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Od wydawcy i redakcji

Drodzy Czytelnicy „Kochaj Lubuskie”!

W tym roku rozpoczęcie sezonu turystycznego 
na całym świecie opóźniło się przez pandemię 
koronawirusa COVID-19. Nikt nie był przygotowany 
na taką skalę trudności i na kryzys, który dotyka 
nas wszystkich. Kilkumiesięczna walka ze skutkami 
epidemii, długa kwarantanna i izolacja społeczna 
sprawiły, że teraz wielu z nas szuka wytchnienia 
i możliwości bezpiecznego wypoczynku. Nasze 
lubuskie atrakcje już coraz szerzej otwierają się 
na zwiedzających. Obiekty hotelarskie i gastrono-
miczne dbają o bezpieczeństwo klientów. Dlatego 

w tym numerze „Kochaj Lubuskie” chcemy przede wszystkim zachęcić 
Was do wypoczynku w naszym regionie. 

Zależało nam, aby to wydanie było szczególnym przewodnikiem, 
z którego możecie czerpać rzetelne informacje na temat bezpiecznych 
destynacji, możliwości spędzania wolnego czasu oraz wachlarza ofert 
dłuższego wypoczynku, z którego możecie skorzystać w Lubuskiem.

O zaleceniach sanitarnych w specjalnym wywiadzie rozmawiamy 
z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. 
lek. med. Panią Dorotą Konaszczuk. Chcemy, aby każdy lubuski turysta 
wiedział jakich zasad należy przestrzegać aby uchronić się przed zara-
żeniem. Dowiecie się również na co zwracać uwagę, żeby czas wolny 
był dla Was wytchnieniem od ogromu stresów z jakimi borykaliśmy 
się w ostatnich miesiącach. Pamiętajmy o bezpieczeństwie naszym 
i bliskich, mimo, że w naszym regionie epidemia nie rozwinęła się tak 
jak w innych częściach kraju.

Mamy nadzieję, że prezentacje w ramach naszej akcji „Lubuskie do 
zwiedzania”, „Odpoczywaj w województwie lubuskim” zachęcą Was do 
odkrywania tego, co mamy najlepsze. Dodatkowo oddajemy w Wasze 
ręce ofertę obiektów noclegowych w naszym województwie, które 
zgłosiły Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej swoją gotowość 
do bezpiecznego przyjęcia turystów. Wspólnie z Polską Organizacją 
Turystyczną promujemy bezpieczny wypoczynek w ramach akcji 
„Odpoczywaj w Polsce”. Dodatkowo znajdziecie w tym wydaniu prak-
tyczne porady dla turysty i touroperatorów oraz informacje na temat 

„tarczy antykryzysowej”.

Wypoczywajmy bezpiecznie na naszych urlopach bez względu na to, 
czy będą dłuższe, czy weekendowe. Wszystkim życzymy dużo zdrowia 
i polecamy Lubuskie do zwiedzania i odpoczynku!
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Odpoczywaj w Lubuskiem
rozmowa z Sanepidem

Turystyczna Polska przygotowuje się do akcji „Odpoczywaj 
w Polsce”. Wspieramy tę akcję i chcemy, aby wypoczynek 
w kraju, w lubuskim wybrało więcej jak zazwyczaj Polaków. 
Przewagi jakimi może pochwalić się Polska wynikają ze sta-
tystyk związanych z koronawirusem. Bo po pierwsze Polska 
w porównaniu z krajami, w których tradycyjnie wypoczy-
wali Polacy notuje znacznie mniejszy odsetek zarażonych. 
Lubuskie zaś jest polskim regionem, w którym liczba zara-
żonych jest najmniejsza. Odpoczynek w Lubuskiem, w czas 
epidemii, ma zatem dodatkowe atuty.

Dlatego skierowaliśmy listę pytań do Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., a z odpowiedzi jakie 
otrzymaliśmy, podpisanych przez Lubuskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  
lek. med. Panią Dorotę Konaszczuk powstał poniższy tekst. Tekst 
ten dedykujemy zarówno turystom jak i tym, którzy wypoczynek 
oferują turystom zamierzającym odpoczywać w Lubuskiem.

1. Jak wygląda aktualna mapa zakażeń koronawirusem 
w Lubuskiem? Gdzie jest ich najwięcej, a gdzie najmniej? 
Gdzie najbezpieczniej odpoczywać?

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 jest 
na tyle dynamiczna i zmienna, że w bieżącym stanie faktycznym 
nie możemy precyzyjnie odpowiedzieć na tak postawione pyta-
nia. Mapa zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w wojewódz-
twie lubuskim jest dostępna na stronie internetowej Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., pod adresem: 
www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/mapa_zakazen/
idn:20793.html, gdzie można znaleźć aktualne informacje.

Warto zatem przed podjęciem decyzji o wyjeździe, sprawdzić 
prezentowaną tam mapkę zakażeń.

Jak dotąd liczba osób zakażonych COVID-19 na terenie woje-
wództwa lubuskiego faktycznie jest niższa niż w innych woje-
wództwach. Nie wykluczone, że wskaźnik zachorowań uda się 
utrzymać na niskim poziomie. Trzeba sobie tego życzyć.  
Na analizę przyczyn tej pozytywnej sytuacji przyjdzie czas 
po epidemii.

2. Z zaleceń WHO, powielanych także przez specjalistów 
krajowych, wynika, że należy zachować jak największy 
społeczny dystans. Czy zatem należy unikać miejsc tłumnie 
odwiedzanych. Jaki rodzaj wypoczynku i jakie miejsca 

odpoczynku w tych warunkach 
wydają się najbardziej bezpieczne?

Ogólne, aktualne zasady i ograniczenia 
dotyczące bezpieczeństwa, które zwią-
zane są z osobami przebywającymi na 
terytorium RP również podczas wypo-
czynku, dostępne są na internetowym 
Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, pod 
linkiem: www.gov.pl/web/koronawirus/
aktualne-zasady-i-ograniczenia. Trzeba 
pamiętać, że sytuacja epidemiczna jest 
dynamiczna. Rząd zmniejszając ograni-
czenia, jednocześnie monitoruje sytuację 
i wprowadza niezbędne działania.

