem – skrzy¿owanie ze szlakiem czerwonym z Kwilcza – Bia³okoszek– do szlaku czarnego SSJ) 
(21,7 km.)

szlak niebieski: Chrzypsko Wielkie – pola tulipanów – Charcice – Jab³onowo – Mylin – do szla-
ku zielonego i nim do Chrzypska Wielkiego (9 km.)

szlak zielony: Chrzypsko Wielkie – Œródka (pa³ac) – Strzy¿min – Orle Wielkie – leœniczówka – 
Chrzypsko Ma³e do szlaku czerwonego i nim do Chrzypska Wielkiego (11,6 km.).

*dwa nowe szlaki powi¹zane z Kwilczem „Kwilecka Ósemka”: 
szlak niebieski: Kwilcz – Orzeszkowo – Daleszynek – Lubosz – Augustowo – Chorzewo – „Dia-

belski Most” – skrzy¿. ze szlakiem ¿ó³tym z £ê¿ec – Józefowo – rez. „Bukowy Ostrów” – Moœcieje-
wo – pomnikowy d¹b – Upartowo – Kurnatowice – „Zielona Dolina – M³yn” – Chalin Oœrodek Edu-
kacji Przyrodniczej WPK ( 25 km.) 

i szlak czerwony: Chalin OEP WPK – Popowo (g³az) – Prusim Skansen Olandia – Kurnatowice 
– Kwilcz droga 24 – Kubowo – Wituchowo – „Otrzmiech” – Chudobczyce „Barka” – Mi³ostowo – 
Urbanówko – Rozbitek (25 km. )

*szlak ¿ó³ty ³¹cz¹cy pó³nocnym brzegiem Warty Miêdzychód ze Skwierzyn¹: z Miêdzychodu przy 
moœcie przez Wartê– wieœ Mierzyn „Nadwarciañskie Centrum Turystyki Rowerowej „Dom Cyklisty” 
– Zamyœlin – pa³ac Wiejce – Krobielewko – i dalej szlakiem zielonym przez Œwiniary i most na War-
cie do Skwierzyny ( 34 km.) 

*szlaki rowerowe w gminie Sieraków:
szlak czerwony („Akademicki”): Jaroszewo – Sieraków –most na Warcie – d¹b „Józef” w Ma-

rianowie – Chorzêpowo – „Matecznik B³ota” – P³awisko – Lichwin – Bucharzewo „Chata Zbój-
ców”(41,5 km)

szlak niebieski („Dzikich Zak¹tków”): „Chata Zbójców” Bucharzewo – Bukowce – most na War-
cie – Sieraków– £awica – do szlaku czarnego SSJ (18 km)

szlak ¿ó³ty („Krajobrazowy”): Góra – Lutomek – Lutom – Kaczlin – Tuchola (21,7 km)
³¹cznikowy szlak czarny: Chorzêpowo – Zatom Nowy
– prom na Warcie – Zatom Stary – £awica (7,1 km.)

Rowerowe szlaki „Œladami Powstañ Narodowych 1769 – 1919” oznakowane przez Stow. na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Miêdzychodzkiej (znak roweru ze skrzy¿owanymi szablami):

*pêtla miêdzychodzka (czerwony) obejmuje miejscowoœci: Bielsko, Kolno, £awica, Chalin, Popo-
wo, Prusim, Kamionna, Mniszki, Gralewo, Kamionna, Miêdzychód

*pêtla kwilecka (zielony) obejmuje miejscowoœci: Kwilcz, Mechnacz, Popowo, Chalin, Œrem, Kur-
natowice, Moœciejewo, Orzeszkowo.

*pêtla sierakowska (niebieski) obejmuje miejscowoœci: Sieraków, £awica, Popowo, Chalin, Œrem, 
Góra, Grobia, Sieraków

Na tych szlakach m.in. Popowo – g³az pami¹tkowy w miejscu potyczki konfederatów barskich, 
Kamionna, Kolno, £awica – miejsca walk frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego, Sieraków 
i okolice – miejsca bitwy wojsk Ksiêstwa Warszawskiego z Kozakami w 1813 r.

Inne szlaki turystyczne:
szlak rowerowy „Do kopalni Wanda” (oznakowany znakiem roweru i skrzy¿owanych kilofów): 

prowadzi z Zatomia Nowego lub Mokrzeca do pozosta³oœci kopalni wêgla brunatnego, jednej z 44 
kopalni funkcjonuj¹cych w powiecie od koñca XIX w. do wybuchu drugiej wojny œwiatowej (7 km.)

