PRZEZ OKOLICE KSIĄŻA WLKP.
PRZEBIEGAJĄ NASTĘPUJĄCE SZLAKI
ROWEROWE:
Autorem opisów szlaków jest Ludwik Olejniczak
KOSYNIERÓW
Kolor szlaku: ZIELONY. Długość: 24,3 km.
Śrem - Łęg - Bystrzek - Olsza - Łężek - Zawory - Jarosławki - Międzybórz - Włościejewki Brzóstownia - Książ Wlkp.
Szlak rozpoczyna się w Śremie przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z Mickiewicza i Kolejową.
Jedziemy ulicą Nadbrzeżną w dół. Skręcamy wprawo i przejeżdżamy pod mostem 23
Stycznia. Teraz jedziemy wzdłuż Warty aż do ul. Promenada. Czeka nas tutaj ostry podjazd
pod górę. Mijamy „Klasztorek” - zabudowania dawnego klasztoru kolejno: franciszkanów,
klarysek i jezuitów, a obecnie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla kobiet. W ośrodku
znajduje się duża barokowa kaplica. Skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza ijeszcze raz w lewo
w ul. Wiosny Ludów. Teraz droga łagodnie opada. Jedziemy wśród osiedla domków
jednorodzinnych. Przed „blokami” skręcamy w lewo, polną drogą wzdłuż wału
przeciwpowodziowego docieramy aż do Łęgu. Przy pierwszych zabudowaniach stoi krzyż.
Wjeżdżamy na drogę asfaltową i po lewej stronie mijamy XIX wieczny park krajobrazowy z
pomnikowymi okazami drzew, w głębi którego widoczny jest eklektyczny dwór
przebudowany w 1904 roku. Wyjeżdżamy z Łęgu. Po lewej stronie mamy Zespół
Przyrodniczo Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”. Widoczne w oddali zabudowania to już
Bystrzek. Przejeżdżamy przez mostek na strumieniu o tej samej nazwie co wieś i wjeżdżamy
do Olszy. Droga asfaltowa skręca w prawo my jedziemy prosto. Terazczeka nas jazda wśród
lasów. Droga miejscami piaszczysta. Dojeżdżamy do wsi Łężek. Przecinamy asfalt i
opuszczając wieś wjeżdżamy do lasu. Na jednym z kolejnych skrzyżowań leśnych skręcamy
w prawo, chwilę później wyjeżdżamy z lasu, jadąc jego skrajem. Dojeżdżamy do
Leśniczówki Zawory i skręcamy w lewo na uczęszczaną szosę Śrem - Książ Wlkp. Przed
przystankiem skręcamyw prawo i zaraz w lewo. Wśród zieleni jedziemy wzdłuż jeziora
Jarosławskiego. Wjeżdżamy na plażę (latem bezpieczniej jest przeprowadzić rower). Jesteśmy
w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym„Jarosławki”. Rozpoczyna się tutaj żółty szlak
Łącznik „Jarosławski”. Pozostawiamy Ośrodek. Wśród pól i lasów dojeżdżamy do drogi
szutrowej. Skręcamy w prawo. Teraz czeka nas podjazd pod górkę. W Jarosławkach
skręcamy w lewo. Przy parku krajobrazowym z dworem z XIX wieku szlak żółty odbija w
prawo. My jedziemy prosto. Przecinamy linię kolejową. Uwaga na pociąg! Kierujemy się w
stronę Międzyborza. We wsi skręcamy w lewo i wjeżdżamy na asfalt. Taka nawierzchnia
towarzyszyć nam będzie do samego Książa. Zjeżdżamy w dół i znów pniemy się pod górę. Po
chwili jesteśmy we Włościejewkach. Po prawej mijamy późnogotycki kościół NMP
Niepokalanie Poczętej. Salowa świątynia wybudowana została na pocz. XVI wieku.
Interesująca jest bogato rozczłonkowana fasada zachodnia. W neogotyckim ołtarzu znajduje
się XVII wieczny obraz MB z Dzieciątkiem. Ciekawostką jest wmurowany w zewnętrzną
ścianę kościoła głaz ze śladami stóp wg legendy Matki Boskiej, która ukazała się sierotce.