Jeśli zatem prowadzi się działalność 
w sferze usług należy śledzić sytuację na 
bieżąco. Wytyczne dla poszczególnych 
branż – w tym dla branży turystycznej 
(campingi, kąpieliska, restauracje, hotele 
i inne miejsca noclegowe) dostępne są 
na stronie internetowej Ministerstwa Roz-
woju, pod adresem: www.gov.pl/web/
rozwoj/wytyczne-dla-branz

I w tym przypadku podmioty gospodar-
cze oferujące usługi turystom, powinny 
na bieżąco obserwować zalecenia doty-
czące ich rodzaju działalności i obiektu. 
Sytuacja jest bowiem zmienna.

Mapa zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)
Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 23.06.2020 10:00
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3. Noszenie maseczek i osłon na twarz jest przez wielu 
kontestowane, ale czy nie warto mimo wszystko, mimo nie-
wygody, mimo braku takiego obowiązku, korzystać z tych 
osłon, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U z. 2020 r. poz. 964), w 18 określa w jakich miej-
scach utrzymany jest obowiązek zakrywania ust i nosa, a także 
wyjątki od tego obowiązku.

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Zdrowia, w ślad za 
WHO, zaleca, by maseczki nosiły osoby:

IIIIIIIIII chore na COVID-19,
IIIIIIIIII z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2 lub mające objawy,  

takie jak kaszel czy kichanie,
IIIIIIIIII opiekujące się chorymi na COVID-19  

lub osobami z podejrzeniem zakażenia  
koronawirusem.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby zdrowe, nie 
mające pewności, że wszyscy w ich otoczeniu są zdrowi, 
zakładały czasowo maseczki i utrzymywały dystans. Szczególnie 
w obiektach zamkniętych, a także w środkach transportu, w któ-
rych przebywa więcej osób.

4. Na co powinien zwrócić uwagę klient obiektów turystycz-
nych, aby ograniczyć ryzyko ewentualnego zarażenia się. 
Czego należy unikać? Co powinno turystę niepokoić?

Tu zalecamy podstawowe zasady, o których warto pamiętać, 
chyba nie tylko podczas pandemii. W codziennym funkcjonowa-
niu należy przestrzegać podstawowych zasad, aby zmniejszyć 
ryzyko związane z zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2, a zatem:

IIIIIIIIII należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli 
nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami 
na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia 
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego 
częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Tych możliwości 
powinniśmy wymagać od tego kto oferuje turystyczne usługi.

IIIIIIIIII unikać podczas powitania uścisków i podawania dłoni, unikać 
dotykania oczu, nosa i ust (dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, 
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 
przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie).

IIIIIIIIII należy regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie doty-
kowe (biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze). 
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny 
być starannie dezynfekowane.

IIIIIIIIII należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą 
obcą, z którą rozmawiamy twarzą w twarz, unikajmy osób 
kichających, kaszlących lub mających gorączkę.

IIIIIIIIII jeśli dotyczy to nas pamiętajmy, aby podczas kaszlu i kichania 
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a po tym 
jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Ta procedura chroni 
innych przed ewentualnymi wirusami, których możemy 
być nosicielami.
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5. Jakie dobre obyczaje z czasów 
pandemii, można na stałe wpro-
wadzić do zbioru zasad jakimi 
powinni się kierować turyści już  
na stałe, a nie tylko podczas epi-
demii. Przecież w trakcie wakacji 
narażeni jesteśmy na rozmaite 
chorobotwórcze zagrożenia?  
Nie tylko w tym roku.

Lubuski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 
wskazuje, iż w codziennym funkcjo-
nowaniu, niezależnie od obecnej 
epidemii, należy przestrzegać podsta-
wowych zasad, aby zmniejszyć ryzyko 
związane z zagrożeniem zdrowia. 
Wskazuje, że mycie rąk to prosty 
i skuteczny sposób, by zatrzymać 
rozprzestrzenianie się zakażeń, który 
pozwala usunąć z powierzchni rąk 
m.in. bakterie, wirusy czy grzyby 
odpowiadające za cały szereg groź-
nych chorób, jak choćby salmonellę 
czy grypę. Do „chorób brudnych rąk” 
zalicza się także biegunki, zatrucia 
pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Podczas turystycznych wypraw nie można zapominać o tych 
prostych zaleceniach. Odpoczywanie nie zwalnia z ostrożności. 
Pamiętajmy o częstym myciu rąk według poniższych zasad:

IIIIIIIIII myj ręce ok. 30 sekund
IIIIIIIIII rozpocznij mycie od zmoczenia rąk wodą
IIIIIIIIII nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
IIIIIIIIII dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając 

o siebie rozprostowane dłonie
IIIIIIIIII pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, 

grzbietów palców oraz okolic kciuków
IIIIIIIIII na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do 

sucha jednorazowym ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym starajmy się nie dotykać 
umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wypo-
sażenia, ponieważ mogą znajdować się na nich liczne bakterie. 
Wychodząc możemy posłużyć się papierowym ręcznikiem, który 
ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

Powyższe zasady, warto stosować niezależnie od czasu i miejsca, 
jako fundament higieny.

6. Czy istnieje jakiś katalog podstawowych zasad higie-
nicznych i standardów jakie powinni respektować organi-
zatorzy i operatorzy turystyczni? Do kogo zgłaszać rażące 
uchybienia sanitarne z jakim możemy mieć w trakcie 
wypoczywania do czynienia?

Ogólne, aktualne zasady i ograniczenia dotyczące bezpieczeń-
stwa dostępne są pod linkiem: www.gov.pl/web/koronawirus/
aktualne-zasady-i-ograniczenia. Zgodnie z art. 12 ust. I ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
zawartej w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 59, sprawy te należą 

do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zatem w przypadku wątpli-
wości jak bezpiecznie dla turysty przygotować swoją ofertę lub 
usługę, organem właściwym jest lokalny państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny. 
Tam proszę zwracać się o pomoc.

