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20-hektarowy park ze starodrzewiem i stawami 
Zaciszne miejsce na nocleg 

Kolekcja zabytkowych powozów i sań
Czernina i inne wyśmienite dania kuchni polskiej 

w Restauracji Wozownia
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20-hektarowy park ze starodrzewiem i stawami 
Zaciszne miejsce na nocleg 

Kolekcja zabytkowych mebli , powozów i sań
Czernina i inne wyśmienite dania kuchni polskiej 

w Restauracji Wozownia
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P.P.H.U. ALFA-BET
�   Bloczki betonowe 

M-5, M-6
�  Beton towarowy
�  Stropy TERIVA
�  Nadproża betonowe
�   Pustaki ścienne 

ALFA, ALFA 1/2

ZAKŁAD BETONIARSKI • USŁUGI WIELOBRANŻOWE

www.alfabet.gniezno.pl

62-250 CZERNIEJEWO, PAWŁOWO 42A, e-mail: alfabetbetony@gmail.com

�  608 115 427
�  604 402 234

Mariusz Turtoń

Transport
Serwis

Auto Handel

Pawłowo 44a • 62-250 Czerniejewo ✆ 667 483 686
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CZERNIEJEWO
MIASTO I GMINA



 

PAWŁOWO 44A
62-250 CZERNIEJEWO ✆ 602 442 654

Renata Turtoń
Usługi Wielobranżowe

Wypiek ciast

Kompleksowa obsługa 
uroczystości weselnych, 

komunijnych itp.

Catering

• PRODUKCJA 
• MONTAŻ

OGRODZENIA BETONOWE

www.ogrodzeniapawlowo.pl
62-250 Czerniejewo • Pawłowo 29 • e-mail: biuro@ogrodzeniapawlowo.pl

tel. 694 000 600

GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE 
RAJMUND GĄSIOREK

62-250 CZERNIEJEWO • UL. WRZESIŃSKA 8
tel. +48 61 427 31 66

e-mail: biuro@grhgasiorek.pl
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PRZEGLĄDY

MYJNIA

REJESTRACYJNE

SAMOOBSŁUGOWA

�  Szeroki asortyment produktów
�  Usługi związane 

z obróbką metali
�  Konstrukcje stalowe, 

hale i obiekty
�  Linie produkcyjne spożywcze, 

nierdzewne
�  Maszyny i urządzenia rolnicze
�  Elementy konstrukcyjne

ODDZIAŁ II
62-200 Gniezno
ul. Wrzesińska 43
tel. 606 476 618
tel. 501 793 816

ODDZIAŁ I
62-241 Żydowo
ul. Reymonta 6 c
tel. 61 425 73 72

www.arwibud.eu

WIELKOPOLSKIE CENTRUM OBRÓBKI BLACH

CIĘCIE LASEREM
GIĘCIE BLACH
MALOWANIE FARBAMI PROSZKOWYMI 
TECHNOLOGIĄ ELEKTROSTATYCZNĄ
SPAWANIE 
I ZGRZEWANIE

www.interstal.com.pl

62-241 Żydowo, Reymonta 6c • tel. 61 424 16 29 Nadleśnictwo Czerniejewo
ZAPRASZA!

Nadleśnictwo Czerniejewo
Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo • tel. +48 61 427 30 41

e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w  stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z  lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i  jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w  swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i  krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl

USŁUGI DLA ROLNICTWA
I USŁUGI TRANSPORTOWE

• kompleksowy omłot zbóż i kukurydzy
• kompleksowe koszenie kukurydzy
• rozładunek wagonów

62-250 Czerniejewo  • Szczytniki Czerniejewskie 54B
tel. 61 427 40 57 | kom. 605 765 303 | e-mail: biuro@dat.gniezno.pl

www.dat.gniezno.pl

SPRZEDAŻ CZĘŚCI

KASACJI 

Gębarzewo  � 881 707 188

INSTALACJE LPtel. 606 916 424
•  WOD.-KAN.  •  C.O.  •  GAZ
•  REKUPERACJA • POMPY CIEPŁA
•  EKOLOGICZNE KOTŁY ECO DESIGN

