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POŁOŻENIE
Książ Wlkp. to gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części województwa wielko-

polskiego, w powiecie śremskim, ok. 60 km na południe od miasta Poznania, przy drodze wo-
jewódzkiej nr 436 łączącej Śrem i Nowe Miasto nad Wartą. Jej północną granicę stanowi rzeka 
Warta, południową natomiast – kanał Obra. Gminę tworzy miasto Książ Wielkopolski i 21 so-
łectw: Chwałkowo Kościelne, Chrząstowo, Brzóstownia, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczynek, 
Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Seba-
stianowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewki, Włościejewice, Zaborowo i Zakrzewice.

Zajmuje ona powierzchnię 147,9 km², z czego 1,96 km² przypada na samo miasto. Gmi-
na liczy obecnie blisko 8500 mieszkańców.

HISTORIA
Siedziba Gminy – Książ Wielkopolski – prawa miejskie uzyskała na 

początku XV wieku. Pierwotna nazwa miasta – Książe – oznaczała wła-
sność książęcą grodu. Pisemne przekazy źródłowe o miasteczku pocho-
dzą z 1193 r., z dokumentu papieża Celestyna III, z którego wynika, że 
w tym czasie w dobrze zorganizowanej miejscowości, przekazanej opac-
twu benedyktynów z Wrocławia, funkcjonowały już targ i karczma.

W 1273 roku Książ był siedzibą kasztelanii, a w XIV wieku – osadą 
szlachecką i należał kolejno do rodów: Księskich, Pogorzelskich, Trąmpczyń-
skich, Wyssogota-Zakrzewskich i Budziszewskich. W dziejach Polski i regionu Książ zapisał się 
jako miejsce bitwy stoczonej podczas wielkopolskich wydarzeń Wiosny Ludów. W tym czasie 
w mieście znajdował się obóz powstańczy, którym dowodził mjr Florian Dąbrowski. 29 kwietnia 
1848 r. na przedpolach miasteczka i w samym Książu rozegrała się bitwa z wojskami pruskimi, 
w której zginęło blisko 140 Polaków, a 583 wzięto do niewoli. W efekcie walk, jak i pacyfi kacji 
miasto doznało wielu zniszczeń. Pamiątką po tamtych wydarzeniach są dwa kopce z prochami 
poległych i pomnik, a odbywające się corocznie w kwietniu obchody Wiosny Ludów stanowią 
upamiętnienie bitwy oraz bohaterskiej postawy walczących mieszkańców Książa.

W lokalnej historii na uwagę zasługuje również udział mieszkańców miasta i gminy w po-
wstaniu wielkopolskim z przełomu 1918-1919. W odpowiedzi na apel dowódców powstania, 
kilkuset ochotników z ziemi ksiąskiej zdecydowało się zaciągnąć do powstańczych szeregów, 
dając tym samym dowód poświęcenia dla dobra Ojczyzny.

Innym ważnym wydarzeniem, które na zawsze zapisało się na smutnych kartach ksiąskiej 
historii, jest rozstrzelanie przez Niemców na rynku w Książu 20 października 1939 r. kilkunastu 
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najznamienitszych obywateli ziem dolskiej i ksiąskiej. W  szóstą rocznicę tamtych tragicznych 
wydarzeń, na rynku w Książu odsłonięto pomnik upamiętniający nazwiska 17 ofi ar hitlerowskie-
go terroru.

ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Nieodzownym elementem krajobrazowym, kompozycyjnym, architektonicznym i osadni-

czym każdej gminy są jej zasoby dziedzictwa kulturowego. Obszar naszej gminy, a zwłaszcza 
teren miasta, odznacza się wysokimi walorami historyczno-kulturowymi, które podnoszą jego 
rangę, nadając indywidualność całemu regionowi. Na szczególną uwagę zasługują tutaj – tak 
nierozerwalnie związane z historią miasteczka – mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ 
w 1848 r., z umiejscowionym pomiędzy nimi i odsłoniętym w setną rocznicę bitwy, Pomnikiem 
Kosynierów, projektu prof. Kazimierza Bieńkowskiego.

 Innym ważnym miejscem, które z historycznego punktu widzenia warto w Książu odwie-
dzić, jest jego rynek. Pierwotnie wznosił się na nim ratusz, spalony przez Prusaków w czasie 
obrony miasta w 1848 r. Nigdy nie został odbudowany, a z tamtego okresu pozostała jedynie 
forma zwartej zabudowy na planie niemalże kwadratu (90x80 m). W 1945 roku, w centralnej 
części rynku, w miejscu egzekucji z 1939 r., postawiony został pomnik projektu Edmunda Wasi-
ka, poświęcony pomordowanym Polakom.