7. Jak Inspekcje Sanitarne mogą wesprzeć organizatorów 
i operatorów turystycznych, aby ich oferta była z sanitar-
nego punktu widzenia najbezpieczniejsza. Jakie są dla nich 
zalecenia w dobie zagrożenia COVID-19? Gdzie je można 
znaleźć? Do kogo udać się po pomoc?

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym 
opracowali wytyczne dla hoteli i innych miejsc noclegowych 
oraz campingów. Celem wytycznych jest:

IIIIIIIIII dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników 
(obsługi), gości hoteli/obiektów/pensjonatów, campingów 
oraz turystów,

IIIIIIIIII minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób 
z zewnątrz, w tym dostawców,

IIIIIIIIII ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/
pensjonatów oraz campingów w danym przedziale czaso-
wym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia,

IIIIIIIIII kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane 
do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne dla poszczególnych branż dostępne są na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rozwoju, pod internetowym 
adresem: www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz. 
W każdej sprawie związanej z sanitarnym bezpieczeństwem 
turysty Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Gorzowie Wlkp. służy informacją i pomocą. Można z nami 
się kontaktować telefonicznie lub internetowo. Szczegółowe 
informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej 
www.wsse.gorzow.pl
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Ogólne rekomendacje dla branży 
turystycznej i okołoturystycznej 
zajmującej się turystyką krajową 
i przyjazdową

Obiekty noclegowe

IIIIIIIIII Turysta dokonał zapłaty lub założył rezerwację w Twoim 
obiekcie hotelowym, pensjonacie czy gospodarstwie 
agroturystycznym i chce ją odwołać? Zaproponuj mu 
zmianę terminu oraz dodatkową usługę w cenie promocyjnej 
lub gratis. Możesz również zaproponować voucher.

IIIIIIIIII Zaproponuj gościom zmianę rezerwacji noclegu bezpłatnie – 
zobaczysz, to Ci się opłaci!

IIIIIIIIII Stosuj się do zaleceń Izby Gospodarczej Hotelarstwa Pol-
skiego (www.ighp.pl) – eksperci wiedzą jak Ci pomóc.

Baza gastronomiczna

IIIIIIIIII Restauracje, bary, bistra, karczmy regionalne, oferuj-
cie gotowe dania na wynos i dowóz – informujcie o tym 
w mediach społecznościowych klientów, a także powiadom-
cie o tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne, punkty 
Informacji turystycznej w waszej miejscowości i regionie, 
a z pewnością otrzymacie wsparcie promocyjne.

IIIIIIIIII Masz zapas jedzenia w swojej restauracji? Poczęstuj tych, 
którzy ratują życie, zdrowie i pomagają walczyć z wirusem – 
to buduje w oczach ludzi wizerunek Twojej restauracji, baru 
czy karczmy.

Pamiętaj, dobro wraca ze zdwojoną siłą!

Atrakcje turystyczne

IIIIIIIIII Bądźcie w kontakcie z turystą nawet podczas epidemii, kiedy 
nie możecie go przyjąć w swojej atrakcji turystycznej. 
Utrzymujcie kontakt poprzez media społecznościowe.  
Odbieraj telefony i odpisuj na maile.

IIIIIIIIII Zachęcajcie do odkrywania atrakcji, eksponatów i pamiątek 
znajdujących się w Twoim muzeum, zabytkowej kopalni 
czy innym obiekcie turystycznym, proponując wirtualny 
spacer w aplikacji lub na stronie internetowej.

IIIIIIIIII Zachęcajcie do oglądania filmów promocyjnych, animacji 
oraz organizujcie konkursy i quizy promocyjne z nagrodami 
w postaci wejściówek i specjalnych zaproszeń do długotermi-
nowego wykorzystania.

Informacja turystyczna

IIIIIIIIII Internet, Internet, Internet. W obecnej sytuacji informacja 
turystyczna to przede wszystkim próba zainspirowania 
przez Internet do odwiedzenia Twojego miasta, regionu 
w przyszłości.

IIIIIIIIII Pracownicy punktów i centrów informacji turystycznej 
to nie tylko osoby udzielające informacji turystycznej, ale 
również w dużej mierze znakomici specjaliści w dziedzinie 
promocji oraz znajomości atrakcji miasta i regionu. Wyko-
rzystajmy ich wiedzę i doświadczenie, aby nawet podczas 
zdalnego trybu pracy inspirowali turystów i zachęcali do 
odkrywania i poznawania naszych atrakcji turystycznych, 
stosując kreatywne formy promocji w Internecie.

IIIIIIIIII Jeśli Twój region lub okolica posiada bogactwo pięknej 
przyrody, różnego rodzaju naturalnych atrakcji turystycz-
nych to właśnie teraz jest ten czas, aby polecać wędrówki 
i spacery na wolnym powietrzu „uwięzionym” w domach 
turystom. Takie miejsca bez wątpienia znajdują się w każdym 
polskim regionie.

IIIIIIIIII Wykorzystaj ten trudny czas dla turystyki i skorzystaj ze 
szkoleń on-line podnoszących kwalifikacje Twoje i Twoich 
współpracowników – z pewnością zaowocuje to w najbliż-
szej przyszłości.

REKOMENDACJE DLA BRANŻY 
TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ
----------------------------------------------------------------

w związku z kryzysem związanym 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

TURYSTYKA KRAJOWA I PRZYJAZDOWA



Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

10

w
ię

ce
j n

a 
w

w
w

.lo
tu

r.
eu

w
w

w
.lo

tu
r.

eu

Covid-19 – baza wiedzy i zaleceń dla branży

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” wspierała i promowała akcje 

Podmioty z szeroko rozumianej branży tury-
stycznej mają możliwość oferowania vouche-
rów, do przyszłego wykorzystania,  
za odwołane z powodu pandemii koronawi-
rusa imprezy turystyczne, noclegi i inne usługi 
turystyczne. Nie rezygnuj – zmień termin! 
Nic na tym nie tracisz. Voucher będzie ważny 
przez 1 rok od dnia, w którym miała się odbyć 
impreza turystyczna lub w którym miało się 
odbyć wydarzenie, za które klient wniósł 
zapłatę. W przypadku wycieczek możesz też 
zmienić miejsce. Polska jest piękna i na Cie-
bie zaczeka!

