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1. Położenie wsi Czeszewo 
 Wieś Czeszewo leży na 52o9’N szerokości geograficznej północnej i 17o31’E długości 

geograficznej wschodniej. 

           Pod względem administracyjnym wieś położona jest w obrębie województwa 

wielkopolskiego, powiat Września, gmina Miłosław (zał.1)1. 

 Ukształtowanie terenu, na którym znajduje się Czeszewo powstało dzięki lądolodowi 

skandynawskiemu. Zlodowacenie środkowopolskie, które miało miejsce około 120 tysięcy lat 

temu i zlodowacenie bałtyckie, zakończone około 20 tysięcy lat temu sprawiły, że na terenie 

Wielkopolski znajdują się różnorakie polodowcowe formy terenu. Niedaleko Czeszewa 

mieści się Wał Żerkowski uznawany za teren najbardziej urozmaicony pod względem 

ukształtowania powierzchni w okolicy, oraz wyniesiony najwyżej – do 161m n.p.m. Z okresu 

topnienia lądolodu fazy leszczyńskiej pochodzi Pradolina Żerkowsko-Rydzyńska. We 

wschodniej części tej pradoliny znajdują się ostańce wysoczyznowe w formie owalnych 

wzniesień, takie jak: Pagór Łuszczanowa czy Pagór Cielczy. W następnym etapie 

zlodowacenia bałtyckiego wody roztopowe wyżłobiły Pradolinę Warciańsko-Odrzańską  

o szerokości od 5 do 10km i podzieloną na kilka poziomów (zał. 2). Na najniższej terasie 

znajduje się koryto Warty, wyższa to tereny zalewowe, gdzie widoczne są starorzecza i łachy, 

czyli dawne koryta rzeki zawierające jeszcze wodę i tworzące płytkie jeziora. Porośnięte 

lasami łęgowymi, zaroślami wierzbowymi i wiklinowymi obszary zalewowe mają około 4km 

szerokości (ryc.1) 

                                                
1 Powiat Wrzesiński: Mapa powiatu (11.10.2007) www.wrzesnia.powiat.pl/nowe_mapy/powiat_wrzesinski.jpg  
   strona internetowa Powiatu Wrzesińskiego 
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ryc.1 Położenie Czeszewa w Pradolinie Warciańsko – Odrzańskiej. Ortofotomapa Polski (Techmex.S.A.)2 
            Następny poziom to złożony z pól sandrowych i pagórków wydmowych piaszczysty 

teren o szerokości do 5km. Na obszarze tym znajduje się między innymi większość lasów 

Czeszewsko-Miłosławskich, gdzie ze względu na słabe gleby, rosną bory sosnowe. Od 

północy Pradolina Warciańsko-Odrzańska ograniczona jest wysoką na około 15-20m 

krawędzią, poza którą rozciąga się płaska wysoczyzna morenowa zwana Równiną 

Wrzesińską.3 

2. Krótki rys historyczny 
 Najstarsze zapiski dotyczące Czeszewa pochodzą ze średniowiecza. Jest to dawna 

posiadłość książęca, później własność rycerza Janka herbu Zaremba, który jako człowiek 

możny był blisko związany z panującym w ówczesnych czasach Bolesławem Pobożnym. 

Król trzymał do chrztu syna Janka – Sędziwoja, dlatego przekazał mu Czeszewo razem  

„z ludźmi i bobrami” co zostało udokumentowane w 1257r. W ostatnich latach XVIII wieku 

ziemia ta była w posiadaniu wojewody poznańskiego, ostatniego kasztelana krakowskiego - 

księcia Antoniego Jabłonowskiego. Rezydował tu do 1808r., następnie przeniósł się do 

Mikuszewa, a Czeszewo przeszło w ręce księcia orańskiego. Od 1838r. wieś otrzymał król 

holenderski, a na przełomie XIX i XX w. właścicielami byli książęta Sachsen-Meiningen, 

dlatego w 1880r. Niemcy stanowili tu 20% mieszkańców. Mimo to mieszkający tu Polacy 

                                                
2 Zumi Lokalizator Internetowy : Lokalizacja wsi Czeszewo (IX 2007), 
http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=woj.+Wielkopolskie%2C+Czeszewo&cId=b2c5f4ace28a00692a00e
e0500469800006f20d850d74c94&sId=&Submit=Szukaj , strona  spółki Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna 
3 Anders Paweł „Nieznana Wielkopolska. Gdzie Prosna i Lutynia uchodzą do Warty.” s.10-14 
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pielęgnowali tradycję i byli gotowi walczyć za ojczyznę czego dowodzą zdarzenia, które 

miały miejsce w trakcie powstania wielkopolskiego. Otóż miejscowy proboszcz  

ks. Franciszek Nowak w 08.12.1918r. proklamował powstanie w Czeszewie republiki, a po 

wybuchu powstania wyruszył do Wrześni ze stuosobowym „wojskiem” by walczyć  

o wyzwolenie.4 

3.Warunki przyrodnicze 

3.1. Warunki klimatyczne 
 Wieś Czeszewo leży w środkowowielkopolskim regionie klimatycznym zajmującym 

największą część Wielkopolski. W porównaniu z innymi regionami występują tu częściej dni 

bardzo ciepłe, lecz z zachmurzeniem zwykle nie przynoszącym opadów. Więcej jest dni  

w których średnia dobowa temperatura mieści się w zakresie od 5°C do -5°C. Dni  

o średniej dobowej temperaturze nie przekraczającej 0°C, charakteryzujące się również 

dużym zachmurzeniem na tle innych regionów klimatycznych, występują tu znacznie 

częściej.5 Opady kształtują się na poziomie ok. 500 - 550 mm rocznie.6 

 