Spośród zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków zlokalizowanych na terenie miasta 
z pewnością wyróżnić należy nawiązujący stylowo do barokowej formy, przebudowany w 1948 r. 
kościół parafi alny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. W jego ołtarzu 
głównym znajduje się modrzewiowy tryptyk wykonany przez lokalnego rzeźbiarza Józefa Ber-
dyszaka z centralnie umiejscowioną fi gurą św. Mikołaja. Ten sam artysta jest również twórcą oł-
tarza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ambony oraz drogi krzyżowej. W wieży kościoła, znaj-
dują się dwa zabytkowe dzwony pochodzące z 1468 i 1509 r. W otoczeniu świątyni mieści się 
unikatowa fi gura św. Wawrzyńca, wykonana w połowie XIX wieku.

W Książu na uwagę zasługuje również drugi kościół parafi alny – pw. św. Antoniego Padew-
skiego, będący dawnym zborem ewangelickim. Jego powstanie datuje się na koniec XVIII wie-
ku. W 1914 roku kościół został rozebrany i jeszcze w tym samym roku wzniesiono nowy budy-
nek, murowany z neobarokową wieżą z zegarem. Od tamtego czasu jest to kościół katolicki.

Jeśli już mowa o zabytkach architektury sakralnej, to warto w tym miejscu wspomnieć także 
o innych, znajdujących na terenie Gminy Książ Wlkp., tego typu budowlach.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym to murowana, jednonawowa 
świątynia z neogotyckim prezbiterium, w której w ołtarzu głównym mieści się XIX-wieczna kopia 
obrazu autorstwa Rafaela, przedstawiająca Michała Archanioła zabijającego smoka. 
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kilkuset ochotników z ziemi ksiąskiej zdecydowało się zaciągnąć do powstańczych szeregów, 
dając tym samym dowód poświęcenia dla dobra Ojczyzny.

Innym ważnym wydarzeniem, które na zawsze zapisało się na smutnych kartach ksiąskiej 
historii, jest rozstrzelanie przez Niemców na rynku w Książu 20 października 1939 r. kilkunastu 

– 1 –

– 2 –

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak
www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2017 r.

Wydawnictwo nie odpowiada 
za treść i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Jerzy Frankowski
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak

LEGENDA:

Tekst i zdjęcia: Urząd Miejski w Książu Wlkp.

KSIĄŻ WLKP.

REKLAMODAWCY:

SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY

ELTO

ELJAN

AR-BUD

ROBOTY DROGOWE

TARTAK

FIEDLER

USŁUGI WETERYNARYJNE

SARENKA

WALCZAK

AGROKOMPLEKS

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNE

STOLMAT

1

3

6

12

10

2

5

9

4

8

7

13

11

PLAN MIASTA I GMINY

Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a

63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 28 22 001, 28 22 017, 28 22 033

fax 61 28 22 724
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl

www.ksiaz-wlkp.pl

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.
ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.

tel. 61 28 22 616
www.ck-ksiazwlkp.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.

tel. 61 28 22 243
www.ck-ksiazwlkp.pl

UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem
tel. 61 28 32 704 

www.unia.srem.com.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

najznamienitszych obywateli ziem dolskiej i ksiąskiej. W  szóstą rocznicę tamtych tragicznych 
wydarzeń, na rynku w Książu odsłonięto pomnik upamiętniający nazwiska 17 ofi ar hitlerowskie-
go terroru.

ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Nieodzownym elementem krajobrazowym, kompozycyjnym, architektonicznym i osadni-

czym każdej gminy są jej zasoby dziedzictwa kulturowego. Obszar naszej gminy, a zwłaszcza 
teren miasta, odznacza się wysokimi walorami historyczno-kulturowymi, które podnoszą jego 
rangę, nadając indywidualność całemu regionowi. Na szczególną uwagę zasługują tutaj – tak 
nierozerwalnie związane z historią miasteczka – mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ 
w 1848 r., z umiejscowionym pomiędzy nimi i odsłoniętym w setną rocznicę bitwy, Pomnikiem 
Kosynierów, projektu prof. Kazimierza Bieńkowskiego.

 Innym ważnym miejscem, które z historycznego punktu widzenia warto w Książu odwie-
dzić, jest jego rynek. Pierwotnie wznosił się na nim ratusz, spalony przez Prusaków w czasie 
obrony miasta w 1848 r. Nigdy nie został odbudowany, a z tamtego okresu pozostała jedynie 
forma zwartej zabudowy na planie niemalże kwadratu (90x80 m). W 1945 roku, w centralnej 
części rynku, w miejscu egzekucji z 1939 r., postawiony został pomnik projektu Edmunda Wasi-
ka, poświęcony pomordowanym Polakom.

Spośród zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków zlokalizowanych na terenie miasta 
z pewnością wyróżnić należy nawiązujący stylowo do barokowej formy, przebudowany w 1948 r. 
kościół parafi alny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. W jego ołtarzu 
głównym znajduje się modrzewiowy tryptyk wykonany przez lokalnego rzeźbiarza Józefa Ber-
dyszaka z centralnie umiejscowioną fi gurą św. Mikołaja. Ten sam artysta jest również twórcą oł-
tarza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ambony oraz drogi krzyżowej. W wieży kościoła, znaj-
dują się dwa zabytkowe dzwony pochodzące z 1468 i 1509 r. W otoczeniu świątyni mieści się 
unikatowa fi gura św. Wawrzyńca, wykonana w połowie XIX wieku.