Znajduje się tu także XIX wieczny dwór otoczony parkiem krajobrazowym z licznymi
okazami potężnych drzew - pomników przyrody. W dworze tym mieszkał znany
napoleończyk - płk Andrzej Niegolewski. Skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez
Brzóstownię. Po raz kolejny przekraczamy linię kolejową i wjeżdżamy ponownie na ruchliwą
szosę Śrem - Książ Wlkp. Wjeżdżamy do Książa Wielkopolskiego. Mijamy kościół NMP
Wniebowziętej i św. Mikołaja wybudowany w 1755 roku i rozbudowany w latach 1948-49.
Wjeżdżamy na rynek (pl. Kosynierów) w jego centrum ustawiono pomnik upamiętniający
miejsce egzekucji 17 osób rozstrzelanych 20 października 1939 roku. Tutaj kończy się nasza
wycieczka. Warto podjechać do mogił powstańców wielkopolskich z 1848 roku.

Łącznik „Jarosławski”
Kolor szlaku: ŻÓŁTY. Długość: 5,8 km.
Jarosławki - Feliksowo – Rusocin
Szlak rozpoczyna się na placu przy plaży w OSiR Jarosławki. Jedziemy wśród domków
letniskowych. Do wsi Jarosławki towarzyszyć nam będziezielony szlak biegnący do Książa
Wlkp. Jedziemy lekko pod górkę, pozostawiając ostatnie zabudowania i wyjeżdżamy wśród
pól. Dojeżdżamy do drogi i skręcamy w prawo. Kamienistym podjazdem docieramy do
Jarosławek. Teraz skręcamy w lewo. Za parkiem krajobrazowym z dworem z XIX wieku
skręcamy w prawo. Pozostawiamy szlak zielony, który biegnie prosto. Dojeżdżamy do linii
kolejowej. Uwaga na pociąg! Jadąc dalej mijamy wieś Feliksowo, przecinamy drogę
asfaltową. Znaki prowadzą nas już prosto do wsi Rusocin. W centrum wsi spotykamy czarny
szlak rowerowy „Polnymi Drogami” łączący Śrem i Dolsk.
Łącznik „Do Starych Kościółków”
Kolor szlaku: ŻÓŁTY. Długość: 7,8 km.
Włościejewki - Włościejewice – Błażejewo
Szlak rozpoczyna się przy miejscu postojowym w Błażejewie i prowadzi wyłącznie drogą
asfaltową. Przy miejscu postojowym spotykamy jeszcze dwa szlaki rowerowe. Zielony
„Pagórki Dolskie” oraz czarny „Polnymi Drogami”. Stąd ruszamy w stronę drewnianego
kościoła św. Jakuba z 1676 roku. Wewnątrz znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z
ok. 1600 roku z obrazem MB Gostyńskiej. Po przeciwnej stronie kościoła, przy bramie
cmentarnej, stoi głaz poświęcony poległym żołnierzom i harcerzom. Jedziemy w kierunku
Książa Wlkp. Wyjeżdżamy z Błażejewa i jedziemy brzegiem lasu. Taka droga będzie
towarzyszyć nam aż do Włościejewek. Mijamy Włościejewice i wjeżdżamy w las. Droga po
chwili biegnie znów jego skrajem. Lekki zjazd w dół i jesteśmy w Włościejewkach. Na
skrzyżowaniu spotykamy zielony szlak „Kosynierów”. Jadąc prosto tym szlakiem dojedziemy
do Książa Wlkp, a skręcając w lewo do Jarosławek i Śremu, a także do późnogotyckiego
kościoła NMP Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach. Salowa świątynia wybudowana
została na pocz. XVI wieku. Interesująca jest bogato rozczłonkowana fasada zachodnia. W
neogotyckim ołtarzu znajduje się XVII wieczny obraz MB z Dzieciątkiem. Ciekawostką jest
wmurowany w zewnętrzną ścianę kościoła głaz ze śladami stóp wg. legendy Matki Boskiej,
która ukazała się sierotce. Znajduje się tu także XIX wieczny dwór otoczony parkiem
krajobrazowym z licznymi okazami potężnych drzew - pomników przyrody. W dworze tym
mieszkał znany napoleończyk - płk Andrzej Niegolewski.