62-250 Czerniejewo • ul. Jana Kochanowskiego 30

PPHU MICIA ŁYSKAWA EMILIA
62-241 Żydowo  • ul. Ojca św. Jana Pawła II 21
e-mail: biuro@hurtowniamicia.pl

www.hurtowniamicia.pl

• Chemia budowlana

• Kostka brukowa

• Materiały izolacyjne

• Systemy kominowe

• Pokrycia dachowe

• Systemy rynnowe

• Materiały budowlane

• Narzędzia

• Farby i impregnaty

• Systemy zamocowań

✆ 61 427 45 27 ✆ 664 772 999
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2019

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
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GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl
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GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl
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• kompleksowy omłot zbóż i kukurydzy
• kompleksowe koszenie kukurydzy
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GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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SAMOOBSŁUGOWA

�  Szeroki asortyment produktów
�  Usługi związane 

z obróbką metali
�  Konstrukcje stalowe, 

hale i obiekty
�  Linie produkcyjne spożywcze, 

nierdzewne
�  Maszyny i urządzenia rolnicze
�  Elementy konstrukcyjne
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WIELKOPOLSKIE CENTRUM OBRÓBKI BLACH
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TECHNOLOGIĄ ELEKTROSTATYCZNĄ
SPAWANIE 
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www.interstal.com.pl

62-241 Żydowo, Reymonta 6c • tel. 61 424 16 29Nadleśnictwo Czerniejewo
ZAPRASZA!

Nadleśnictwo Czerniejewo
Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo • tel. +48 61 427 30 41

e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl

USŁUGI DLA ROLNICTWA
I USŁUGI TRANSPORTOWE

• kompleksowy omłot zbóż i kukurydzy
• kompleksowe koszenie kukurydzy
• rozładunek wagonów

62-250 Czerniejewo  • Szczytniki Czerniejewskie 54B
tel. 61 427 40 57 | kom. 605 765 303 | e-mail: biuro@dat.gniezno.pl

www.dat.gniezno.pl

SPRZEDAŻ CZĘŚCI

KASACJI 

Gębarzewo  � 881 707 188

INSTALACJELP tel. 606 916 424
•  WOD.-KAN.  •  C.O.  •  GAZ
•  REKUPERACJA • POMPY CIEPŁA
•  EKOLOGICZNE KOTŁY ECO DESIGN

62-250 Czerniejewo • ul. Jana Kochanowskiego 30

PPHU MICIA ŁYSKAWA EMILIA
62-241 Żydowo  • ul. Ojca św. Jana Pawła II 21
e-mail: biuro@hurtowniamicia.pl

www.hurtowniamicia.pl

• Chemia budowlana

• Kostka brukowa

• Materiały izolacyjne

• Systemy kominowe

• Pokrycia dachowe

• Systemy rynnowe

• Materiały budowlane

• Narzędzia

• Farby i impregnaty

• Systemy zamocowań

✆ 61 427 45 27 ✆ 664 772 999
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
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Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy
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Tekst i zdjęcia: 
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl
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GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl
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• kompleksowy omłot zbóż i kukurydzy
• kompleksowe koszenie kukurydzy
• rozładunek wagonów
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kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.



 

PAWŁOWO 44A
62-250 CZERNIEJEWO ✆ 602 442 654

Renata Turtoń
Usługi Wielobranżowe

Wypiek ciast

Kompleksowa obsługa 
uroczystości weselnych, 

komunijnych itp.

Catering

• PRODUKCJA 
• MONTAŻ

OGRODZENIA BETONOWE

www.ogrodzeniapawlowo.pl
62-250 Czerniejewo • Pawłowo 29 • e-mail: biuro@ogrodzeniapawlowo.pl

tel. 694 000 600

GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE 
RAJMUND GĄSIOREK

62-250 CZERNIEJEWO • UL. WRZESIŃSKA 8
tel. +48 61 427 31 66

e-mail: biuro@grhgasiorek.pl

1 4

5



WWW.FIRMASZCZEPANIAK.PL
Czerniejewo • ul. Kochanowskiego 26 • tel. 601 799 006

PRZEGLĄDY

MYJNIA

REJESTRACYJNE

SAMOOBSŁUGOWA

�  Szeroki asortyment produktów
�  Usługi związane 

z obróbką metali
�  Konstrukcje stalowe, 

hale i obiekty
�  Linie produkcyjne spożywcze, 

nierdzewne
�  Maszyny i urządzenia rolnicze
�  Elementy konstrukcyjne

ODDZIAŁ II
62-200 Gniezno
ul. Wrzesińska 43
tel. 606 476 618
tel. 501 793 816

ODDZIAŁ I
62-241 Żydowo
ul. Reymonta 6 c
tel. 61 425 73 72

www.arwibud.eu

WIELKOPOLSKIE CENTRUM OBRÓBKI BLACH

CIĘCIE LASEREM
GIĘCIE BLACH
MALOWANIE FARBAMI PROSZKOWYMI 
TECHNOLOGIĄ ELEKTROSTATYCZNĄ
SPAWANIE 
I ZGRZEWANIE

www.interstal.com.pl

62-241 Żydowo, Reymonta 6c • tel. 61 424 16 29Nadleśnictwo Czerniejewo
ZAPRASZA!
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Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo • tel. +48 61 427 30 41