W Książu na uwagę zasługuje również drugi kościół parafi alny – pw. św. Antoniego Padew-
skiego, będący dawnym zborem ewangelickim. Jego powstanie datuje się na koniec XVIII wie-
ku. W 1914 roku kościół został rozebrany i jeszcze w tym samym roku wzniesiono nowy budy-
nek, murowany z neobarokową wieżą z zegarem. Od tamtego czasu jest to kościół katolicki.

Jeśli już mowa o zabytkach architektury sakralnej, to warto w tym miejscu wspomnieć także 
o innych, znajdujących na terenie Gminy Książ Wlkp., tego typu budowlach.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym to murowana, jednonawowa 
świątynia z neogotyckim prezbiterium, w której w ołtarzu głównym mieści się XIX-wieczna kopia 
obrazu autorstwa Rafaela, przedstawiająca Michała Archanioła zabijającego smoka. 
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POŁOŻENIE
Książ Wlkp. to gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części województwa wielko-

polskiego, w powiecie śremskim, ok. 60 km na południe od miasta Poznania, przy drodze wo-
jewódzkiej nr 436 łączącej Śrem i Nowe Miasto nad Wartą. Jej północną granicę stanowi rzeka 
Warta, południową natomiast – kanał Obra. Gminę tworzy miasto Książ Wielkopolski i 21 so-
łectw: Chwałkowo Kościelne, Chrząstowo, Brzóstownia, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczynek, 
Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Seba-
stianowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewki, Włościejewice, Zaborowo i Zakrzewice.

Zajmuje ona powierzchnię 147,9 km², z czego 1,96 km² przypada na samo miasto. Gmi-
na liczy obecnie blisko 8500 mieszkańców.

HISTORIA
Siedziba Gminy – Książ Wielkopolski – prawa miejskie uzyskała na 

początku XV wieku. Pierwotna nazwa miasta – Książe – oznaczała wła-
sność książęcą grodu. Pisemne przekazy źródłowe o miasteczku pocho-
dzą z 1193 r., z dokumentu papieża Celestyna III, z którego wynika, że 
w tym czasie w dobrze zorganizowanej miejscowości, przekazanej opac-
twu benedyktynów z Wrocławia, funkcjonowały już targ i karczma.

W 1273 roku Książ był siedzibą kasztelanii, a w XIV wieku – osadą 
szlachecką i należał kolejno do rodów: Księskich, Pogorzelskich, Trąmpczyń-
skich, Wyssogota-Zakrzewskich i Budziszewskich. W dziejach Polski i regionu Książ zapisał się 
jako miejsce bitwy stoczonej podczas wielkopolskich wydarzeń Wiosny Ludów. W tym czasie 
w mieście znajdował się obóz powstańczy, którym dowodził mjr Florian Dąbrowski. 29 kwietnia 
1848 r. na przedpolach miasteczka i w samym Książu rozegrała się bitwa z wojskami pruskimi, 
w której zginęło blisko 140 Polaków, a 583 wzięto do niewoli. W efekcie walk, jak i pacyfi kacji 
miasto doznało wielu zniszczeń. Pamiątką po tamtych wydarzeniach są dwa kopce z prochami 
poległych i pomnik, a odbywające się corocznie w kwietniu obchody Wiosny Ludów stanowią 
upamiętnienie bitwy oraz bohaterskiej postawy walczących mieszkańców Książa.

W lokalnej historii na uwagę zasługuje również udział mieszkańców miasta i gminy w po-
wstaniu wielkopolskim z przełomu 1918-1919. W odpowiedzi na apel dowódców powstania, 
kilkuset ochotników z ziemi ksiąskiej zdecydowało się zaciągnąć do powstańczych szeregów, 
dając tym samym dowód poświęcenia dla dobra Ojczyzny.

Innym ważnym wydarzeniem, które na zawsze zapisało się na smutnych kartach ksiąskiej 
historii, jest rozstrzelanie przez Niemców na rynku w Książu 20 października 1939 r. kilkunastu 
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najznamienitszych obywateli ziem dolskiej i ksiąskiej. W  szóstą rocznicę tamtych tragicznych 
wydarzeń, na rynku w Książu odsłonięto pomnik upamiętniający nazwiska 17 ofi ar hitlerowskie-
go terroru.

ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Nieodzownym elementem krajobrazowym, kompozycyjnym, architektonicznym i osadni-

czym każdej gminy są jej zasoby dziedzictwa kulturowego. Obszar naszej gminy, a zwłaszcza 
teren miasta, odznacza się wysokimi walorami historyczno-kulturowymi, które podnoszą jego 
rangę, nadając indywidualność całemu regionowi. Na szczególną uwagę zasługują tutaj – tak 
nierozerwalnie związane z historią miasteczka – mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ 
w 1848 r., z umiejscowionym pomiędzy nimi i odsłoniętym w setną rocznicę bitwy, Pomnikiem 
Kosynierów, projektu prof. Kazimierza Bieńkowskiego.