Voucher jest niezwykle prosty w realizacji. Zapytaj 
swojego touroperatora, hotel czy atrakcję tury-
styczną o możliwość zamiany na voucher. Taki 
voucher jest ważny przez rok od daty, w której 
miała się rozpocząć usługa. Jego wartość nie może 
być niższa od poniesionych do tej pory przez 
klienta kosztów.

Branża turystyczna potrzebuje naszego wsparcia, 
solidarności. Pomóż polskim przedsiębiorcom 
i ich pracownikom. Pandemia koronawirusa 
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę Covid-19 
spowodowała, że hotelarze, gospodarze agrotury-

styki, przewoźnicy, biura podróży czy przewodnicy 
z dnia na dzień stracili źródło utrzymania. Teraz to 
od nas zależy ich przyszłość oraz to czy będzie 
miał kto o nas zadbać podczas kolejnego urlopu, 
czy pobytu służbowego. Pomóżmy branży.

Vouchery mogą być wydawane przez przedsię-
biorców organizujących np.:

IIIIIIIIII imprezy turystyczne,
IIIIIIIIII usługi hotelarskie,
IIIIIIIIII usługi przewodnickie,
IIIIIIIIII usługi pilotów wycieczek,
IIIIIIIIII wystawy i kongresy,
IIIIIIIIII działalność kulturalną (np. kina, teatry, muzea),
IIIIIIIIII działalność rozrywkową, np. koncerty,
IIIIIIIIII działalność rekreacyjną i sportową,
IIIIIIIIII wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

Pamiętaj, że voucher za imprezę turystyczną jest 
w pełni bezpieczny, bo jest gwarantowany syste-
mem zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności.

Zachęcamy do korzystania z tej możliwości!

Masz pytania? Pisz do nas: 
koronawirus@pot.gov.pl

Nie rezygnuj z podróży. 
Wybierz voucher!

WYBIERZ BEZPIECZNY

VOUCHER
NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ
#ZmienTerminNieOdwoluj  #WybierzVoucher

Zabezpieczony 

przez Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” wspierała i promowała akcje 

Wszyscy uwielbiamy czas ferii i wakacji, a dla wielu 
z nas turystyka stała się ostatnio także hobby. Dlatego 
pomóżmy wspólnie w tym trudnym czasie branży 
turystycznej i przyłączmy się do akcji turystycznej „Nie 
odwołuj podróży, zmień termin. Wspierajmy turystykę!”. 
Na naszą pomoc czekają wszyscy Ci, którzy co roku 
pomagają nam przywieźć niezapomniane wspomnienia 
z urlopu. Akcję od ponad tygodnia wspiera Polska Orga-
nizacja Turystyczna. Inicjatywa spotkała się z bardzo 
pozytywnym odzewem wśród branży i turystów.

Dziś hotelarze, gospodarze agroturystyk, przewoźnicy czy 
przewodnicy, którzy świadczą doskonałe usługi i dbają o nas 
w czasie podróżowania, przeżywają bardzo trudne chwile. 
Branża turystyczna jest bez wątpienia jedną z tych, która 
jako pierwsza ucierpiała z powodu rozszerzania się pandemii 
koronawirusa (SARS-Cov-2). Teraz od nas wszystkich zależy 
ich przyszłość i to czy będzie miał kto o nas zadbać podczas 
kolejnego urlopu. Dlatego wszyscy powinniśmy włączyć się 
do akcji #ZmienTerminNieOdwoluj, która ma na celu realną 
pomoc branży turystycznej.

– Jeżeli dokonali Państwo w ostatnim czasie rezerwacji 
podróży, pobytu czy stolika w restauracji, to nie odwołujcie 
ich proszę. Jeżeli nie możecie teraz wyjechać, to skontaktujcie 
się proszę z podmiotem, u którego dokonywaliście rezerwacji 
i poproście o zmianę terminu. Gwarantuję, że w większości 
przypadków spotkają się Państwo się z pozytywnym odze-
wem. W ten sposób będziecie mogli Państwo być pewni, że 
nie stracicie swoich pieniędzy, a branża turystyczna dostanie 
konkretne zapewnienie, że klienci wrócą do niej po zakoń-

czeniu kryzysu – powiedział wiceminister rozwoju Andrzej 
Gut-Mostowy.

Pomysłodawcą akcji jest Piotr Sućko, prezes biura podróży 
Fun Club, który przyznaje, że koncepcja została bardzo 
pozytywnie odebrana przez klientów.

– Wcześniejsza korespondencja telefoniczna czy mailowa 
z reguły była prowadzona w duchu niepokoju, braku 
zrozumienia i złości ze strony turystów. Akcja miała na celu 
uświadomienie klientów, w jakiej sytuacji znalazła się branża 
turystyczna i wywołanie w nich poczucia empatii. Dzięki 
inicjatywie #ZmienTerminNieOdwoluj, udało się przekonać 
wiele osób do anulowania wcześniej zrobionej anulacji 
wyjazdu – podsumował Piotr Sućko.

Akcja jest promowana także za granicą. W jej promocję 
włączyły się wszystkie zagraniczne ośrodki Polskiej Organiza-
cji Turystycznej. Działają one bowiem na rynkach, z których 
przyjeżdża większość turystów zagranicznych odwiedza-
jących Polskę. Za granicą w mediach społecznościowych 
będzie używany hashtag #PolandDontCancelPostpone.

– Akcja powstała oddolnie. Sama branża turystyczna rozu-
mie obecną sytuację i ze względu na obostrzenia sanitarne 
i obawy klientów jest gotowa do zmiany terminów rezerwacji 
na późniejsze. Gwarantuję, że większość klientów kontaktują-
cych się z przewoźnikami, hotelami czy atrakcjami turystycz-
nymi spotka się ze zrozumieniem problemu i przychylnością 
do zmiany terminu – dodał prezes POT Robert Andrzejczyk.

Nie odwołuj podróży, zmień termin. 
Wspierajmy turystykę!



Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

12

w
ię

ce
j n

a 
w

w
w

.lo
tu

r.
eu

w
w

w
.lo

tu
r.

eu

Covid-19 – baza wiedzy i zaleceń dla branży

Z badania zleconego przez Polską Organizację Turystyczną 
wynika, że w obecnej sytuacji, aż 82% turystów pod-
czas wyjazdu zwraca uwagę na podwyższone standardy 
higieniczne. Obiekty, które wyróżnią się na tym polu mogą 
zyskać przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajo-
wym, jak i zagranicą. Dlatego POT wychodząc naprzeciw 
tym wynikom stworzył Zespół Branżowy ds. Autocertyfi-
kacji Hoteli i Obiektów Noclegowych, którego celem było 
przygotowanie programu autocertyfikacji oraz opracowa-
nie programu dalszych działań.

– Dzięki otwarciu obiektów noclegowych i restauracji turystyka 
krajowa zaczyna się odradzać. To optymistyczna perspektywa 
przed czerwcowym długim weekendem i wakacjami. Zdajemy 
sobie sprawę, że nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo tury-
stów i pracowników obiektów turystycznych, dlatego wspólnie 
z branżą wypracowaliśmy program autocertyfikacji obiektów 
noclegowych i lokali gastronomicznych znajdujących się w nich. 
Mamy bowiem świadomość, że zaufanie to podstawa, zarówno 
w życiu, jak i w biznesie, jakim jest turystyka. Zapraszamy do 
rejestracji na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl – powiedział 
Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna 
i dobrowolna, a akwizycja do programu będzie ciągła. Do 
Polskiej Organizacji Turystycznej może się zgłosić każdy obiekt 
noclegowy działający legalnie, który po zaakceptowaniu 
regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł 
przystąpić do programu „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”. Lista 
autocertyfikowanych obiektów będzie dostępna na stronie 
bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl i będzie systematycznie aktualizo-
wana. Obiekt, który podda się certyfikacji będzie mógł używać 
znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” w działa-
niach marketingowych. W kolejnym etapie projektu regionalne 
i lokalne organizacje turystyczne przeprowadzą wizytacje 
losowo wybranych obiektów. W przypadku niestosowania się 
obiektu do wytycznych, których stosowanie deklarował, zostanie 
mu odebrane prawo do używania znaku graficznego „Obiekt 

bezpieczny higienicznie” oraz zostanie usunięty ze strony prezen-
tującej obiekty biorące udział w akcji.

– Wierzę, że prace które są prowadzone przez Polską Organi-
zację Turystyczną wpłyną na poszerzenie wiedzy i zaufania, 
a przede wszystkim pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa 
w obiektach turystycznych. Dzięki temu goście będą mogli 
korzystać z tych informacji i dokonywać świadomych wyborów. 
Wspólnie uda nam się odzyskać zaufanie gości, jednocze-
śnie dbając o zachowanie wytycznych. Tylko w ten sposób 
możemy pokonać epidemię i wrócić do nieco zmienionej już 
normalności – dodała Barbara Podwysocka, dyrektor pionu 
bezpieczeństwa w spółce Polskiego Holdingu Hotelowego 
stojąca na czele Zespołu Branżowego ds. Autocertyfikacji Hoteli 
i Obiektów Noclegowych.

W najbliższym czasie Zespół Branżowy ds. Autocertyfikacji Hoteli 
i Obiektów Noclegowych wraz z lekarzem epidemiologiem 
dr n. med. Pawłem Grzesiowskim będzie pracował nad przygo-
towaniem dobrych praktyk oraz procedur podpowiadających jak 
przedstawiciele obiektów noclegowych mają reagować w róż-
nych sytuacjach. Wypracowane rozwiązania będą powszechnie 
dostępne dla branży.

W kolejnym tygodniu rozpoczyna się jednocześnie cykl webina-
rów z lekarzem epidemiologiem dla poszczególnych rodzajów 
obiektów noclegowych. Jako pierwszy, we wtorek 9.06 o godz. 
odbędzie się webinar dla gospodarstw agroturystycznych.

POT przewiduje wsparcie marketingowe dla obiektów zare-
jestrowanych w programie. Kampania promocyjna ma być 
prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagra-
nicznych, wraz z otwieraniem się granic. Należy się spodziewać, 
że w szczególności dla turystów zagranicznych zapewnienie 
o spełnieniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitar-
nego będzie jednym z kluczowych czynników decydujących 
o decyzjach zakupowych.

Autocertyfikacja higieniczna 
obiektów noclegowych rozpoczęta
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Polski rząd rozpoczyna kolejny etap łagodzenia obostrzeń zwią-
zanych z pandemią Covid-19. Od 4 maja otwarte będą mogły 
być hotele oraz miejsca noclegowe. Ministerstwo Rozwoju 
w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygoto-
wało wytyczne dla funkcjonowania tych obiektów w warunkach 
zwiększonego bezpieczeństwa.

Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz GIS wytyczne 
mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników hoteli i innych podmiotów oferujących miejsca 
noclegowe oraz gości takich obiektów. Ich przestrzeganie 
pozwoli na minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych 
osób z zewnątrz, w tym dostawców.

Od 4 maja otwarte hotele 
i miejsca noclegowe – wytyczne 
bezpieczeństwa MR i GiS

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch gra-
niczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, znosząc 
wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na 
granicach wewnętrznych UE. Od tego momentu służby obecne 
na granicy będą prowadziły kontrole tylko wyrywkowo.

Oznacza to, że od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie 
przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Obywatele 
Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski, 
bez konieczności odbywania kwarantanny. Możliwy będzie także 
ruch tranzytowy.

Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu 
Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany. 
Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte.

Od 16 czerwca planowane jest przywrócenie 
lotów międzynarodowych.

Wytyczne 
dot. funkcjonowania 

hoteli / obiektów / pensjonatów
-------------------------------------------
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

MINISTERSTWO ROZWOJU I GŁÓWN 
 INSPEKTORAT SANITARNY

POLSKA OTWIERA GRANICE
--------------------------------------

13 CZERWCA

28.04.2020
Celem wdrażanych procedur jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowni-
ków (obsługi) gości hoteli/obiektów/pensjonatów.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób 
z zewnątrz, w tym dostawców.

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/
pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach 
zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowa-
nia stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawiru-

sem pracowników/obsługi.
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/

klienta zakażenia koronawirusem.