3.2. Gleby 
  Na badanym obszarze można wyróżnić trzy główne rodzaje gleb: mady 

wykształcone na aluwiach, gleby mułowo bagienne, torfowe i bagienne w zachodniej części 

regionu oraz gleby brunatne wytworzone z piasków gliniastych i glin zwałowych lekkich  

w części północnej badanego obszaru. (ryc. 2) 

                                                
4 Kucharski Bogdan „Miłosław i okolice” s.62  
5 Łęcki Włodzimierz Wielkopolska Nasza Kraina Tom I s.217 
6 Roczne sumy opadów w: Atlas Geograficzny. Świat, Polska, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2004, s.55 
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ryc.2 Podłoże skalne, na którym wykształciły się gleby7 

Gleby czeszewskie zostały zakwalifikowane do najgorszych klas bonitacyjnych. 

 

                                                
7 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: Mapa numeryczna rodzaje i gatunki gleb, Puławy 2004 
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Tabela I. Struktura klas bonitacyjnych użytków rolnych wsi Czeszewo 8 

Klasy 

bonitacyjne 
IV V VI Razem 

Powierzchnia  

w ha 
86 217 260 563 

 

Powierzchnia w ha wg klas bonifikacyjnych

15%

39%

46% klasa IV
klasa V
klasa VI

 
ryc.3. Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb w Czeszewie.  
          Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

 
W omawianych klasach przeważają mało żyzne gleby brunatne i bielicowe. Aż 46% stanowią 

gleby klasy VI kamieniste, piaszczyste, nadające się jedynie pod zalesienie, w Wielkopolsce 

jest ich 18%, natomiast w całej Polsce tylko 13%. Gleby klasy V stanowią 39% powierzchni 

wsi, w Wielkopolsce 22%, a w Polsce 21%. Tylko 15% powierzchni to gleby klasy IV,  

w Wielkopolsce 35%, a w Polsce 39%. W porównaniu do reszty kraju jakość gleb Czeszewa 

jest bardzo niska. Na terenie wsi nie występują inne klasy gleb. 

 

 Biorąc pod uwagę wykorzystanie gleb na potrzeby rolnictwa to na badanym obszarze 

dominują kompleksy: żytni słaby i żytnio-łubinowy. W części zachodniej regionu występuje 

kompleks żytni dobry. Na północnym zachodzie – kompleks zbożowo – pastewny słaby, a na 

północy kompleksy trwałych użytków zielonych: średnie, słabe i bardzo słabe.9 (zał.3) 

 

 

 

 

                                                
8 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Urzędzie Miasta i Gminy Miłosław 
9 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: Mapa numeryczna rodzaje i gatunki gleb, Puławy 2004 
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3.3. Ukształtowanie powierzchni 
  Rzeźba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa. Wieś leży na równinnym obszarze 

stanowiącym dno pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej (ryc.1). Wysokości bezwzględne 

badanego obszaru wynoszą 20 – 40 m n.p.m. (ryc.4). Wysokości względne nie przekraczają 

20 m10 

 
ryc.4. Mapa hipsometryczna11 

3.4. Warunki wodne 
 Stosunki wodne są korzystne dla rozwoju rolnictwa. Badany obszar leży na terenie 

pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej. Analizując mapę zasobności wód poziemnych słodkich 

(ryc. 5) możemy zauważyć, że wieś Czeszewo leży na obszarach średnio zasobnych w wodę 

podziemną. Badany obszar pokryty jest gęstą siecią wód powierzchniowych. Sama wieś leży 

w pobliżu Warty i należy do dorzecza Odry. 

                                                
10 Dębowska S, Mapa: Wysokości względne, Narodowy Atlas Polski, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,  
   1973-1978, s.16 
11 Mapa hipsometryczna Polski, 1:1 1500 000, Atlas Rzeczypospolitej , Warszawa 2005, s.  
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ryc. 5 Zasoby wód podziemnych12 

3.5. Walory przyrodnicze regionu 
 Czeszewo graniczy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym. Park ten 

obejmuje obszar 15 640ha, z czego 52,4% to grunty orne, a 39,2% powierzchni parku zajmują 

lasy, łąki to 6,4%, wody 1%, a tereny zabudowane i inne 1%. Został on założony ze względu 

na urozmaiconą rzeźbę terenu, ciekawe zbiorowiska roślinne oraz rzadkie gatunki roślin  

i zwierząt. Wzięto pod uwagę również bogatą przeszłość i wartości kulturowe regionu. 

