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gmina przygodzice
A village close to the city

A trip, even around the immediate area, deepens knowledge, develops and can be a form of active and inexpensive relaxation.

Gmina Przygodzice, to szlak i region dla
ludzi aktywnych, ceniony i oblegany 
przez amatorów turystyki - szczególnie 
pieszej i rowerowej.
Naszym atutem jest położenie blisko
miasta, spokój las i przyroda na 
wyciągnięcie ręki.

The Przygodzice Commune is a trail and 
a region for active people, valued and 
besieged by amateurs of tourism, 
especially hikers and cyclists. Our 
advantage is the location close to the 
city, with forest and nature within reach. 

Przygodzice słyną z rybackości - gospodarstwa 
rybnego i zespołu około 70. stawów, w skład któ-
rych wchodzi ten największy-Trzcielin Wielki, także  
z podglądanego w internecie bocianiego gniazda.
Dzięki stronie www.bociany.ec.pl, od 11 lat inter-
nauci z całego świata śledzą losy tych ptaków.
Gniazdo położone jest w pobliżu doliny rzeki Barycz 
na terenie największego w Polsce Parku Krajobra-
zowego „Dolina Baryczy”, będącego jednocześnie 
Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków europejskiej 
sieci ekologicznej „Natura 2000".
Turystyczną perłą gminy jest Antonin i unikatowa  
w skali Europy, blisko dwustuletnia siedziba książąt 
Radziwiłłów.
Zbudowano ją w latach 1822-1824 dla księcia An-
toniego. W pałacu koncertował Fryderyk Chopin. 
Obecnie pełni rolę hotelu i restauracji.
Turystów odwiedzających gminę przyciąga także 
ośrodek wypoczynkowy „Lido".
W centrum Przygodzic znajduje się okazały Dom 
Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego-siedzi-
ba urzędu gminy.
Ostatnie lata, to dynamiczny wzrost inwestycji  

Przygodzice is famous for its fishing culture - there 
is a fish farm and about 70 ponds with the largest 
Trzcielin Wielki, as well as for a stork’s nest monito-
red on the Internet. Internet users from around the 
world have been following the fates of these birds 
for 11 years now thanks to the website ww.bociany.
ec.pl. 
The nest is located near the Barycz river valley in 
Poland's largest Landscape Park „Dolina Baryczy”, 
which is also a Special Protection Area for Birds of 
the European Natura 2000 ecological network.
The tourist gem of the commune is Antonin and Eu-
rope’s unique nearly two-hundred-years-old seat of 
Radziwill Princes.
It was built in the years 1822-1824 for Prince Anto-
ni. Frederick Chopin gave concerts at the palace. It 
now houses a hotel and a restaurant.
The holiday resort Lido attracts visitors to the com-
mune.
The centre of Przygodzice features a magnificent 
Marshal Jozef Pilsudski Folk House - seat of the 
Municipality.
The recent years have been marked by the dyna-
mic growth of investments in the Przygodzice Com-
mune, made possible by using the opportunities 
associated with the transformation and EU fund 
support. 
By reaching for the EU funds, the commune can 
develop and fill the civilizational gaps. External 
funds helped in the reconstruction of many roads, 
public buildings and rural centres. The Przygodzice 
Commune along with the Ostrów Wlkp District has 
prepared an investment offer for 100 hectares of 
economic revival land. The plot is located in Przy-
godzice and is covered by the zoning plan.
The commune had a population of 11,971 by the 
end of 2015.

w gminie Przygodzice, możliwy dzięki wykorzysta-
niu szans związanych z przemianami i sięganiu po 
europejskie wsparcie.
Sięgając po środki unijne, gmina może się rozwijać 
i zasypywać cywilizacyjne luki. Fundusze zewnętrz-
ne pomogły w przebudowie wielu dróg, budynków 
użyteczności publicznej i centrów wiejskich.

Gmina Przygodzice wraz z Powiatem Ostrowskim 
przygotowała ofertę inwestycyjną dla 100 ha tere-
nu aktywizacji gospodarczej. Działka znajduje się  
w Przygodzicach i jest objęta planem zagospodaro-
wania przestrzennego.
Na koniec 2015 roku gminę zamieszkiwało 11.971 
osób.

PODPISY DO ZDJĘĆ:
fot. 1 Siedziba Urzędu Gminy w Przygodzicach, fot. 2 Otoczenie sali wiejskiej w Wysocku Małym zmodernizowane przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
fot. 3 Pałac Książąt Radziwiłłów w Antoninie, fot. 4 Aktorzy projektu „Blisko bocianów”
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PODPISY DO ZDJĘĆ:
fot. 5 Strzeżone kąpielisko w ośrodku wypoczynkowym „Lido”, obok Pałacu Ksiżąt Radziwiłów, przyciąga rzesze wypoczywających, fot. 6 Tereny inwestycyjne w Przygodzicach
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Wieś blisko miasta
Podróże, nawet po najbliższej okolicy, zgłębiają wiedzę i rozwijają - mogą być formą aktywnego i taniego wypoczynku.

Urząd Gminy Przygodzice 
pl. Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice, tel. 62 592 77 22, fax 62 592 70 00, e-mail: ugp@przygodzice.pl, www.przygodzice.pl 

the przygodzice commune

Krzysztof Rasiak, Wójt Gminy Przygodzice