Więcej na www.pot.gov.pl
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W Restauracji Destylarnia staramy się czerpać jak najwięcej z bogactwa otaczającej nas 
natury i tradycji kulinarnych regionu. Łączymy je w naszych przepisach tak, by oddać w spo-
sób innowacyjny aktualne trendy kulinarne. Staramy się, by serwowane przez nas dania 
pozwalały w pełniejszy sposób poczuć urok tego miejsca i subtelną energię je wypełnia-
jącą. Współpracujemy z lokalnymi dostawcami, wiemy, kto w regionie działa ekologicznie, 
zgodnie z rytmem natury, dzięki czemu nasze dania wypełnia bogactwo smaków zdrowych 
składników potrzebnych dla zbudowania równowagi ciała i ducha. To budowane w długim 
czasie zaufanie do dostawców i obietnica jakości jest 
odzwierciedleniem naszej filozofii przygotowania 
dań w nurcie slow food. Wiele składników czerpiemy 
również z własnych upraw. Nasz pałacowy ogródek 
pełen jest ziół, warzyw i owoców. Zrywane wcześnie 
rano, by trafić na talerze tego samego dnia są zwień-
czeniem dbałości o jakość w naszych restauracjach.

Finalnie nasze smaki możemy nazwać kompozy-
cją odczuć. Kompozycją, w którą wkładamy serce 
i naszą miłość do miejsca, które tworzymy, miejsca 
które łączy atmosferę odprężenia, naturalnej równo-
wagi i radości smakowania dobrej, zdrowej kuchni. 
Cieszy oko wysmakowanym designem, aromatami 
świeżych lokalnych produktów, bogactwem wyko-
rzystanych struktur i złożoną konstrukcją smaków.
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promocja

Smaki Mierzęcina

Utytułowany, szanowany przez branżę i doceniany przez gości 
szef kuchni Paweł Salamon w maju 2020 roku rozpoczął pracę 
w renomowanym, malowniczo usytuowanym Pałacu Mierzęcin 
Wellness & Wine. Gości zaprasza do Restauracji Destylarnia i zapo-
wiada nowy rozdział, któremu będzie przyświecała idea tworzenia 
niezapomnianych kompozycji smakowych osadzonych jak najbliżej 
produktów świeżych, sezonowych, lokalnych. Po pięciu latach 
pracy w Hotel & Restaurant Smolarnia nadszedł czas na zmiany 
i nowe wyzwania, które od początku kariery wyznaczają pasmo 
sukcesów zawodowych Pawła Salamona. Warto przypomnieć, że 
nowy Szef Kuchni Pałacu to człowiek niezwykle ambitny, cieszący 
się dużym szacunkiem i zaufaniem branży, gości czy organizatorów 
konkursów. To zdobywca Kulinarnego Pucharu Polski 2016, Młody 
Talent 2017/ 100 BEST Restaurants Poland, nauczyciel zawodów 
gastronomicznych, powołany przez MEN do grona ekspertów, 
pracujących nad rozwojem systemu edukacji zawodowej. Amba-
sador Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2017, 2018, 2019. 
Trener i mentor adeptów sztuki kulinarnej do EuroSkills Budapeszt 
2018, WorldSkills Kazań 2019 oraz EuroSkills Graz 2020. Ambasador 
Kulinarnego Pucharu Polski 2019. Jest z wykształcenia kucharzem 
oraz technologiem żywienia zbiorowego, a za swoją pracę był 
wielokrotnie nagradzany.

– W Smolarni spędziłem pięć lat i był to bardzo dobry czas, podczas 
którego odkryłem nowe przestrzenie i możliwości. Poznałem swoje 

Nowe wyzwania, nowe smaki
Paweł Salamon Szefem Kuchni Pałacu Mierzęcin
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ambicje, zmierzyłem się z nimi i jestem gotów na nowe wyzwa-
nia. Pałac Mierzęcin to miejsce wyjątkowe, w którym zaklęta jest 
obietnica rozwoju. Chcę poszukać nowych kierunków, jeszcze 
bliżej zbratać się z naturą, uzyskać od niej wszystko, co najlepsze 
może się znaleźć finalnie na talerzach. – mówi Paweł Salamon.

Jego kuchnia to autorskie, często 
zaskakujące propozycje, bazujące na 
produktach sezonowych, pozyskiwa-
nych głównie od lokalnych dostaw-
ców. Znany jest z tego, że umiejętnie 
łączy współczesną sztukę kulinarną 
z tradycyjnymi przepisami. Na uznanie 
polskich i zagranicznych gości zapraco-
wał konsekwencją, zaangażowaniem 
i wysoko stawianą sobie poprzeczką. 
To świadomy i odpowiedzialny szef, 
który z całą pewnością wniesie wiele 
dobrego do oferty Pałacu Mierzęcin.

O Pałacu Mierzęcin

Położony na skraju Drawieńskiego 
Parku Narodowego Pałac Mierzęcin 
Wellness & Wine Resort to rozległy 
ośrodek, odrestaurowany z troskliwo-
ścią i pasją. Poza pałacem, stanowią-
cym klasyczny przykład rezydencji 

romantycznej, na uwagę zasługują zabudowania folwarczne. 
W części z nich znajdują się pokoje oraz najważniejsze i unika-
towe atrakcje obiektu. Pozostałym przywrócono dawne funkcje.

Pobliska Winnica Pałac Mierzęcin, przetwórnia i Piwnica Win 
wyróżnia to miejsce wśród wielu odnawianych w ostatnim 
czasie pałaców i zamków. Winnica jest sercem majątku. To tu, na 
prawie 9 hektarach uprawia się 19 szczepów winorośli. Wytwa-
rzane tu wina, dzięki pasji i doświadczeniu zaangażowanych 
w ten proces enologów, zdobywają liczne nagrody i zjednują 
sobie najbardziej wymagających klientów. Duży wpływ na jakość 
trunku ma nowoczesna przetwórnia wyposażona w renomo-
wane zaplecze techniczne oraz warunki w jakich przechowy-
wane są wina w Piwnicy Win. Pasjonaci i osoby zainteresowane 
winiarstwem mogą skorzystać z bogatej oferty enoturystycznej. 