 Przez teren parku płyną rzeki Warta, Miłosławka i Lutynia, które utworzyły liczne 

starorzecza będące zimowiskiem ptaków wodnych w trakcie migracji. Popularnym 

żerowiskiem wśród tych ptaków są stawy rybne znajdujące się w dolinie Miłosławki. Dzięki 

Pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej park podzielony jest na dwie części. Część północna ma 

                                                
12 Paczyński B.: Wody podziemne zwykłe (słodkie), mapa w skali 1:1 150 000 w Atlas Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2005 
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charakter rolniczo-leśny, a część południowa posiada krajobraz mozaikowy. W drugiej części 

naprzemiennie występują różne systemy leśne, polne, łąkowe, torfowiskowe, wodne oraz 

osady wiejskie. Park posiada bardzo urozmaicona rzeźbę terenu, którą zawdzięcza 

działalności lodowca. Można tu wyróżnić wysoczyznę morenową płaską i falistą, przeciętą 

doliną Miłosławki, posiadającą liczne stawy rybne,  Pradolinę Warty z wyraźnie 

wykształconymi terasami, na których zachowały się starorzecza. Wznosi się tu Wał 

Żerkowski, czyli pagór morenowy o bardzo dużym urozmaiceniu rzeźby. Posiada dwa 

szczyty – Łysa Góra (161m n.p.m.) i Góra Żerkowska (155m n.p.m.). Rozcięcia erozyjne, 

parowy, duże różnice wysokości względnych oraz silne nachylenie krawędzi sprawiają, że 

teren parku nabiera wyjątkowego uroku. Od południa, wschodu i północy Wał Żerkowski 

otacza Pradolina Żerkowska, której dnem płynie Lubieszka będąca lewym dopływem Lutyni. 

 Leżące w północnej części parku lasy czeszewskie są zaliczane do najciekawszych 

kompleksów leśnych Wielkopolski. Mają one charakter zbliżony do naturalnego, dlatego 

stanowią cenny obiekt badań geobotanicznych. Na lewym brzegu Warty aż do Lutyni rosną 

jesiony zwyczajne, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, olsze czarne. Można napotkać też 

wiązy i brzozy brodawkowate, choć jest ich dużo mniej, a także wiele gatunków roślin 

chronionych. W 1907r. powstał tu pierwszy w Wielkopolsce rezerwat przyrody, który miał za 

zadanie chronić fragment wielogatunkowego lasu łęgowego. Do dziś istnieją rezerwaty 

„Czeszewski Las”, „Dwunastak” i „Dębno nad Wartą”. 

 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy posiada również wiele wartości 

historyczno-pamiątkowych takich jak znaleziska prehistoryczne z różnych epok, 

cmentarzyska oraz grodziska. Cenne zabytki architektury świadczą o atrakcyjności 

krajoznawczej parku do której przyczynił się również Adam Mickiewicz gdy w 1831r. 

odwiedził Śmiełów i prawdopodobnie rozpoczął tworzenie sławnej powieści pod tytułem 

„Pan Tadeusz”.13 

 Rezerwat „Czeszewski Las” zajmuje powierzchnię 222,62 ha i powstał w celu 

zachowania kompleksu lasów i starorzeczy wraz z typową dla lasów łęgowych zwierzyną  

i roślinnością. Zawiera system grądów i łęgów jesionowo-więzowych, których 

charakterystyczną cechą jest spory udział starodrzewi z występującą licznie topolą białą  

i topolą czarną, jak również wiązami i klonem polnym. Rezerwat obejmuje rośliny chronione 

i zagrożone jak na przykład osoka aloesowata, kruszczyk szerokolistny, selernica żyłkowana, 

szczaw gajowy. W rezerwacie znajduje się 17 zbiorowisk roślinnych takich jak łęg wiązowo-

jesionowy, łęg jesionowo-olszowy, szuwar turzycy brzegowej czy rosnące w starorzeczach 

                                                
13 Szafrański Ferdynand - Folder „Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy” 
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zbiorowisko grążela. W rezerwacie żyją również zwierzęta chronione i podlegające ochronie 

gatunkowej. Można znaleźć między innymi bobra, wydrę, oraz liczne ptaki takie jak 

trzmielojad, żuraw, zimorodek, dzięcioł średni, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy oraz 

puszczyk. Wśród nich żyją również dzięcioł czarny, dzięciołek, łabędź niemy, kormoran oraz 

czapla siwa. Z owadów można wyróżnić kozioroga dobosza, jelonka rogacza, trzmiela 

ziemnego.14 

 Rezerwat „Dwunastak”, utworzony w 1959r, obejmuje powierzchnię 9,12 ha. Ma za 

zadanie chronić naturalny zespół leśny o cechach grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego. 

Występują tu głównie dęby i sosny o wysokości do 30 m, w wieku nawet do 160 lat. 15 

Domieszkę stanowią graby, lipy, klony, jesiony, wiązy, rzadziej jawory, olchy i jodły. 

Znajduje się tutaj charakterystyczna dla naturalnych lasów środkowoeuropejskich bujne runo 

leśne. Z rzadkich roślin występuje tu jedynie kruszczyk w południowo-wschodniej części 

rezerwatu. 

