CIEKAWE MIEJSCA
Książ Wielkopolski

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej i Świętego Mikołaja z 1755r.,
powiększony w latach 1948-49, z wieżą,
barokowy z nowszym wyposażeniem, obok na
kolumnie kamienna figura św. Wawrzyńca z
końca XIX w.

Kościół św. Antoniego Padewskiego z końca
XVIII w. przekształcony w 1914 r., neobarokową
wieżą z zegarem. W przeszłości był zborem
ewangelickim.

Rynek (Pl. Kosynierów) z zabudową z przełomu XIX i XX w., w centralnej części pomnik
(1948r.) pomordowanych w 1939 r., na jednym z budynków tablica pamiątkowa poświecona
mjr. Florianowi Dąbrowskiemu (1935r.), dowódcy obozu powstańczego w Książu w 1848r.

Mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ w 1848r. w formie 2 kopców z krzyżami,
porośnięte sosnami, między nimi pomnik kosynierów (z 1948r.) wg. projektu
K. Bieńkowskiego oraz tablica upamiętniająca 150 rocznicę bitwy.

Cmentarz z pomnikami nagrobnymi: poległych w 1848 r., powstańców wielkopolskich
(z 1929 r.) oraz ofiar egzekucji na rynku w Książu w 1939 r.(z 1988r.).

Chwałkowo Kościelne

Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1819r. na miejscu wcześniejszego, drewnianego
z neogotyckim prezbiterium (1891 r.) i wieżą (1904 r.). w wyposażeniu m.in.: fragmenty
późnogotyckiej płaskorzeźby z Pokłonem Trzech Króli oraz predella za sceną Złożenia do
Grobu z ok.1500r. Dwór z 1 poł. XIX w. z piętrową przybudówką z pocz. XX w.
Pomnik powstańców wielkopolskich z figurą Serca Jezusowego na cmentarzu. Spichlerz
murowany z I poł. XIX w. Zabytkowe rozplanowanie wsi nowożytnej z XIX w.

Chrząstowo

Dwór z ok. 1850r. przebudowany (1954r.) na szkołę, wokół częściowo zachowany park
krajobrazowy ze starym drzewostanem. W pobliżu zabudowań folwarcznych 3 okazałe dęby
szypułkowe o obwodzie 450-610 cm.

Gogolewo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1779r. drewniany, z jednolitym barokowym
wyposażeniem, obok drewniana dzwonnica kryta gontem z końca XVIII w.

Dwór z końca XVIII w. z dachem naczółkowym i nowszym gankiem. Kapliczka z barokową
drewnianą figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w.

Jarosławki
Zespół dworski z 4 ćw. XIX w., przebudowany na początku XX w., wokół niewielki park
krajobrazowy.

Kołacin
Dwór z 1912r., później przebudowany na dom mieszkalny

Mchy

Kościół św. Marcina z lat 1575-1616, późnorenesansowy z wysoką barokową wieżą z
zegarem. Wewnątrz późnorenesansowy nagrobek przyścienny, piętrowy, Stanisława i
Katarzyny Sapińskich (po 1588r.) oraz tablica poświęcona abp. Antoniemu Baraniakowi
(1977r.).
Pałac z końca XVIII w. klasyczny z kolumnowym portykiem od frontu oraz bogatą dekoracją
stiukową wnętrz. Wokół park krajobrazowy z pocz. XIX w. Z pomnikowym drzewostanem
m.in. buk czerwony o obwodzie 310 cm, platan klon. - 320 cm i jesion wys. - 307 cm.
Kapliczka z barokową figurą św. Wawrzyńca i płaskorzeźbą św. Jana Nepomucena.

Włościejewki

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii z pocz. XVI w.,
późnogotycki ze szczytem schodowym od frontu. W neogotyckim ołtarzu głównym obraz

Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1 poł. XVIII w., uchodzący za cudowny. W kaplicy
eklektycznej tablica (z 1883r.) 200-lecia bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz wmurowany głaz
ze śladami stóp, związany z licznymi legendami.
Dwór Niegolewskich z 1 ćw. XIX w., rozbudowany o piętrowe skrzydło w końcu XIX w.
Wokół park krajobrazowy z końca XVI - XVII w. z pomnikowymi drzewami m.in.: 2 platany
o obwodzie 490 i 320 cm, 8 dębów szyp. O obwodzie 320 - 590 cm, 4 lipy drobno
o obwodzie 340 - 480 cm i wiele innych.
Grodzisko stożkowe, późnośredniowieczne ze śladami murów po dworze Pasikoniów Włościejewskich, na nim brzoza biała o obwodzie 480 cm i wierzba o obwodzie 440 cm.

Zaborowo
Dwór z końca XIX w. wokół park krajobrazowy.