Obok zwiedzania winnicy i możliwości degustacji 
win, goście mają szansę poznać proces produkcji 
u źródła, poszerzyć swoją wiedzę o winie podczas 
szkoleń i warsztatów, rozsmakować się w pałaco-
wej kuchni oraz skorzystać z zabiegów winoterapii 
w Grape Spa.

Niespotykaną na skalę krajową wartością jest wyko-
rzystywanie w pałacowym SPA owoców z własnej 
winnicy do zabiegów odmładzających i relaksa-
cyjnych. Starannie wyselekcjonowane winogrona 
zapewniają najlepsze efekty pielęgnacyjne, sta-
nowiąc bogate źródło antyoksydantów i witamin. 
Grape Spa obejmuje strefę zabiegową z łaźnią winną 
i gabinetami. Poza ekskluzywnymi zabiegami Grape 
Spa proponuje szeroką gamę masaży oraz kąpieli 
w winnych ekstraktach oraz seanse w łaźni winnej. 
Doskonałym uzupełnieniem koncepcji Grape Spa są 
kosmetyki i unikalne procedury światowej renomy 
francuskiej marki kosmetyków winnych Caudalie.

Dla entuzjastów aktywnego spędzania czasu również nie zabrak-
nie propozycji. Można skorzystać z kortu tenisowego, bowlingu, 
strzelnicy, fitnessu, basenu albo wypożyczyć rower lub kajak. 

W działającej na terenie majątku Stad-
ninie Pałac Mierzęcin można skorzystać 
z lekcji z instruktorem, przejażdżek na 
kucyku lub bryczką.

Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort 
to również prężnie działający ośrodek 
konferencyjno-szkoleniowy obejmu-
jący dwa centra konferencyjne, w tym 
dużą salę konferencyjno-bankietową 
na 200 osób. Dla gości przygotowano 
81 komfortowych pokoi, usytuowa-
nych w Pałacu, Oficynie, Rządcówce, 
Folwarku i Grape Spa.

Pałac Mierzęcin 
Wellness & Wine Resort 
Mierzęcin 1 
66-520 Dobiegniew 
woj. lubuskie 
recepcja@palacmierzecin.pl 
tel. 95 71 31 500 
www.palacmierzecin.pl
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odpoczywaj w województwie lubuskim

Odpoczywaj w Polsce
Polska Organizacja Turystyczna 
rozpoczęła kampanię

Z badań zleconych przez Polską Organizację Turystyczną 
wynika, że Polacy są spragnieni podróżowania. Dzięki 
kolejnym etapom odmrażania gospodarki turystyka kra-
jowa zaczyna się odradzać. POT, by wesprzeć polską branżę 
turystyczną, rozpoczyna kampanię „Odpoczywaj w Polsce”. 
Celem akcji jest zainspirowanie Polaków do podróżowania 
po kraju. Akcja została opracowana wspólnie z regional-
nymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Z reprezentatywnych badań przygoto-
wywanych na zlecenie POT wynika, że 
aż 87% Polaków, którzy planują urlop 
w najbliższych miesiącach, zamierza 
spędzić go na terenie Polski. To pozwala 
z optymizmem spojrzeć na perspek-
tywę tegorocznych wakacji. Najczęściej 
wybierane kierunki to góry (34%), morze 
(27%) lub miejscowości położone przy 
jeziorach (16%).

– Tegoroczne wakacje większość naszych 
rodaków spędzi w kraju. Polska jest 
piękna i ma turystom wiele do zaofe-
rowania. Jestem przekonany, że na 
specjalnie stworzonym przez POT portalu 
każdy znajdzie inspirację do zaplanowa-
nia wyjątkowej podróży – powiedział 
Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju.

Na potrzeby kampanii POT stworzył 
stronę odpoczywajwpolsce.pl, gdzie 
prezentowana jest oferta turystyczna 
naszego kraju. – Zależy nam na tym, żeby 
pokazać Polakom, ile wyjątkowych miejsc 
czeka na nich w kraju. To punkty startowe 
do odkrywania okolicy. Na stronie inter-
netowej kampanii za pomocą interak-

tywnej mapy prezentujemy najlepsze 
polskie produkty turystyczne nagrodzone 
Certyfikatami POT, zdobywców tytułu 

„Polska Marka Turystyczna” oraz laureatów 
konkursu „EDEN – European Destination 
of Excellence” i „Na wsi najlepiej – 12 
dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. 
Zachęcamy także do odwiedzania miejsc 
znajdujących się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO czy do poznawania 
bogactwa parków narodowych – powie-
dział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej.

Kampania rozpoczęła się 6 czerwca 
i potrwa osiem tygodni. W tym czasie 
Polacy będą mogli zapoznać się z ofertą 
turystyczną wszystkich regionów 
kraju. Przez osiem weekendów z rzędu 
poszczególne województwa będą 
promowane w cyklu „PnŚ na lato – Odpo-
czywaj w Polsce”. Każdy odcinek będzie 
poświęcony innemu regionowi. Miejsca 
promowane w telewizji śniadaniowej 
zostały wskazane przez regionalne 
organizacje turystyczne. Szacowana 
oglądalność programu „Pytanie na Śnia-
danie” w weekendy wynosi ponad pół 
miliona widzów. Ponadto spoty zachę-

cające do wejścia na stronę internetową 
odpoczywajwpolsce.pl będą wyświetlane 
w ogólnopolskich kanałach telewizyj-
nych: główne kanały i kanały tematyczne 
TVP oraz Polsat i Polsat News. Estymo-
wana liczba kontaktów z reklamą podczas 
całej akcji wynosi prawie 160 mln. 
Dodatkowo kampania będzie wsparta 
reklamami internetowymi.