Œcie¿ki rowerowe edukacyjne Nadleœnictwa Miêdzychód „Œladami Radusza” (pêtla niebieska 23 
km i pêtla ¿ó³ta 14 km.) zaczynaj¹ sie przy szkó³ce leœnej w Kaplinie, prowadz¹ po terenach nieist-
niej¹cej najwiêkszej puszczañskiej wsi Radusz, za³o¿onej na prawie olenderskim w 1700 roku, zli-
kwidowanej przez hitlerowców. Wieœ liczy³a w XIX w. 90 domów i ponad 600 mieszkañców, gospo-
darstwa by³y przewa¿nie 80 – hektarowe (niektóre znacznie wiêksze), wieœ mia³a koœció³, szko-
³ê, pocztê, 3 karczmy, 2 m³yny i kuŸniê. W leœniczówce Mokrzec mieœci siê Izba pamiêci wsi Radusz 
i Oœrodek Edukacji Ekologicznej Nadleœnictwa Miêdzychód, w ramach Leœnego Kompleksu Promocyj-
nego „Puszcza Notecka”.

trasa miejska w Miêdzychodzie „Szlakiem Znanych Miê-
dzychodzian” (d³ugoœæ ok.2 km.):

ul. Strzelecka – dom w którym mieszka³ B. Rohowski, kon-
struktor pierwszych polskich maszyn do pisania;

ul.Pi³sudskiego – dom urodzenia dwóch niemieckich litera-
tów, Carla i Georga Busse,

ul. Chramca – dom w którym mieszka³ dr Andrzej Chramiec 
z Zakopanego, lekarz powiatowy i orêdownik uzdrowiskowych 
walorów Miêdzychodu oraz urodzi³a siê jego wnuczka, samotna 
¿eglarka Teresa Remiszewska,

ul.17 Stycznia – dom urodzenia K. Walkowiaka, dyrektora 
Centromoru, kieruj¹cego komisj¹ ekspertów przy zakupie MS 
„Stefan Batory”, póŸn. Radca Handlowy w Panamie i Ghanie,

ul.17 Stycznia – dom urodzenia kompozytora operetek Hu-
go Hirscha,

ul. Rynkowa – dom urodzenia aktora W³odzimie-
rza Matuszaka,

Rynek – by³y hotel „Pod Bia³ym Or³em”, w którym 
przebywa³a m.in. Pola Negri,

ul. Kiliñskiego – dom dzieciñstwa W. Kineckiego, Na-
czelnika ZHP, ambasadora w Indiach i Jugos³awii

ul. Tietza – miejsce, gdzie sta³ dom urodzenia Leon-
harda i Oscara Tietza, za³o¿ycieli sieci handlowych „Her-
tie” i „KaDeWe” (Oskar by³ fundatorem miejskiego par-
ku, stadionu, ³azienek i hali sportowej)

ul. 3 Maja – dom urodzenia Hermanna Tietza, stry-
ja Leonharda i Oscara, który przyucza³ obydwu do za-
wodu kupieckiego i by³ wspó³za³o¿ycielem sieci „Hertie”,

ul. Sikorskiego – dom w którym mieszka³a A. Rz¹-
¿ewska-Miniszewska, przyjació³ka S. ¯eromskiego i pier-
wowzór Laury z „Przedwioœnia”.

Szlak Konny „Wilczy Szlak” o ³¹cznej d³ugoœci 143 
km. wytyczony jest ze Stêszewka ko³o Pobiedzisk do Bu-

charzewa. Oznakowany jest bia³ym prostok¹tem 
z sylwetk¹ konia i stosownymi drogowskazami.

Œcie¿ka konna wytyczona jest z Mokrzeca 
(„Stajnia Mokrzec”) przez „Olchowy M³yn” do le-
œniczówki Czapliniec i z powrotem przy jez. Pia-
skowym i Œrednim do Mokrzeca. 

Dla wodniaków dostêpne s¹ równie¿:
trasy kajakowe: z jez. Chrzypskiego przez jez. 

Bia³eckie i jez. Lutomskie do Warty (od Ry¿yna 

Oœrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Puszczyk” w Sierakowie
Zajazd „Ostêp” w Gorzyniu 
Hotel „Neptun” w Miêdzychodzie, 
Oœrodek Wypoczynkowy J. Soko³owski Dormowo 
Pa³ac Bia³okosz, 
Oœrodek „Wezaj” Zatom Nowy,
Oœrodek „¯urawiniec” w Zwierzyñcu,
„Tamarynowa Osada” w £owyniu
Oœrodek Sportowo – Wypoczynkowy KS „Posnania” w £ê¿eczkach, 
Nadwarciañskie Centrum Turystyki Rowerowej „Dom Cyklisty” 
w Mierzynie 
„Dworek wœród Jesionów” w £ê¿cach
Pensjonat i Karczma „Bamberka”, Daleszynek 
Pa³ac Œródka,
WIÊKSZOŒÆ OŒRODKÓW MA W£ASNE STRONY INTERNETOWE 
(patrz: linki na stronie powiatu www.powiat–miedzychodzki.pl)