 Innym ważnym miejscem, które z historycznego punktu widzenia warto w Książu odwie-
dzić, jest jego rynek. Pierwotnie wznosił się na nim ratusz, spalony przez Prusaków w czasie 
obrony miasta w 1848 r. Nigdy nie został odbudowany, a z tamtego okresu pozostała jedynie 
forma zwartej zabudowy na planie niemalże kwadratu (90x80 m). W 1945 roku, w centralnej 
części rynku, w miejscu egzekucji z 1939 r., postawiony został pomnik projektu Edmunda Wasi-
ka, poświęcony pomordowanym Polakom.

Spośród zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków zlokalizowanych na terenie miasta 
z pewnością wyróżnić należy nawiązujący stylowo do barokowej formy, przebudowany w 1948 r. 
kościół parafi alny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. W jego ołtarzu 
głównym znajduje się modrzewiowy tryptyk wykonany przez lokalnego rzeźbiarza Józefa Ber-
dyszaka z centralnie umiejscowioną fi gurą św. Mikołaja. Ten sam artysta jest również twórcą oł-
tarza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ambony oraz drogi krzyżowej. W wieży kościoła, znaj-
dują się dwa zabytkowe dzwony pochodzące z 1468 i 1509 r. W otoczeniu świątyni mieści się 
unikatowa fi gura św. Wawrzyńca, wykonana w połowie XIX wieku.

W Książu na uwagę zasługuje również drugi kościół parafi alny – pw. św. Antoniego Padew-
skiego, będący dawnym zborem ewangelickim. Jego powstanie datuje się na koniec XVIII wie-
ku. W 1914 roku kościół został rozebrany i jeszcze w tym samym roku wzniesiono nowy budy-
nek, murowany z neobarokową wieżą z zegarem. Od tamtego czasu jest to kościół katolicki.

Jeśli już mowa o zabytkach architektury sakralnej, to warto w tym miejscu wspomnieć także 
o innych, znajdujących na terenie Gminy Książ Wlkp., tego typu budowlach.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym to murowana, jednonawowa 
świątynia z neogotyckim prezbiterium, w której w ołtarzu głównym mieści się XIX-wieczna kopia 
obrazu autorstwa Rafaela, przedstawiająca Michała Archanioła zabijającego smoka. 
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Książ Wlkp. to gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części województwa wielko-

polskiego, w powiecie śremskim, ok. 60 km na południe od miasta Poznania, przy drodze wo-
jewódzkiej nr 436 łączącej Śrem i Nowe Miasto nad Wartą. Jej północną granicę stanowi rzeka 
Warta, południową natomiast – kanał Obra. Gminę tworzy miasto Książ Wielkopolski i 21 so-
łectw: Chwałkowo Kościelne, Chrząstowo, Brzóstownia, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczynek, 
Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Seba-
stianowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewki, Włościejewice, Zaborowo i Zakrzewice.

Zajmuje ona powierzchnię 147,9 km², z czego 1,96 km² przypada na samo miasto. Gmi-
na liczy obecnie blisko 8500 mieszkańców.

HISTORIA
Siedziba Gminy – Książ Wielkopolski – prawa miejskie uzyskała na 

początku XV wieku. Pierwotna nazwa miasta – Książe – oznaczała wła-
sność książęcą grodu. Pisemne przekazy źródłowe o miasteczku pocho-
dzą z 1193 r., z dokumentu papieża Celestyna III, z którego wynika, że 
w tym czasie w dobrze zorganizowanej miejscowości, przekazanej opac-
twu benedyktynów z Wrocławia, funkcjonowały już targ i karczma.

W 1273 roku Książ był siedzibą kasztelanii, a w XIV wieku – osadą 
szlachecką i należał kolejno do rodów: Księskich, Pogorzelskich, Trąmpczyń-
skich, Wyssogota-Zakrzewskich i Budziszewskich. W dziejach Polski i regionu Książ zapisał się 
jako miejsce bitwy stoczonej podczas wielkopolskich wydarzeń Wiosny Ludów. W tym czasie 
w mieście znajdował się obóz powstańczy, którym dowodził mjr Florian Dąbrowski. 29 kwietnia 
1848 r. na przedpolach miasteczka i w samym Książu rozegrała się bitwa z wojskami pruskimi, 
w której zginęło blisko 140 Polaków, a 583 wzięto do niewoli. W efekcie walk, jak i pacyfi kacji 
miasto doznało wielu zniszczeń. Pamiątką po tamtych wydarzeniach są dwa kopce z prochami 
poległych i pomnik, a odbywające się corocznie w kwietniu obchody Wiosny Ludów stanowią 
upamiętnienie bitwy oraz bohaterskiej postawy walczących mieszkańców Książa.

W lokalnej historii na uwagę zasługuje również udział mieszkańców miasta i gminy w po-
wstaniu wielkopolskim z przełomu 1918-1919. W odpowiedzi na apel dowódców powstania, 
kilkuset ochotników z ziemi ksiąskiej zdecydowało się zaciągnąć do powstańczych szeregów, 
dając tym samym dowód poświęcenia dla dobra Ojczyzny.

