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Na leśnym wzgórzu pomiędzy Osieczną a  Łoniewem stoi 30-metrowa 
wieża widokowa Jagoda 2. Jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji 
turystycznych naszego regionu.

Poprzedniczka obecnej wie-
ży służyła turystom przez 10 lat, 
ale niestety po tym czasie drew-
nianą konstrukcję trzeba było ro-
zebrać. Osiecki samorząd stanął
na wysokości zadania i sfi nanso-
wał budowę nowej, trzykrotnie 
wyższej wieży, przeznaczając na 
ten cel blisko 650 tysięcy złotych 
(uzyskał 100 tysięcy złotych dofi -
nansowania z WFO iGW). Trud-
nego zadania wybudowania wie-
ży na wzgórzu podjęła się fi rma 
Leszka Bartkowiaka z pobliskie-
go Kąkolewa.

Od uroczystego oddania obiek-
tu do użytku - w grudniu 2021 
roku - na platformie widokowej 
gościły już nie setki, a tysiące 
osób. Regulamin określa, że jed-
nocześnie na platformie wido-
kowej może przebywać nie wię-
cej niż 15 osób, a na całej wie-
ży 55 osób. Amatorów spojrze-
nia z góry na Osiecznę, Jezioro 

oniewskie i piękne okolice naj-
więcej jest w weekendy, nato-
miast w dni powszednie powin-
ny zaplanować wejście osoby ce-
niące sobie spokój.

Warto zabrać ze sobą lornet-
kę, gdyż przy dobrej widoczności 
można spojrzeć nie tylko na osiec-
kie zabytki, ale również obiekty 
bardziej oddalone. Szkoda tylko, 
że Leszno chowa się za leśnym 
wzgórzem.

Rekomendujemy rowerową
wyprawę na Jagodę 2, tym bar-
dziej, że z Leszna do celu prowa-

dzi ścieżka rowerowa. W Osiecz-
nej za stacją benzynową nale-
ży skręcić w prawo, w kierun-
ku oniewa. Za lasem, po pra-
wej stronie pojawi się okazały 
baner wskazujący wjazd na par-
king, skąd do wieży prowadzi 
około 200-metrowy leśny dukt. 
Ustawiono przy nim tablice z cie-
kawymi informacjami na temat 
osieckich lasów i ich mieszkań-
ców.

Chcąc dojechać samochodem, 
należy mieć na uwadze, że w cią-
gu najbliższych 7 miesięcy dro-

ga Osieczna - oniewo - Kąkole-
wo będzie przebudowywana, co 
może utrudnić, a nawet czasowo 
uniemożliwić dojazd. Wytrawni 
turyści mogą zaplanować pieszą
lub rowerową wyprawę przez las.

Wizytę na Jagodzie 2 można 
rozszerzyć o zwiedzenie osiec-
kich wiatraków, funkcjonujących 
jako Muzeum Młynarstwa i Rol-
nictwa w Osiecznej, o którym na-
piszemy w jednym z kolejnych 
wydań cyklu „Poznaj ciekawe 
okolice Leszna”.

 (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna

Z Jagody 2 na Osiecznę i okolice

▲ Jagoda 2 jest trzykrotnie wyższa od swojej poprzedniczki. W drodze 
na platformę widokow  trzeba pokona  152 stopnie schodów.

▲ Najciekawszym krajobrazem dostrzeganym z wieży jest panorama Osiecznej wraz z Jeziorem oniewskim.  Fot. (4x) J. Kuik

▲ W dzień powszedni Jagodę odwiedza mniej ludzi niż w weekendy, a to pozwala w ciszy i skupieniu spojrze
z wysoko ci na jedn  z najpiękniejszych okolic Ziemi Leszczyńskiej.

▲ Na alejce prowadz cej z le nego parkingu do wieży ustawiono tablice 
z ciekawymi informacjami na temat osieckiej przyrody.