e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

Lasy Państwowe już od początku swojej działalności 
stosują zasady zrównoważonego gospodarowania 
zasobami leśnymi. To właśnie takie podejście jest 
w stanie zaspokoić interesy wielu grup społecznych 
bez szkody dla środowiska. Z lasów korzystają bo-
wiem zarówno przedsiębiorcy, turyści, jak i naukowcy. 
Wszyscy oni inaczej widzą las i jego potrzeby. Zada-
niem leśników jest świadome zarządzanie lasami, któ-
re powierzone zostały ich opiece. Każdego dnia łączy-
my w swojej pracy możliwość zapewnienia surowca 
drzewnego z potrzebami ochrony przyrody. Robimy to 
już od niemal stu lat.

Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na
świeżym powietrzu do odwiedzenia naszych lasów.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż drewna opa-
łowego oraz sadzonek drzew i krzewów ozdobnych 
z własnej szkółki. Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą. Więcej informacji na stronie: www.czernie-
jewo.poznan.lasy.gov.pl
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• Chemia budowlana

• Kostka brukowa

• Materiały izolacyjne

• Systemy kominowe

• Pokrycia dachowe

• Systemy rynnowe

• Materiały budowlane

• Narzędzia

• Farby i impregnaty

• Systemy zamocowań
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GMINA CZERNIEJEWO ZAPRASZA!
Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: 

Gniezno, Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i z miastem Gniezno. 
W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km2, 
a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.

Gmina Czerniejewo to dobre miejsce zarówno do zamieszkania, zwiedzania jak 
również inwestowania. Miasto Czerniejewo, położone nad doliną rzeki Wrześnicy, na-
leży do najstarszych miejscowości Wielkopolski. Można tutaj dotrzeć zarówno samo-
chodem, autobusem, a także pociągiem.

W ostatnich latach na terenie Gminy Czerniejewo prężnie rozwija się budow-
nictwo jedno- i wielorodzinne. W 2017 roku oddano do użytku nowoczesne bloki 
w Czerniejewie. W trakcie budowy jest również osiedle domów wielorodzinnych zlo-
kalizowane w środku lasu w miejscowści Żydowo oraz budowa apartamentów w miej-
scowości Czerniejewo.

Gmina Czerniejewo oferuje atrakcyjne grunty pod budownictwo jednorodzinne, 
a opracowywany plan miejscowy przewiduje możliwość powiększenia działek o przy-
ległe grunty. W 2018 roku teren ten został wyróżniony nagrodą „Grunt na medal”.

Gmina Czerniejewo położona jest w centrum pięknych kompleksów leśnych, 
z których korzyści mogą czerpać zarówno mieszkańcy, jak również turyści. W swojej 
ofercie rekreacyjnej posiadamy m.in.: kilkanaście placów zabaw dla dzieci, tereny zie-

lone przystosowane do odpoczynku oraz do integracji. W ostatnich latach wybudowa-
no ścieżki rowerowe. Służą one zarówno do rekreacji, ale także dają możliwość dojaz-
du do punktów komunikacji zbiorowej.

Czerniejewo zwiedzić możemy, krocząc Czerniejewskim Szlakiem Misiów, a dla 
aktywniejszych gości przygotowaliśmy liczne trasy rowerowe i spacerowe na tere-
nie całej gminy w ramach projektu O.S.T.RO. Projekt ten daje możliwość skorzysta-
nia z propozycji Stowarzyszenia Rakowo i jest to strzał w dziesiątkę. Szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie połączenie zdobywania wiedzy i bardzo aktywnego spędzania 
czasu. Pomysłodawcy gwarantują spotkanie z przyrodą i zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc. Przygotowane przez nich trasy to pomysł nie tylko na wycieczkę rowerową, 
ale również spacer lub nordic walking. Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, przygo-
towali szczególnie trudne rowerowe trasy „OSTRO”. Podążając wytyczonymi szlakami, 
dowiesz się m.in., kim byli olędrzy, dlaczego osiedlali się w Polsce i dlaczego nie grali 
na skrzypcach.