 

 
Fot.3 Zakole Warty w Czeszewie, (Katarzyna Rosińska) 

                                                
14 Szafrański Ferdynand „Dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie wielkopolskim” Biuletyn Parków 
Krajobrazowych Wielkopolski s.217-218 
15 Kucharski Bogdan „Miłosław i okolice ”   
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Fot.4 Bóbr    (Bogdan Walkiewicz) 

 

  

Fot.5 Kruszczyk Szerokolistny 

         (Waldemar Szaraniec) 

Fot.6 Dzięcioł średni 

          (Marek Szczepanek) 
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Fot.7 Wydra (Artur Mikołajski)  

 

4. Infrastruktura techniczna 

4.1. Sieć wodna i elektryczna 
Do każdego gospodarstwa domowego doprowadzony jest prąd elektryczny. 

We wsi Czeszewo znajduje się Hydrofornia, która dostarcza wodę pitną do każdego 

domostwa. Woda pobierana jest ze studni głębinowej  na głębokości od 100 do 120 metrów. 

Beczkowozami wyznaczonej firmy wywożone są ścieki płynne do oczyszczalni 

ścieków w Orzechowie. 

W każdym gospodarstwie dokonywana jest wstępna selekcja śmieci. Z odpadków 

organicznych powstaje nawóz do użyźniania ziemi w przydomowych ogródkach i polach. 

Pozostałe śmieci wywożone są również przez wyznaczoną firmę na wysypisko śmieci  

w Bardo, w gminie Września.16 

4.2. Sieć telekomunikacyjna 
W roku 2002  w 137  domostwach i 10  instytucjach działały telefony stacjonarne 

Telekomunikacji Polskiej S.A. 17Można przyjąć założenie, że w prawie każdym domu był 

telefon. Wybudowano wieżę PLUS GSM w Orzechowie i obecnie coraz więcej mieszkańców 

posiada telefony komórkowe. Mieszkańcy wsi mogą korzystać z komputerów i Internetu  

w świetlicy wiejskiej, ale coraz więcej osób posiada komputer i dostęp do Internetu we 

własnym domu.18  

 
                                                
16 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Sołectwie Czeszewo 
17 Książka telefoniczna 2001/2 TP Poznań 
18 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Dyrekcji SP w Czeszewie 
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4.3. Infrastruktura drogowa 
Wieś składa się z ośmiu ulic. Trzy z nich, jako drogi gminne są utwardzone asfaltem, 

pozostałe to drogi gruntowe. Na podstawie ryc.5 można wysnuć wniosek, że to 

wielodrożnica. 

 
ryc.6. Układ ulic wsi Czeszewo – opracowanie własne 

4.4. Baza edukacyjna 
O podstawową edukację mieszkańców dba mieszcząca się w Czeszewie Szkoła 

Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego, który był profesorem Poznańskiego 

Uniwersytetu obecnie UAM-u w Poznaniu i jednocześnie pionierem utworzenia rezerwatu w 

Czeszewie. Zajęcia odbywają się w 3 budynkach i obejmują edukacją dzieci klas od 0 do 6. 

Szkoła posiada salę gimnastyczną, w której poza zajęciami szkolnymi odbywają się 

rozgrywki ligi siatkówki. Dzieci mają do dyspozycji 2 sale komputerowe z łączem 

internetowym. Dalsza edukacja odbywa się w gimnazjum w pobliskim Orzechowie lub  

w gimnazjum w Miłosławiu.  

Naukę w liceum młodzież może kontynuować we Wrześni lub w Środzie Wielkopolskiej.19 

Tabela II.  Liczba uczniów SP w Czeszewie w latach 2004-2007 20 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Liczba uczniów 233 224 242 212 

                                                
19 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czeszewie 
20 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Dyrekcji SP w Czeszewie 
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Liczba uczniów w SP Czeszewo
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ryc.7.  Liczba uczniów w SP w Czeszewie w latach 2004 – 2007.  
Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych uzyskanych w Dyrekcji SP 
 
Analizując dane z lat 2004, 2005, 2007 zaobserwować można stały spadek liczby uczniów 

szkoły podstawowej. Wyjątkowy jest rok 2006, gdzie wystąpił nagły przyrost liczby uczniów. 

4.5. Zaplecze zdrowotne i porządkowe 
 Nad bezpieczeństwem ludności czuwa Policja w Miłosławiu.  

 Najbliższa pomoc medyczna i apteka oraz Punkt Poczty znajdują się w pobliskim 

Orzechowie.21 
 O bezpieczeństwo pożarowe dba Ochotnicza Straż Pożarna, która posiada 3 wozy 

strażackie  i zrzesza 111 członków 
4.6. Infrastruktura turystyczna i walory turystyczne  
 Czeszewo znajduje się w obrębie Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (zał.1). 

Sprzyja to rozwojowi bazy turystycznej. 

4.6.1. Baza noclegowa 
 We wsi jest gospodarstwo agroturystyczne „U Leny”, które proponuje wypoczynek 

przez cały rok nie tylko dla rodaków, ale również dla cudzoziemców (znajomość języków : 

angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Nocleg z wyżywieniem może znaleźć do 10 osób. 

Gospodarstwo oferuje jazdę rowerem , konną lub bryczką.22   

 

 

 

                                                
21 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Sołectwie Czeszewo 
22 http://wrow.wodr.poznan.pl/wrzesinski/Leny.html 
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4.6.2. Baza gastronomiczna  

W Czeszewie funkcjonują 4 sklepy spożywcze i jeden punkt gastronomiczny, czyli 

Karczma. Turyści mogą posilić się w pięknym zabytkowym wnętrzu. Biorąc pod uwagę jej 

nierolniczy charakter, odkrycie wód termalnych, położenie w parku krajobrazowym oraz chęć 

zlokalizowania tutaj uzdrowiska baza ta powinna zostać znacznie rozbudowana 

4.6.3. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej oraz walory przyrodnicze  

          i pozaprzyrodnicze 
Przez okolice Czeszewa prowadzą 2 znakowane szlaki piesze niebieski i żółty. 