Innym ważnym wydarzeniem, które na zawsze zapisało się na smutnych kartach ksiąskiej 
historii, jest rozstrzelanie przez Niemców na rynku w Książu 20 października 1939 r. kilkunastu 
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tarza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ambony oraz drogi krzyżowej. W wieży kościoła, znaj-
dują się dwa zabytkowe dzwony pochodzące z 1468 i 1509 r. W otoczeniu świątyni mieści się 
unikatowa fi gura św. Wawrzyńca, wykonana w połowie XIX wieku.

W Książu na uwagę zasługuje również drugi kościół parafi alny – pw. św. Antoniego Padew-
skiego, będący dawnym zborem ewangelickim. Jego powstanie datuje się na koniec XVIII wie-
ku. W 1914 roku kościół został rozebrany i jeszcze w tym samym roku wzniesiono nowy budy-
nek, murowany z neobarokową wieżą z zegarem. Od tamtego czasu jest to kościół katolicki.

Jeśli już mowa o zabytkach architektury sakralnej, to warto w tym miejscu wspomnieć także 
o innych, znajdujących na terenie Gminy Książ Wlkp., tego typu budowlach.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym to murowana, jednonawowa 
świątynia z neogotyckim prezbiterium, w której w ołtarzu głównym mieści się XIX-wieczna kopia 
obrazu autorstwa Rafaela, przedstawiająca Michała Archanioła zabijającego smoka. 

Książ Wlkp.
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Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
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Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
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impregnaty do drewna
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łaty, kontrłaty
transport HDS
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Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
papa
deska podbitkowa
impregnaty do drewna

więźba, tarcica
łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478
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oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl
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LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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Książ Wlkp. PLAN MIASTA I GMINY

Rynek w Książu Wlkp.

Tereny rekreacyjne w Jarosławkach

Tereny inwestycyjne

Kościół 
w Chwałkowie Kościelnym

Kościół 
pw. św. Antoniego 

Padewskiego 
w Książu Wlkp.



PPHU-Pietrzak

Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478

układanie kostki brukowej
usługi koparką 
oraz koparko-ładowarką
budowa i modernizacja dróg, 
placów oraz parkingów
budowa kanalizacji 
oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl

Chrząstowo 47
63-130 Książ Wlkp.

W sezonie letnim Bar typu fast food
w Ośrodku Wypoczynkowym

„Jarosławki”

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
WESELA • KOMUNIE

BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
papa
deska podbitkowa
impregnaty do drewna

więźba, tarcica
łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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PPHU-Pietrzak

Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478

układanie kostki brukowej
usługi koparką 
oraz koparko-ładowarką
budowa i modernizacja dróg, 
placów oraz parkingów
budowa kanalizacji 
oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl

Chrząstowo 47
63-130 Książ Wlkp.

W sezonie letnim Bar typu fast food
w Ośrodku Wypoczynkowym

„Jarosławki”

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
WESELA • KOMUNIE

BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
papa
deska podbitkowa
impregnaty do drewna

więźba, tarcica
łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.

– 3 – – 4 – – 5 – – 6 –

3 6 9 11

12

13

10

7

8

4

5 

Książ Wlkp. PLAN MIASTA I GMINY

Rynek w Książu Wlkp.

Tereny rekreacyjne w Jarosławkach

Tereny inwestycyjne

Kościół 
w Chwałkowie Kościelnym

Kościół 
pw. św. Antoniego 

Padewskiego 
w Książu Wlkp.

PPHU-Pietrzak

Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478

układanie kostki brukowej
usługi koparką 
oraz koparko-ładowarką
budowa i modernizacja dróg, 
placów oraz parkingów
budowa kanalizacji 
oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl

Chrząstowo 47
63-130 Książ Wlkp.

W sezonie letnim Bar typu fast food
w Ośrodku Wypoczynkowym

„Jarosławki”

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
WESELA • KOMUNIE

BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
papa
deska podbitkowa
impregnaty do drewna

więźba, tarcica
łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.

– 3 – – 4 – – 5 – – 6 –

3 6 9 11

12

13

10

7

8

4

5 

Książ Wlkp. PLAN MIASTA I GMINY

Rynek w Książu Wlkp.

Tereny rekreacyjne w Jarosławkach

Tereny inwestycyjne

Kościół 
w Chwałkowie Kościelnym

Kościół 
pw. św. Antoniego 

Padewskiego 
w Książu Wlkp.



PPHU-Pietrzak

Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478

układanie kostki brukowej
usługi koparką 
oraz koparko-ładowarką
budowa i modernizacja dróg, 
placów oraz parkingów
budowa kanalizacji 
oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl

Chrząstowo 47
63-130 Książ Wlkp.