Pomysł powstania Czerniejewskiego Szlaku Misiów zrodził się w związku z wyda-
rzeniem kulturalnym, które odbywa się w Czerniejewie od kilkudziesięciu lat. Co roku 
w Poniedziałek Wielkanocny na ulice Czerniejewa wychodzi niedźwiedź w towarzy-
stwie m.in. kominiarza, bociana, dziada i baby i w rytm muzyki granej przez Kapelę 

Czerniejewską tańczą i radują się, krocząc ulicami miasta. Wydarzenie to przyciąga 
tłumy mieszkańców, a także turystów.

Czerniejewski Szlak Misiów jest symbolem przywiązania do tej tradycji, ale rów-
nież jest naszym wyróżnikiem wśród innych miejsc. Każdemu, kto ceni sobie kultywo-
wanie tradycji, polecamy to wydarzenie.

KULTURA
Na terenie naszej gminy aktywnie działają różne organizacje i stowarzyszenia, któ-

re proponują wiele ciekawych możliwości spędzenia czasu. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie i Żydowie. 
OSP Czerniejewo zapoczątkowało swoją działalność ponad 120 lat temu, a OSP Ży-
dowo działa już od blisko 90 lat. Oprócz ratowania życia, zdrowia i mienia prowadzą 
działania profi laktyczne oraz czynnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy.

Posiadamy 14 świetlic wiejskich, które są ośrodkami kultury i rekreacji mieszkań-
ców. W Czerniejewie znajduje się Biblioteka Publiczna, która ma fi lię w Żydowie. Na-
sze biblioteki spełniają nie tylko rolę wypożyczalni książek ale również są instytucjami 
kulturalnymi, które organizują wiele spotkań autorskich, czy wydarzeń kulturalnych. 
Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. Możemy pochwalić się 3 dużymi eventami organizowanymi w plene-
rze: Dni Czerniejewa, Dożynki Gminno-Parafi alne, a także Zakończenie Lata. Imprezy 
przyciągają kilkutysięczną publiczność, a gama proponowanych atrakcji skierowana 
jest do osób w każdym wieku.

Odpowiadając na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność, utworzony 
został Klub „Senior+”. Klub, oprócz funkcji społecznych, pełni rolę miejsca aktywiza-
cji sportowej seniorów, a także daje możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin. W klubie można m.in. skorzystać z internetu, obejrzeć fi lm 
lub zrelaksować się.

Zwiedzając naszą gminę, oprócz poznania lokalnej historii czy tradycji, możesz 
również odnaleźć produkty lokalne. Ich producenci napawają nas dumą i są naszą 
chlubą. Jeśli jesteś amatorem dobrych wyrobów wędliniarskich, możesz ich skoszto-
wać w Masarni Czerniejewo. Miłośnikom słodyczy polecamy krówki, których smak 
jest niepowtarzalny. Jeśli jesteście fanami Prowansji, u nas możecie zajrzeć na jedno 
z największych pól lawendowych w naszym kraju. Przemili właściciele przygotują dla 
Was produkty lawendowe, które są polecane na wiele dolegliwości, ale również na 
poprawę urody.

Wiele przedsiębiorstw z rejonu gminy swoje produkty sprzedaje zarówno na tere-
nie naszego kraju, jak i poza jego granicami.

ROZWÓJ GOSPODARCZY
Czerniejewo to dynamicznie rozwijająca się gmina o dużym potencjale – zarów-

no ludzkim, jak i gospodarczym, oferująca inwestorom krajowym, jak i zagranicz-
nym doskonałe warunki do rozwijania biznesu. Na terenie naszej gminy mamy wiele 
przedsiębiorstw z tradycjami. Duża część z nich przekształciła się z małych fi rm w duże 
przedsiębiorstwa.

Oferta terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę produkcyjno-usługową, 
jak również usługową, jest duża. Grunty stanowią zasób gminny, a także prywatny. 
Przykładem takich terenów jest obszar obejmujący ponad 18 ha gruntów znajdujący 
się w Żydowie. Teren ten objęty jest planem miejscowym. W skład terenów inwesty-
cyjnych wchodzą również działki położone m.in. w Czerniejewie przy ul. Wrzesińskiej, 
Gospodarczej i Poznańskiej czy też w Pawłowie. Działki przeznaczone pod tereny in-
westycyjne w przeważającej części objęte są miejscowym planem zagospodarowania, 
a ich przeznaczenie pozwala również na zabudowę mieszkaniową.