Pierwszy z nich szlak niebieski ma długość 9,0 kilometrów. Szlak ten ma swój 

początek w parku miłosławskim, obok mostku na kanale. W pobliżu rośnie miłorząb 

dwuklapowy. Trasa wiedzie lasami miłosławsko- czeszewskimi, gdzie można podziwiać aleję 

grabowo-lipową, lasy liściaste oraz bory mieszane, aż  do leśniczówki Sarnice. W pobliżu 

tejże leśniczówki rosną potężne dęby bezszypułkowe od 360 do 550 metrów w obwodzie – 

pomniki przyrody. Dalsza trasa wiedzie do wsi Czeszewo aż do promu na rzece Warcie. 23 

 Szlak żółty ma długość 9,4 kilometry. Trasa ma swój początek na stacji PKP  

w Orzechowie. Drogą wzdłuż wału przeciwpowodziowego należy pójść w kierunku wsi 

Czeszewo. Gdy stan wody Warty jest niski, można iść ścieżką przy brzegu rzeki. Z Czeszewa 

szlak wiedzie do Szczodrzejewa, dalej do Nowej Wsi Podgórnej i kończy się na przeprawie 

promowej na Warcie.24 

We wsi Czeszewo oba szlaki piesze się spotykają i przez pewien odcinek biegną 

razem, by potem zmienić kierunki tras. 

Podobnie dzieje się z trasami rowerowymi. Istnieją dwa szlaki rowerowe : czarny i 

czerwony, zwane też „Rowerową ósemką” w Żerkowsko – Czeszewskim Parku 

Krajobrazowym. Oba te szlaki w Czeszewie na odcinku około 200 metrów biegną razem 

rozdzielając się potem znów w dwie osobne trasy rowerowe. 

 Szlak czarny ma długość 35,8 kilometra. Rozpoczyna się na stacji PKP w Miłosławiu i 

biegnie przez Winną Górę, Białe Piątkowo i lasami Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego do szosy łączącej Orzechowo a pobliskim Czeszewem. Wewnątrz wsi szlak 

kieruje się na wschód poprzez Szczodrzejewo do Nowej Wsi Podgórnej, gdzie można się 

przeprawić promem na drugą stronę Warty. Przez Pogorzelicę, znajdującą się na lewym 

brzegu rzeki, szlak prowadzi do Śmiełowa, gdzie w pałacu przebywał dawniej Adam 

Mickiewicz. Teraz znajduje się tam muzeum poświęcone jego pamięci, a wokół rozciąga się 
                                                
23 Kucharski B. „Miłosław i okolice” s.97-99 
24 Kucharski B. „Miłosław i okolice” s.99-100 



 18 

przepiękny park. Ze Śmiełowa u stóp Wału Żerkowskiego szlak biegnie na południe do XVIII 

wiecznego dworu i zabytkowego spichrza w Brzóstkowie. Po minięciu tej miejscowości szlak 

kieruje się przez Raszewy do Żerkowa, gdzie na rynku kończy się szlak. 

 
ryc.8 Czarny szlak trasy rowerowej - opracowanie własne 

Na żerkowskim rynku rozpoczyna się szlak czerwony o długości 31 kilometrów. 

Przejeżdżając przez Bieździadów można ujrzeć symboliczną mogiłę poświęconą ofiarom  

I wojny światowej. Za miejscowością szlak skręca w polną drogę prowadzącą do Dębna. 

Dalej trasa kieruje się w stronę przeprawy promowej. Na prawym brzegu Warty szlak 

prowadzi wzdłuż wału przeciwpowodziowego do Czeszewa. Następnie na trasie mijając 
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rezerwat przyrody „Dwunastak”, pomnik zwiadowców sowieckich i dojeżdża się do 

Mikuszewa. Szlak biegnie starą aleją, między zabudowaniami, a następnie polną drogą 

wiodącą do Chrustowa. Na zachód od Chrustowa szlak prowadzi poprzez wieś Rudki, obok 

Bażantarni - zameczku myśliwskiego z XIX wieku, następnie krętą drogą do wsi Bugaj. 