Campingi:
Camping nr 108 w Mierzynie przy oœrodku MOSTiR 
Camping nr 109 Oœrodek Wypoczynku i Rekreacji w Sierakowie,
Camping – Arenda, Grobia ko³o Sierakowa, 

JeŸdziectwo:
Stado Ogierów w Sierakowie, 
„Chata Zbójców” w Bucharzewie 
„Stajnia Mokrzec” w Mokrzcu i Radgoszczy
„Matecznik” – B³ota 
„Zwierzyniec”
Oœrodek JeŸdziecki w Dormowie, 

Inne obiekty dla mi³oœników aktywnego spêdzania czasu:
hala sportowo – widowiskowa w Miêdzychodzie (ul. Dworcowa) administrowana przez MOSTiR: 

wymiary hali – 50 x 30 m (boisko), wysokoœæ 14 m.,
kryta p³ywalnia w Sierakowie (ul. Poznañska) administrowana przez Oœrodek TKKF: wymiary ba-

senu g³ównego 25 x 12,5 m., zje¿d¿alnia o d³ugoœci 58 m.
hala sportowa o wym. 36 x 18 m. w oœrodku TKKF w Sierakowie
krêgielnia w oœrodku Natura–Tour „Wrzos” w Sierakowie, kryte korty w Rozbitku 
ogólnodostêpne si³ownie zewnêtrzne nad jeziorem Miejskim w Miêdzychodzie i przy szkole w Luboszu
Nature Fitness Park – 6 tras Nordic walking w Chalinie przy Oœrodku Edukacji Przyrodniczej
boiska „Orlik” w ka¿dej gminie

Noclegi, kwatery agroturystyczne, domki, pokoje – oferta obejmuje ponad 50 pod-
miotów, dok³adne informacje mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych (m.in. na stronie Powiatu: 
www.powiat-miedzychodzki.pl )

ul. Boles³awa Chrobrego 6, 64-400 Miêdzychód, tel./fax. +48 95 748 23 36, 

e-mail: biuro@drukarnia-miedzychod.pl • www.drukarnia-miedzychod.pl

ISBN: 978-83-62823-36-9

Opracowano na zlecenie i z materia³ów Starostwa Powiatowego w Miêdzychodzie. 2014.

W³aœcicielem praw autorskich do mapy jest: Powiat Miêdzychodzki

WA¯NE: 
telefon alarmowy 112
Szpital SP ZOZ w Miêdzychodzie (z Oddzia³em Ratunkowym) ul. Szpitalna 10, tel (95)7482011
Komenda Powiatowa Policji w Miêdzychodzie ul. Sikorskiego 22, tel.(95)7488211
Stra¿ Po¿arna w Miêdzychodzie ul. Zewnêtrzna 4, tel.(95)7482074

DANE URZÊDÓW:
Starostwo Powiatowe w Miêdzychodzie, 
64-400 Miêdzychód, ul.17 Stycznia 143, tel. +48(95)7488700
www.powiat-miedzychodzki.pl
Urz¹d Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, 
64-400 Miêdzychód, ul. Pi³sudskiego 2, tel. +48(95)7488100
www.miedzychod.pl
Urz¹d Gminy w Sierakowie
64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, tel. +48(61) 2953011
www.sierakow.pl
Urz¹d Gminy w Kwilczu
64-420 Kwilcz, ul. Kard. S. Wyszyñskiego 23, tel. +48(61) 2915400
www.kwilcz.pl
Urz¹d Gminy w Chrzypsku Wielkim
64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. G³ówna 15, tel. +48(61) 2951011
www.chrzypsko.pl
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Aleksandrowo
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 Miêdzychód
„szlak Oszczenicy” www.oszczenica.pl), z Oœrodka Edukacji Przyrodn. w Chalinie przez jez. £awic-
kie i jez. Janukowo do jez. Koleñskiego i jez. Bielskiego oraz Warta na d³ugoœci ca³ego powiatu w ra-
mach tzw. „Wielkiej Pêtli”, tj trasy ³¹cz¹cej jeziora Goplañskie, Wartê i Noteæ), ze stanicami w Miê-
dzychodzie i Sierakowie, a tak¿e reaktywowanym w 2014 r. portem w Miêdzychodzie (obecnie Cen-
trum Turystyki Wodnej i Rowerowej)
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