SPORT
Na terenie Gminy Czerniejewo prężnie działają cztery kluby sportowe. Trzy z nich 

to kluby zajmujące się piłką nożną. Jeden obejmuje sekcje siatkarskie i szachowe. 
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów sportowych, a największe z nich 
– w Czerniejewie i Żydowie – są to m.in. Orlik, boiska do piłki nożnej, boiska do siat-
kówki plażowej, siłownie zewnętrzne, skateparki, korty tenisowe, sale gimnastyczne. 
Boisko sportowe w Żydowie przystosowane jest także do uprawiania lekkoatletyki.

Od 2017 roku przy szkole podstawowej w Czerniejewie działa również sekcja ko-
larska. Na Orliku w Czerniejewie zajęcia organizowane są przez animatora, dzięki cze-
mu można poznać nowe dyscypliny sportowe pod okiem fachowca.

W trakcie budowy jest również Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, 
w której oprócz pełnowymiarowych boisk znajdą się m.in.: siłownia, sauna, boisko 
do squasha czy kawiarnia. Hala Widowiskowo-Sportowa będzie dostępna zarówno 
dla uczniów szkół czy przedszkoli, jak również będzie można z niej korzystać do popra-
wy swojej kondycji fi zycznej albo uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej. Otwar-
cie hali zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r.

Od kilku lat organizujemy wspólnie ze szkołami turnieje tenisa stołowego, siat-
kówki czy piłki nożnej. Co roku dzieci i młodzież naszych szkół i przedszkoli zmagają 
się podczas spartakiady sportowej.

TURYSTYKA
Jeśli przyjedziesz zwiedzić naszą gminę, możesz przemierzyć ją samochodem, pie-

szo lub rowerem. Każdy rodzaj turystyki okaże się przyjazny dla Ciebie. Poznasz pięk-

ne miejsca, wyjątkową historię i otwartych ludzi, którzy chętnie pomogą Ci, jeśli zgu-
bisz drogę. Znajdziesz tutaj również spokój i piękno natury.

Tym, co nas odróżnia od dużych miast jest spokój, malownicze tereny, bliskość 
natury. Jeśli tu zamieszkasz, znajdziesz miłych, przyjaznych sąsiadów, dobrą opiekę 
i edukację dla swoich dzieci, wiele interesujących wydarzeń i poczucie spokoju, które-
go nie znajdziesz w innym miejscu.

W gminie znajduje się wiele ciekawym zabytków, z których najważniejszym jest 
zespół pałacowy w Czerniejewie. Do atrakcji turystycznych zalicza się również kościół 
św. Jana Chrzciciela, pomnik z medalionem portretowym najsłynniejszego obywatela 
Czerniejewa, ks. Onufrego Kopczyńskiego, który był twórcą pierwszej gramatyki języ-
ka polskiego, a jego imię nosi szkoła w Czerniejewie. Warto również zwrócić uwagę 
na zespół dworski i pałac w Czeluścinie, park dworski w Kosmowie, kościół drewnia-
ny pw. św. Marcina w Pawłowie, zespół dworski oraz cmentarz kościelny w Żydowie, 
a także cmentarz ewangelicki w Gębarzewie. Czerniejewskie lasy również skrywają 
wiele tajemnic. Oprócz bardzo starych mogił możemy tam znaleźć pomnik poświę-
cony Witoldowi Skórzewskiemu. Drogę do pomnika wskazuje nasz Quest, zachęcamy 
do odwiedzin tego miejsca i poznania jego historii.

Zarówno teren wokół pałacu jak i kompleksy leśne otaczające naszą gminę skry-
wają wiele tajemnic. W parku przy zespole pałacowym znajduje się np. Alejka Miło-
ści. W lasach nieopodal Rakowa czy Lipek znaleźć możesz kilka pięknych jezior, a cisza 
i spokój tam panujące sprawią, że poczujesz się jak na wakacjach. W lasach między 
Żydowem a Gnieznem znajduje się miejsce upamiętniające lądowanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej podróży apostolskiej w 1979 r. Każdego roku To-
warzystwo Przyjaciół Żydowa organizuje rajd, który jest wspomnieniem i uczczeniem 
pamięci tamtych wydarzeń.
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