
Partnerska grupa „Piękno wolsztyńskich parowozów” zaprasza na kolejne turystyczne przejażdżki 
retro parowozem. Tym razem będziecie Państwo mieli okazję poznać walory turystyczne Gminy 
Przemęt i Wolsztyn czy skorzystać z oferty aktywnego wypoczynku przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Jazda Wolsztyn” – rajd rowerowy.  

15 CZERWCA – NIEDZIELA – POCIĄG SPECJALNY "AGROTURYSTA"  

NA TRASIE WOLSZTYN – LESZNO - WOLSZTYN 

 

PROGRAM OFERTY: 

• od godz. 8,30 możliwość zwiedzania wolsztyńskiej Parowozowni /oprowadzanie z 
przewodnikiem – wliczone w cenę biletu PKP/,  

• godz. 10,45 wyjazd pociągu z dworca kolejowego w Wolsztynie, zakup biletów bezpośrednio  
w pociągu u konduktora,  

• godz. 11,16 przyjazd na stację Błotnica – odbiór turystów zainteresowanych pobytem  
w gospodarstwie agroturystycznym „Stara chata u Kowola” w Kluczewie,  

• godz. 11,28 przyjazd na stację Boszkowo – odbiór turystów zainteresowanych pobytem w 
gospodarstwie agroturystycznym „Zagroda u rzeźbiarza” w Górsku,  

• godz. 11,30 – 16,00 zorganizowany pobyt w gospodarstwach,  

• godz. 16,54 Boszkowo – wyjazd do Wolsztyna – oferta „rzeźbiarz”  

• godz. 17,01 Błotnica – wyjazd do Wolsztyna – oferta „Kowol”  

• godz. 17,35 przyjazd do Wolsztyna  

• godz. 17,4 – 19,30 możliwość zwiedzenia Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej 
Wielkopolski lub czas wolny – indywidualny spacer po Wolsztynie,  

• godz. 19,40 powrót pociągiem liniowym do Poznania 

  

OFERTA ”STARA CHATA U KOWOLA” KLUCZEWO 
 
Impreza polega na prezentacji przygotowanego przez nas programu pt. ,,Jak wygląda życie na wsi" -
okazja poznania ,,od kuchni", jak hoduje i pielęgnuje się zwierzęta w gospodarstwie, czym się żywią, 
w jakich warunkach żyją, itp. 
Ramowy program wycieczki (punkty i czas do uzgodnienia!!!): 

• Przyjazd, powitanie przez gospodarzy, przejazd przyczepami traktorowymi do Kluczewa.  

• Zwiedzanie 100-letniej chaty urządzonej w staropolskim stylu, poznanie tradycji, w których 
wyrastały pokolenia na wsi (ok. 30 min)  

• Pokaz przędzenia wełny, wyrabiania masła, sera (ok. 20 min)  

• Przejście do kuźni, kucie ,,podkowy szczęścia", która będzie pamiątką pobytu w 
gospodarstwie, pokaz prasowania żelazkiem ,,z duszą'' (ok. 30 min)  

• Słodka niespodzianka dla gości (ok. 15 min).  

• Zapoznanie z pracą w gospodarskiej zagrodzie - karmienie zwierząt, dojenie (ok. 60 min)  

• Sadzenie pamiątkowego drzewka, prace polowe: orka, siew (ok. 30 min)  

• Mecz piłki nożnej: Goście kontra uczniowie z Kluczewa  

• Ognisko z pieczeniem kiełbasy, ziemniaków, jabłek. Stare i nowe zabawy podwórkowe, 
śpiewanie piosenek biesiadnych (ok. 60 min)  

• Pożegnanie.  

• Koszt 20 zł od osoby.  

• Szczegółowy program pobytu na stronie: http://agrotur.note.pl/ukowola 

 

 



OFERTA „ZAGRODA U RZEŹBIARZA” 

• Odbiór wozem konnym ze stacji PKP w Boszkowie 
(przejażdżka przez Boszkowo, Dominice, leśniczówkę „Papiernia”, Miastko i do Górska) 

• zwiedzanie galerii rzeźby ptaków 

• kawa z ciastem (kawa, herbata, placek drożdżowy) 

• smażenie kiełbasek na ognisku na kijach lub grillowanie 

• pieczenie chleba (chleb ze smalcem i ogórkami kiszonymi) 

• pokaz rzeźbienia. 

• Odwiezienie na stację PKP w Boszkowie  

• Cena: 42zł od osoby  

• Szczegółowy program pobytu na stronie: www.agrotur.note.pl/zagroda 

BILETY PKP 
10 zł- normalny 
5 zł – dzieci i młodzież ucząca się (wymagana legitymacja) 

UWAGA MIESZKAŃCY LESZNA! 
Możliwość wyjazdu 4 – godzinnej „czerwcówki” i poznania piękna Ziemi Przemęckiej! Zapraszamy! 

Szczegóły oferty: 

• godz. 16,20 wyjazd zabytkowym składem wagonowym prowadzonym przez parowóz  

• godz. 16,54 przyjazd na stację kolejową w Boszkowie  

• godz. 17,00 – 20,00 zorganizowana prezentacja atrakcji turystycznych Gminy Przemęt   

• godz. 20,20 powrót pociągiem liniowym z Boszkowa do Leszna. 

RAJD ROWEROWY 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Jazda Wolsztyn” 
Dariusz Stęsik 068 384 36 70 

SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI 
Ul. Bohaterów Bielnika 26 
Tel. 068 384 26 19 

PRZEWODNICY PO WOLSZTYNIE  
Katarzyna Jęczmionka 
606 925 755  

ZAPISY 
Urząd Gminy Przemęt   
partner projektu Turystyka Wspólna Sprawa „Piękno wolsztyńskich parowozów” 
Janusz Frąckowiak 
Tel. 065 549 60 71 wew. 53 

Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie  
Koordynator projektu Turystyka Wspólna Sprawa „Piękno wolsztyńskich parowozów” 
Katarzyna Jęczmionka 
Tel. 068 347 31 04 

 