Ostatnią na trasie miejscowością jest Miłosław, z centrum którego szlak czerwony prowadzi 

na północny zachód do kończącego trasę dworca PKP.25 

 

 
ryc.9 Czerwony szlak trasy rowerowej – opracowanie własne 

                                                
25 Rakower Ryszard „Rowerowa Ósemka” Transwielkopolska Trasa Rowerowa atlas rowerowy s.21 
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W centrum Czeszewa znajduje się zabytkowa karczma o konstrukcji szachulcowej, 

nakryta czterospadowym łamanym dachem polskim. Po 1927 roku została gruntownie 

odnowiona i do dziś funkcjonuje jako punkt gastronomiczny o nazwie Oberża. Niedaleko 

umieszczony jest, zbudowany w 1792 roku, drewniany kościół św. Mikołaja. Posiada 

konstrukcję zrębową, pokryty jest gontowym dachem z barokową wieżyczką. Wewnątrz 

kościoła znajduje się wiele rzeźb, polichromii i krucyfiksów z okresu baroku i późnego 

gotyku. Dzwonnicę zastępuje drewniany stojak ustawiony obok kościoła, niedaleko mieści się 

plebania z 1843 roku i dom parafialny z 1931 roku. Nad okolicą góruje dwór z drugiej połowy 

XIX wieku o drewnianej, ażurowej werandzie oraz z drewnianą dekoracja okapów. Na tyłach 

dworu rosną dwa rosłe dęby o obwodach po 380cm. Niedaleko Wielskiego Domu Kultury, na 

skraju lasu rośnie okazały dąb bezszypułkowy „August” o obwodzie 530cm. Przy drodze do 

Orzechowa ciągną się wzniesienia wydmowe o nazwie Dżumne Góry. Na lewym brzegu w 

Warty, nad starorzeczem znajduje się grodzisko stożkowate nazywane Szwedzkim 

Szańcem.26 Na Warcie kursuje prom o nazwie „Nikodem” należący do Nadleśnictwa Jarocin, 

umożliwiający dotarcie do pola namiotowego znajdującego się na drugim brzegu Warty. 

Mieści się tam drewniany wigwam z miejscem na ognisko wyposażony dodatkowo w energię 

elektryczną.27 

W okolicy Czeszewa mieści się Miłosław, również interesujące pod względem 

turystycznym miasto. Podczas Wiosny Ludów 1848 r. w okolicy Miłosławia powstańcy 

stoczyli, z przeważającym liczebnie wojskiem pruskim, jedyną zwycięską bitwę, a na 

początku XX wieku odbył się tu strajk dzieci wrzesińskich. W mieście znajduje się 

późnogotycki kościół z około 1620r., obok którego mieści się neogotycka dzwonnica z 1850r. 

i pomnik upamiętniający kosynierów 1848r. Okazały pałac neorenesansowy z początku XIX 

wieku po spaleniu w 1945 roku został odbudowany i przeznaczony na szkołę.28 

 

                                                
26 Kucharski Bogdan „Miłosław i okolice ” s. 64-65   
27 http://jarocin.lasypanstwowe.poznan.pl/NadlesnictwoJarocin 
28 Szafrański Ferdynand - Folder „Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy” 
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Fot.8 Oberża Czeszewo (Katarzyna Rosińska) 

 
Fot.9 Kominek w Oberży (Katarzyna Rosińska) 
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Fot.10 Drewniany kościół św. Mikołaja w Czeszewie  (Katarzyna Rosińska) 

 
Fot.11 Kościelne dzwony   (Katarzyna Rosińska) 
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Fot.12 Dąb bezszypułkowy „August”   ( Tomasz Tomaszewski) 

 
Fot.13 Prom „Nikodem”   (Katarzyna Rosińska) 
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Fot.14 Prom „Nikodem”   (Katarzyna Rosińska) 

 

5. Charakterystyka wsi 

5.1. Cechy demograficzne  
W roku 2006 wieś Czeszewo liczyła 767 osób, w tym 386 kobiet i 381 mężczyzn.  

Tabela III Liczba ludności według płci w latach 2004-200629 

Rok 2004 2005 2006 

Liczba kobiet 362 373 386 

Liczba mężczyzn 358 363 381 

Razem 720 736 767 

 

                                                
29 Dane z Urzędu Miasta i Gminy Miłosław 
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Mieszkańcy wsi Czeszewo wg płci
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ryc. 10 Struktura ludności Czeszewa wg płci w latach 2004-2006 (opracowanie własne) 

Od roku 2004 we wsi Czeszewo następuje systematyczny wzrost liczby ludności, proporcje 

pomiędzy liczbą kobiet a liczbą mężczyzn są zachowane. 

Tabela IV Struktura wiekowa ludności według płci w latach 2004-2006 

Przedział wieku Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

0-19 kobiety 95 96 94 

0-19 mężczyźni 106 100 95 

20-60 kobiety 193 199 214 

20-65 mężczyźni 227 236 256 

Pow. 60 kobiety 74 78 78 

Pow. 65 mężczyźni 25 27 30 

Ogółem 720 736 767 

Struktura wiekowa mieszkańców w roku 2004
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ryc.11 Struktura wiekowa ludności Czeszewa w 2004r w % (opracowanie własne) 



 26 

 

Struktura wiekowa mieszkańców w roku 2005
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ryc.12. Struktura wiekowa ludności Czeszewa w 2005r. w % (opracowanie własne) 

Struktura wiekowa mieszkańców w roku 2006
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ryc.13. Struktura wiekowa ludności Czeszewa w 2006r. w % (opracowanie własne) 

Struktura wiekowa mieszkańców w latach 2004-2006
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ryc.14. Struktura wiekowa wg płci mieszkańców Czeszewa w latach 2004-2006 (opracowanie 

             własne) 
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Liczba mężczyzn w przedziale wiekowym od 0-19 lat systematycznie spada, natomiast kobiet 

utrzymuje się na tym samym poziomie. Ludność w wieku produkcyjnym w badanym okresie 

systematycznie rosła. Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym jest dużo wyższa niż liczba 

mężczyzn, ale zaobserwowano stały wzrost tej grupy osób. 