W sezonie letnim Bar typu fast food
w Ośrodku Wypoczynkowym

„Jarosławki”

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
WESELA • KOMUNIE

BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
papa
deska podbitkowa
impregnaty do drewna

więźba, tarcica
łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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PPHU-Pietrzak

Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478

układanie kostki brukowej
usługi koparką 
oraz koparko-ładowarką
budowa i modernizacja dróg, 
placów oraz parkingów
budowa kanalizacji 
oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl

Chrząstowo 47
63-130 Książ Wlkp.

W sezonie letnim Bar typu fast food
w Ośrodku Wypoczynkowym

„Jarosławki”

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
WESELA • KOMUNIE

BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl
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Katarzyna Nowak
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łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak
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LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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Rynek w Książu Wlkp.

Tereny rekreacyjne w Jarosławkach

Tereny inwestycyjne

Kościół 
w Chwałkowie Kościelnym
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w Książu Wlkp.



PPHU-Pietrzak

Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp.
www.arbud24.pl

e-mail: biuro@arbud24.pl

Arkadiusz Pietrzak

�  509 272 181

DOCIEPLANIE 
BUDYNKÓW
docieplanie budynków
prace wykończeniowe
renowacja elewacji
montaż, wynajem 
rusztowań elewacyjnych
i przejezdnych do 15 m wysokości

HURTOWNIA 
BUDOWLANA

�  608 041 745

styropian, siatka elewacyjna
kleje do styropianu, siatki, płytek
tynki, farby, grunty
listwy, narożniki, taśmy
łączniki, śruby, wkręty, gwoździe
parapety, płoty, kostka brukowa

SKLEP OGÓLNOBUDOWLANY

U S ŁU G I :

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16 • tel. 61 834 12 45, kom. 602 359 426

63-130 Książ Wlkp., ul. Jana Pawła II 16
tel. 602 172 051, fax 61 28 21 910

e-mail: janrod@wp.pl

linie napowietrzne nn i SN
linie kablowe nn i SN
instalacje elektryczne
usługi podnośnikiem koszowym do 24m
usługi koparko-ładowarką i mini koparką
przeciski pod drogami do 110mm

chemia budowlana
farby
instalacje sanitarne

elektronarzędzia
instalacje elektryczne
artykuły metalowe

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
�  Docieplanie budynków
�  Sprzedaż materiałów elewacyjnych
�  Renowacja elewacji
�  Budowa domów i remonty
�  Montaż i wynajem rusztowań
�  Fachowe doradztwo

Chrząstowo 54
63-130 Książ Wlkp.

tel. 602 256 954
e-mail: eugeniusz.fiedler@wp.pl

www.fiedler.info.pl

PONAD

JESTEŚMY DLA WAS
20 LAT

CENTRUM OGRODNICZO-ROLNICZE suchecki.ogrodnik.pl
Książ Wlkp., ul. Dąbrowskiego 11 • tel. 530 439 478
WYNAJEM SPRZĘTU OGRODNICZO-BUDOWLANEGO

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, NAWOZY
• NASIONA, CEBULKI, TRAWA
• ART. OGRODNICZE, NAWADNIAJĄCE
• DRZEWA I KRZEWY
• TORF, ZIEMIA OGRODOWA, KORA
• ODZIEŻ ROBOCZA, OBUWIE

PUNKT SPRZEDAŻY

P.H.U. NOVA Piotr Suchecki
tel. 530 439 478

układanie kostki brukowej
usługi koparką 
oraz koparko-ładowarką
budowa i modernizacja dróg, 
placów oraz parkingów
budowa kanalizacji 
oraz systemów odwodnienia

63-130 Książ Wlkp. • ul. Wiosny Ludów 30 • tel. 604 271 737

� 61 28 22 493
� 660 593 458www.restauracja-sarenka.pl

Chrząstowo 47
63-130 Książ Wlkp.

W sezonie letnim Bar typu fast food
w Ośrodku Wypoczynkowym

„Jarosławki”

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
WESELA • KOMUNIE

BANKIETY

Chrząstowo 60
63-130 Książ Wlkp.
tel./fax 61 28 22 072
kom. 508 298 417
509 045 404

Tadeusz Matuszewski
Meble Kuchenne

SZAFY • GARDEROBY • WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

www.stolmat-matuszewski.pl

MAT-DACH
Katarzyna Nowak

gwoździe, śruby
papa
deska podbitkowa
impregnaty do drewna

więźba, tarcica
łaty, kontrłaty
transport HDS

Zakrzewice, ul. Gogolewska 10
tel./fax 61 28 19 536

kom. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Piotr Nowak

USŁUGI WETERYNARYJNE
badanie USG • RTG • badanie krwi - morfologia • biochemia

LECZNICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.00, SOBOTA 8.00-14.00

lek. wet. Justyna Janiak
� 504 265 614

LECZNICA DLA ZWIERZĄT:  63-130 Książ Wlkp. • ul. Wichury 9
� 61 282 29 51  � jaroslaw.janiak@wp.pl

lek. wet. Jarosław Janiak
specjalista chorób trzody chlewnej

� 604 503 176

W nadwarciańskim Gogolewie znajduje się pochodzący z 1779 r. kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, położony malowniczo niemal nad samą rzeką. Drewniana świątynia konstruk-
cji szachulcowej, z wolnostojącą dzwonnicą z zabytkowym XVIII-wiecznym dzwonem oraz baro-
kowo-rokokowym wnętrzem, stanowi jedną z największych tego typu budowli w Wielkopolsce. 

Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy kościół pw. św. Marcina Biskupa 
w Mchach, który w swoim wnętrzu kryje m.in. nagrobek przyścienny Stanisława i Katarzyny Sa-
pińskich z XVI w. oraz tablicę pamiątkową poświęconą, pochodzącemu z pobliskiego Sebastia-
nowa, ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

W miejscowości Włościejewki, na najwyższym wzniesieniu wsi, stoi późnogotycki kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze świątyni 
zdobi ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XVII wieku. 
W kruchcie kościoła znajduje się tablica żeliwna z 1883 r., upamiętniająca 200. rocznicę zwy-
cięskiej bitwy pod Wiedniem. Na zewnątrz kościoła wmurowano głaz ze śladami stóp Matki Bo-
skiej, z którym związane są liczne legendy.

Ale ciekawe i godne obejrzenia są także inne zasoby dziedzictwa kulturowego. Na obszarze 
całej Gminy Książ Wlkp. znajduje się wiele rozproszonych w poszczególnych miejscowościach 
obiektów budownictwa gospodarskiego i dworskiego, pochodzących z różnych okresów, o róż-
nych wartościach historycznych i archeologicznych. Cennymi architektonicznie są zwłaszcza 
dawne obiekty „gospodarskie” (Książ, Mchy, Świączyń, Włościejewki), pałacowe (Mchy, Wło-
ściejewki, Zaborowo) oraz dworskie (Gogolewo).

TURYSTYKA
Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzując się nieskażonym środowiskiem natural-

nym, oferują korzystne warunki do życia w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody 
i walory krajobrazu tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji. Zwłasz-
cza dominujące na tym obszarze zasoby leśne oraz mozaikowa struktura krajobrazu przepla-
tana wodami powierzchniowymi stanowią doskonałą bazę dla uprawiania różnorodnych form 
turystyki, związanych z: lasem (turystyka piesza i rowerowa, zbieranie runa leśnego), otwartą 
przestrzenią (wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo) oraz z wodą (plaże, kąpieliska, 
kajakarstwo, wędkarstwo). Obecnie rejonami zainteresowania rekreacyjnego są:

• rejon Jeziora Jarosławskiego,
• rejon środkowo-zachodni i centralny gminy – wsie: Włościejewki i Włościejewice oraz mia-

sto Książ Wielkopolski,
• fragment północnej części gminy, nadwarciańskie okolice Sroczewa i Gogolewa.

Położone w otoczeniu lasów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku tereny rekreacyjne w Ja-
rosławkach stanowią idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, zarówno dla mieszkańców re-
gionu, jak i turystów z zewnątrz. Kompleks obejmuje kolonię prywatnych domków letniskowych, 
pole biwakowe, boisko do siatkówki oraz plaże wraz ze strzeżonymi miejscami do kąpieli i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, a także zapleczem sanitarno-administracyjnym. Zarówno Jezioro 
Jarosławskie, jak i jego otoczenie oraz znajdująca się tam infrastruktura turystyczno-letnisko-
wa stanowią wyśmienitą bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku. Nadto spore 
możliwości, jeśli chodzi o rozwój sportów wodnych i turystyki rzecznej, stwarza przepływająca 
przez teren gminy rzeka Warta. Położone nad jej brzegiem Gogolewo, z wyznaczonym miejscem 
do cumowania sprzętu wodnego i przystanią, znajduje się na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Ten znany nie tylko w regionie, ale w całej Polsce szlak wodny biegnący wokół największych 
rzek w Wielkopolsce i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej, jest nie lada atrak-
cją dla miłośników turystyki wodnej w najróżniejszym wydaniu. Także inne, położone w po-
bliżu rzeki miejscowości: Sroczewo z okazałymi, starymi dębami czy Świączyń z obfi tującymi 
w grzyby lasami, cieszą się sporym zainteresowaniem preferujących aktywny wypoczynek na 
łonie natury turystów. Co istotne, wspomniane wcześniej dary lasów są charakterystyczne nie 
tylko dla nadwarciańskich miejscowości. Także w oddalonych od Warty, już na granicy z gminą 
Dolsk – Włościejewicach, nie brakuje lasów, w których pod dostatkiem jest zdrowych i jadalnych 
„skarbów” runa leśnego. Jeśli do tego dodać pagórkowate ukształtowanie terenu i położo-
ne pośród łąk i pól miejscowości, to całość stanowi atrakcyjną ofertę dla sympatyków dwóch 
kółek i nie tylko.

W samym Książu infrastrukturę rekreacyjno-sportową stanowią tm.in.: boisko do gry w pił-
kę nożną, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, place zabaw oraz siłownie zewnętrze, dające 

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Okalające miasto lasy są także 
idealnym miejscem dla wypoczynku, ale i doskonałym terenem dla biegaczy, sympatyków nor-
dic walking oraz amatorów turystyki pieszej.

