Wieżę widokową w Olejnicy wybudowano w 2009 roku przy wsparciu finansowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Gminy Przemęt, Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Wieża mierząca 19,5 m wysokości zbudowana została w
samym sercu Przemęckiego Parku Krajobrazowego, tam gdzie krzyżują się liczne szlaki turystyczne - rowerowe,
piesze, konne i kajakowe. Wejście na wieżę jest więc ciekawym punktem wielu turystycznych wycieczek, a lokalizacja
wieży pozwala zaś podziwiać rynnę przemęckich jezior. Charakterystycznymi obiektami widocznymi z wieży są m.in.:
kościół farny w Przemęcie oraz kościoły w Dłużynie, Charbielinie, Wieleniu i Satrkowie.
Konstrukcja wieży jest drewniana. Wieża usytuowana jest na terenie Leśnictwa Olejnica na wysokości 92 m n.p.m. w
pobliżu Jeziora Górskiego i Jeziora Olejnickiego.

Lokalizacja wieży widokowej

Wyświetl większą mapę

Co widać z wieży w Olejnicy?
Zasięg widzialności z wieży widokowej w Olejnicy – wzgórze 92 m. n p m + 16m:
- Rakoniewice (20 km),
- Wielichowo (19 km),
- Mosina - 140 m wys. komin (51 km),
- Kościan - 8b m wys. komin (31 km),
- Śrem - 317 m wys. maszt w Górze k. Śremu (53 km), na lewo i bliżej – maszt koło Śmigla.
- wzgórze pod Śmigiel (19 km),
- 42 m wys. wieża obserwacyjna koło Włoszakowic (8 km),
- 260 m wys. komin kopalni Polkowice (53 km),
- 220 m wys. komin Ciepłowni Widziszów w Głogowie (35 km),
- Jerzmanowa - wzgórze 230 m – najwyższe na Wzgórzach Dalkowskich (43 km),
- Kopalnia Miedzi ”Św Jakuba”, na prawo betonowa wieża obserwacyjna oraz dwie wieże GSM.
- Stara Winna Góra 131 m koło Starego Strącza, najwyższa na Pojezierzu Sławskim (16 km),
- Góra Jana 228 m (42 km),
- wieża obserwacyjna koło Krążkowa (22,5 km), bliżej – miasto Sława (15 km),
- 317 m wys. maszt w Wichowie koło Kożuchowa (58 km),
- wieża obserwacyjna koło Bobrowników (35 km), bliżej i na lewo – kościół w Ciosańcu (14 km),
- wieża GSM na Kosowej Górze, najwyżej na Wale Zielonogórskim (53 km),

- Wolsztyn (19 km).
Z wieży widokowej w Olejnicy nie widać Zielonej Góry, wzgórz Pojezierza Lubuskiego, gdyż zasłaniają je bliskie i
równe wysokością Pagórki Kaszczorskie. Nie widać też okolicę Wschowy i Leszna poza Wysoczyzną Leszczyńską. W
bliższej okolicy dobrze widać kościoły w Starym Strączu, Łysinach, Dłużynie oraz Charbielinie i Przemęcie. Do
obserwacji najlepiej nadają się lornetki obiektywie ponad 50 mm, a więc 10×50, 12×60, 15×70, 20×80. Kościół w
Lginiu jest dokładnie na południe w odległości 9,5 km.
UWAGA! Od godz. 16-tej do zachodu słońca widać przez lornetkę koło Jerzmanowej liczne światła i odbłyski od szyb
samochodów na ruchliwej trasie z Głogowa do Polkowic.
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