 Liczba urodzeń we wsi Czeszewo w roku 2004 wynosiła 7, w 2005r. zaledwie 2,  

a w 2006r. aż 11 nowo urodzonych dzieci. Natomiast liczba zgonów odnotowanych w 2004 

roku wyniosła 6 osób, w 2005r. - 5 osób, zaś w 2006r. – 8 osób.30 Z powyższych danych 

wynika, że w roku 2004 przyrost naturalny wynosił około + 2%o , w roku 2005 spadł do 

blisko – 4%o , natomiast w roku 2006 wzrósł do około +4%o. Na przestrzeni badanego okresu 

zaobserwowano niski, a nawet ujemny przyrost naturalny co może świadczyć o starzeniu się 

społeczeństwa. 

 

5.2. Liczba i wielkość gospodarstw rolnych 
We wsi Czeszewo w roku 2006 było 190 gospodarstw domowych, w tym 62 

gospodarstwa rolne. 

 

Tabela V Struktura gospodarstw rolnych wsi Czeszewo 31 

Powierzchnia 

gospodarstw 

w ha 

Do 5 Od 5 do 10 Od 10 do 20 Powyżej 20 Razem 

Liczba 

gospodarstw 
37 10 13 2 62 

Liczba gospodarstw rolnych wg powierzchni w 
ha

60%16%

21%
3%

Do 5
Od 5 do 10
Od 10 do 20
Powyżej 20

 
ryc.15 Procentowy udział gospodarstw wg wielkości we wsi Czeszewo. (Opracowanie własne) 
                                                
30 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miłosławiu 
31 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Urzędzie Miasta i Gminy Miłosław 
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W badanej wsi przeważają bardzo małe gospodarstwa do 5 ha. Stanowią one 60% liczby 

wszystkich gospodarstw rolnych we wsi. Najmniej jest gospodarstw dużych (powyżej 20ha). 

Stanowią one zaledwie 3% wszystkich gospodarstw rolnych.  

Analizując wielkość gospodarstw rolnych możemy wysnuć wniosek, że są one słabe 

ekonomicznie – nie sprzyja to rozwojowi rolnictwa na badanym obszarze, utrudnia również 

mechanizację. Biorąc pod uwagę fakt, że we wsi dominują słabe gleby oraz, że znajduje się 

ona w Parku Krajobrazowym nie można liczyć na polepszenie tej sytuacji. 

 

5.3. Struktura użytków rolnych. 
Powierzchnia wsi Czeszewo wynosi około 2359 ha, na którą to składają się grunty pod 

lasami – 1535 ha, użytki rolne - 563 ha, 90 ha zajmują nieużytki, 67 ha grunty pod wodami, 

66 to tereny komunikacyjne, tylko 27 ha to tereny zabudowane, pozostałe 11 ha to tereny 

różne. 

Struktura użytkowania gruntów

lasy
użytki rolne
grunty pod wodami
tereny komunikacyjne
tereny zabudowane
nieużytki
inne

 
ryc.16. Struktura użytkowania gruntów (w %) (opracowanie własne) 

Analizując diagram możemy zauważyć, że tylko 23,9% powierzchni wsi zajmują 

grunty użytkowane rolniczo. Największą część badanego obszaru zajmują lasy. 

Tabela VI Struktura użytków rolnych we wsi Czeszewo 32 

Użytki rolne Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Razem 

Powierzchnia 

w ha 
443 1 55 64 563 

 

                                                
32 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Urzędzie Miasta i Gminy Miłosław 
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Struktura użytków rolnych wg powierzchni w ha
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ryc.17. Struktura użytków rolnych we wsi Czeszewo. (Opracowanie własne) 

Mimo słabych gleb blisko 80% użytków rolnych stanowią grunty orne, a pozostałe 

20% to łąki i pastwiska 
5.4. Pozarolnicze źródła utrzymania mieszkańców 

Źródła, z których utrzymują się mieszkańcy są w większości poza rolnicze. Wynika to 

przede wszystkim ze słabych gleb klasy od IV do VI oraz z małych gospodarstw rolnych. 

Mieszkańcy pracują w usługach i handlu. Sporo osób znalazło pracę w Orzechowskich 

Zakładach Przemysłu Sklejek oraz w Miłosławiu w Przedsiębiorstwie Odzieżowym „Mikon” 

i w Browarze „Fortuna”. 33 Mimo to jak każda miejscowość w Polsce, w Czeszewie istnieje 

bezrobocie. 

Oprócz handlu (na terenie wsi znajdują się 4 sklepy) prowadzona jest też działalność 

usługowa. Działa 8 firm świadczących usługi w zakresie między innymi murarstwa, 

mechaniki samochodowej, czy wywozu nieczystości.34 

W Czeszewie znajdują się 3 stawy, w których można złowić ryby takie jak: karp, amur, lin, 

szczupak sum czy karaś. Aby jednak powędkować należy wykupić roczną kartę wędkarską  

w tutejszym Kole Wędkarskim. 35 

 Za darmo można łowić nad brzegiem Warty. Pomimo, że zanieczyszczenie rzeki 

przekracza obowiązujące normy przy odrobinie szczęścia można tu złowić szczupaka, 

jesiotra, okleję czy suma. Od jakiegoś czasu obserwuje się tutaj aktywność bobrów, które są 

pod ochroną. Buszują one nie tylko nad brzegiem Warty, ale również trzebią zasoby 

pobliskich stawów rybnych. 