Dodatkową atrakcję regionu stanowią również szlaki piesze i rowerowe o zasięgu lokalnym 
i wojewódzkim, pozwalające zwiedzić najciekawsze zakątki Gminy Książ Wlkp. Przez jej teren 
przebiegają m.in.:

• Szlak rowerowy „Kosynierów” – szlak zielony o długości 24,3 km ze Śremu do Książa 
Wlkp.;

• Rowerowy łącznik „Jarosławski” – szlak żółty o długości 5,8 km z Jarosławek do Rusocina;
• Rowerowy łącznik „Do Starych Kościółków” – szlak żółty o długości 7,8 km z Włościejewek 

do Błażejewa;
• Szlak rowerowy wojewódzki „Nadwarciański” biegnący głównie wzdłuż wałów rzeki Warty 

– odcinek wschodni z Uniejowa do Poznania o długości 248 km;
• szlak pieszy niebieski ze Śremu do Gogolewa o długości 21,2 km;
• szlak pieszy zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wielkopolski i Gogolewo do Jaro-

cina o długości 174,2 km.

KULTURA I NIE TYLKO
Instytucją powołaną do upowszechniania kultury, rozwoju czytelnictwa, ale także kultywo-

wania lokalnej tradycji jest samorządowe Centrum Kultury Książ Wlkp. Jego działalność nasta-
wiona jest nie tylko na pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także z dorosłymi mieszkańcami gminy. 
Placówka prowadzi m.in. zajęcia taneczne oraz zajęcia fi tness, warsztaty plastyczne i muzyczne, 
a także lektoraty językowe. Ponadto przy CK działają: Orkiestra Dęta, zespoły Mażoretek, Chór 
Consensus oraz szkoła walki brazylijskiego Jiu Jitsu. W 2017 roku przy Centrum zainaugurował 
swą działalność Uniwersytet Entuzjastów Świata. Skupiająca nie tylko seniorów jednostka jest 
ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo rolę kulturotwórczą pełni Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp., której zbiór bli-
sko 18.000 egzemplarzy stanowi zaplecze do pełnienia działalności informacyjno-metodycznej, 
sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa.

W 2015 r. utworzono Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp., która organizuje wystawy tema-
tyczne związane z historią miasta i okolicznych wsi oraz udostępnia zbiory dotyczące ważnych 
wydarzeń historycznych i artystycznych. Ofertę Centrum uzupełniają działające licznie na te-
renie gminy organizacje pozarządowe, propagujące rozwój kultury, znajomość lokalnej historii, 
a także działające w dziedzinie sportu i rekreacji. Tradycje historyczno-patriotyczne kultywuje 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów. Założona w 1818 r. organizacja, 
której działanie przerwała wojna, reaktywowana została w 2010 r. Tym samym jest najstarszą or-
ganizacją w gminie.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1993 r. Gmina Książ Wlkp. prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Gu-

erche de Bretagne we Francji, w ramach której dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego 
Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne, Eance, Moulins, 
Mousse oraz Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Obie gminy potwierdziły wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni oraz wzajemnego zrozu-
mienia. W ramach współpracy przyjęto również zobowiązania: utrzymywania stałych kontaktów 
między gminami, ułatwiania rozwoju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami oraz podejmowania 
działań zmierzających do jak najlepszego poznania zwyczajów obowiązujących w  miastach 
partnerskich.

W ramach upamiętnienia tych wydarzeń symbolicznie posadzono drzewa: klon z Francji 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu oraz wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne. 
Zarówno przy wjeździe do miasta La Guerche, jak i przy wjeździe do Książa Wlkp. umieszczono 
tablice informujące o partnerstwie miast.

Ponadto z inicjatywy lokalnej społeczności powstało Gminne Stowarzyszenie Polsko-Fran-
cuskiego Fest-Noz w Książu Wlkp.

TERENY INWESTYCYJNE
W 2015 r. blisko 50 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. zostało 

włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Przy-
stąpienie do strefy stanowi ogromną szansę rozwoju gospodarczego gminy i otwiera przed nią 
nowe możliwości związane między innymi z pozyskaniem inwestorów z zewnątrz, wykorzysta-
niem miejscowego potencjału ludzkiego oraz stworzeniem nowych miejsc pracy. Utworzona 
w ten sposób „Podstrefa Książ Wlkp.” swoim zasięgiem obejmuje działki położone w Radoszko-
wie Drugim, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brzóstowni.

Na tym terenie obowiązuje przyjęty uchwałą nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 
z powyższym dokumentem włączone do WSSE grunty przeznaczone są pod tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów (14,7227 ha), jak i pod tereny obejmujące powierzchnio-
wą eksploatację surowców (33,5423 ha).

W bieżącym (2017) roku,  w celu dozbrojenia terenów w media, rozpoczęto inwestycję 
związaną między innymi z rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. To kolejny 
krok, jaki samorząd zamierza uczynić, aby przyciągnąć do gminy potencjalnych inwestorów.
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