                                                
33 Kucharski B. „Miłosław i okolice ”  s.10  
34 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Sołectwie Czeszewo 
35 Dane uzyskane w drodze wywiadu w Sołectwie Czeszewo 
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 Na terenie działają Koła Łowieckie, które organizują polowania na zwierzynę 

łowną. Szczególnie dotyczy to lasów miłosławskich, gdzie występują dziki, jelenie, lisy  

i kuropatwy. Polowania odbywają się w zgodnie z prawem w określonym okresie i porze roku 

 . 

6. Bariery ograniczające rozwój wsi 
 Czeszewo jest to wieś granicząca z rezerwatami i z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem 

Krajobrazowym. Bariery ekologiczne nie pozwalają na rozwój jakiegokolwiek przemysłu. 

Również rolnictwo nie może rozwijać się ponad miarę ze względów ekologicznych, a także  

z powodu barier naturalnych jakimi są np. słabe gleby, niskie opady. Oczywistym problemem 

jest bariera finansowa, dlatego nie wykonano jeszcze kanalizacji i nie doprowadzono gazu 

ziemnego. Z tego powodu gospodarstwa opalane są węglem co zatruwa środowisko. Została 

jednak opracowana strategia rozwoju na lata 2002-2011, w której ujęto wykonanie kanalizacji 

dla wsi Czeszewo do roku 2011 ze środków Budżetu Gminy, z Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Pomocowych.36 

 W Czeszewie znajdują się pokłady wód termalnych. Dzięki wykonaniu odwiertu 

parametryczno-strukturalnego o głębokości 3626m uzyskano wodę termalną o temperaturze 

34oC. W 1992 roku Minister Zdrowia Uznał wodę chlorkowo-sodową hipotermalną uzyskaną 

ze źródła za leczniczą. Wiadomo, że woda ta może być wykorzystywana do leczenia chorób 

reumatycznych, chorób dysfunkcji narządu ruchu, jak również porażenia mózgowego. 

Wydajność odwiertu zezwala na leczenie do 1200 osób jednocześnie. W okolicy Czeszewa 

znajdują się duże kompleksy leśne wykazujące według Państwowego Zakładu Higieny 

walory lecznicze. W ramach budowy Zdrojowiska planuje się utworzenie rozlewni wód 

butelkowych, centrum rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz zakładu 

przyrodoleczniczego. Szacowana kwota potrzebna do zrealizowania projektu wynosi 

21.100mln złotych, natomiast planowany przychód netto został określony na 2.840mln 

złotych rocznie.37 Gmina Miłosław podjęła się promocji oferty inwestycyjnej, poszukuje 

inwestorów również przez Internet. Tym co ogranicza realizację projektu są wysokie nakłady 

potrzebne do budowy kompleksu uzdrowiskowego. Oferta jest skierowana do bardzo 

zamożnych inwestorów prywatnych, na razie jednak nie znalazł się taki inwestor. 

 W 2000 roku został opracowany plan ochrony Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego, w którym wysunięto propozycję zmian przebiegu granic parku. 

                                                
36 Strategia Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2002-2011 
37 http://www.wodytermalneorg.pl/ 
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Zaproponowano włączenie do parku terenów od Czeszewa po Miłosław i Winną Górę.38 

Propozycja została zrealizowana co spowodowało, że wieś Czeszewo znalazła się wewnątrz 

parku krajobrazowego. Władze gminy Miłosław powinny ubiegać się o dodatkowe środki  

z Funduszu Ochrony Środowiska na doprowadzenie sieci gazu ziemnego do każdego 

domostwa w Czeszewie, czego efektem powinno być całkowite wyeliminowanie emisji do 

atmosfery szkodliwych substancji ze spalania węgla. Konieczne jest aby Gmina Miłosław 

znalazła środki finansowe na zorganizowanie schroniska młodzieżowego, w którym mogłyby 

się odbywać zajęcia tzw. „zielonej szkoły”, również mogłyby się tam zatrzymywać grupy 

wycieczkowe. Należy zachęcać mieszkańców wsi Czeszewo, aby tworzyli gospodarstwa 

agroturystyczne gdyż przyjeżdżający wczasowicze spowodują przypływ środków 

finansowych, a wieś uzyska charakter miejscowości turystycznej. Istnieje szansa, że wówczas 

znajdzie się inwestor lub inwestorzy, którzy wyłożą środki na kompleks wczasowo-

uzdrowiskowy związany z termami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Winiecki Aleksander, Bednarek Roman, Orczewski Wiesław Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. 
Plan ochrony s.67 
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Fot.15 Odwiert Joanna   (Tomasz Tomaszewski) 

 
Fot.16 Widok na Kościół i Oberżę w Czeszewie   (Katarzyna Rosińska) 
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Fot.17 Bele słomy na polu   (Katarzyna Rosińska) 

 
Fot.18 Czeszewo żegna   (Katarzyna Rosińska) 
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