Kampania promowana będzie także 
w pociągach PKP Intercity. – Wierzymy,  
że potencjał turystyczny Polski jest 
ogromny i cały czas nie w pełni wyko-
rzystany. Dzięki współpracy PKP Intercity 
i Polskiej Organizacji Turystycznej odkry-
wanie uroku polskich regionów staje 
się jeszcze łatwiejsze. Już teraz naszymi 
pociągami można szybko, bezpiecznie 
i komfortowo dotrzeć do atrakcyjnych 
turystycznie lokalizacji – od największych 
miast, po niewielkie, ale wyjątkowe mia-
steczka – mówi Marek Chraniuk, prezes 
PKP Intercity.

www.odpoczywajwpolsce.pl 
www.polska.travel.pl 
www.lubuskie.travel.pl 
www.pot.gov.pl

Wyjątkowe miejsca
czekają na Ciebie!
Znajdź inspirację

na odpoczywajwpolsce.pl
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Lubuskie to bogactwo różnorodności. Walory przyrodnicze 
splatają się tu harmonijnie z walorami kulturowymi. Dzięki 
temu jest idealnym miejscem dla turystycznych smakoszy. 
Dla potrafiących docenić ciszę i spokój, lubiących bezpo-
średni kontakt z naturą i ciekawą mało znaną historią.

Ten wielokulturowy region jest dziedziną, w której znaleźć można 
pozostałości kultur epoki brązu, prasłowiańskich, piastowskich, 
jagiellońskich, czeskich, habsburskich, wreszcie relatywnie świe-
żych pruskich i niemieckich, może dostarczyć na bogatej palecie 
atrakcji, trzy dania główne.

Zatem natura, czyli lasy porastające pofałdowaną morenowymi 
nierównościami krainę skrzącą się diamentami licznych jezior. 
Unikalne drzewostany są znakomitą scenografią dla licznych szla-
ków Nordic Walking, wyróżniających się zmiennością krajobrazów 
i zmiennością poziomów. Lodowiec pozostawił tu unikalną na skalę europejską geo-
logiczną perłę, Łuk Mużakowa, morenę czołową, rozciągającą się na długości 40 km 
i wysokości względnej sięgającej 80 m. Obszar ten w przeszłości eksploatowany 
przez człowieka, dzisiaj po wyczerpaniu złóż stał się pierwszym w Polsce Światowym 
Geoparkiem UNESCO. W lubuskiej jego części, w okolicach Łęknicy, jak naszyjnik 
szlachetnych kamieni rozpościera się niezwykłe pojezierze antropogeniczne – kraina 
kolorowych jeziorek, których kolor zależy od rodzaju minerałów rozpuszczonych 
w ich wodach. Tuż obok znajduje się kolejna światowa atrakcja – Park Mużakowski. 
Wspaniałe założenie parkowe w stylu angielskim.

Jako pradawna rubież obronna Lubuskie obfituje w liczne przykłady architektury mili-
tarnej. Słowiańskie grody, średniowieczne zamczyska, otaczające miasta pierścienie 

murów obronnych, renesansowe i barokowe rezydencje obronne, pruskie twierdze, 
a na koniec Łuk Odry-Warty, 80-kilometrowy poniemiecki pas fortyfikacji, czyli bunkry, 
dzieła forteczne i ok. 35 km podziemnych korytarzy znanych jako Międzyrzecki Rejon 
Umocniony. Największy w tej części Europy kompleks obronny.

O enologicznych, czyli winiarskich, walorach regionu jest już coraz głośniej w Polsce. 
Liczne winnice otwierają się na turystów. Poza winem, które w oparciu o średnio-
wieczną tradycję wytwarza rosnąca liczba winiarzy, region oferuje także lokalne 
regionalne specjały, które czerpią smaki z rozmaitych tradycji. Zarówno miejscowych, 
ale także przywiezionych z Kresów II Rzeczpospolitej. Można się zanurzyć w tę tradycję 
w gospodarstwach agroturystycznych, a także w zaciszu odrestaurowanych pałaców, 

często oferujących liczne dodatkowe atrakcje.

Wszystko to jest połączone znakomitą siecią dobrych dróg, 
dobrze skomunikowaną z Polską i Europą autostradami A2 i A4, 
oraz drogą S3.

Odpoczywaj w Lubuskiem
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prezentacje

  

FB: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego # Bazarek Lubuski # Produkt Regionalny Lubuskiej Wsi 

v 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej 
Górze jest jednostką budżetową podległą Urzędowi 
Marszałkowskiemu. Powstała z myślą o producentach  
i usługodawcach z województwa lubuskiego, oferujących 
produkty regionalne i lokalne. Mamy za zadanie wspierać, 
informować, szkolić wytwórców i wydawać publikacje na 
temat regionalnych produktów. Staramy się informować 
mieszkańców województwa lubuskiego o wachlarzu 
oferowanych produktów regionalnych i korzyściach 
wynikających z ich zakupu. Docieramy do Lubuszan zarówno 
bezpośrednio m.in. podczas imprez i wydarzeń, 
odbywających się na terenie naszego województwa oraz za 
pomocą strony internetowej i platform społecznościowych. 
Przedstawiamy profile producentów zawierające 
charakterystykę ich działalności oraz informacje o miejscach 
sprzedaży ich produktów. 
 

 
           Chcąc okazać wsparcie lokalnym producentom 
zorganizowaliśmy akcję pn. „Wspieraj lubuskich 
producentów, kupuj lokalnie”, w której zachęca się do 
nabywania regionalnych produktów wytworzonych przez 
producentów z województwa lubuskiego. Akcja ma 
uświadomić jak ważne jest w obecnym czasie wspieranie 
lokalnej działalności i zachęcić do robienia zakupów  
u lokalnych podmiotów, w tym również u tych, którzy 
prowadzą sprzedaż na targowiskach. W celu ułatwienia 
mieszkańcom Ziemi Lubuskiej nabycia produktów 
regionalnych bez wychodzenia z domu powstała grupa, 
działająca na Facebooku ,,Bazarek Lubuski”, na której 
pojawiają się oferty od lubuskich producentów. 
 
 
 
 

 
 
 
          Poprzez sporą ilość lasów i jezior Lubuskie uznawane 
jest za Małe Mazury. Podążając szlakami turystycznymi 
możemy odkryć perełki Ziemi Lubuskiej. Wiele miejsc  
w Województwie Lubuskim umożliwia odpoczynek na łonie 
natury z dobrym jedzeniem. Poniżej prezentujemy Państwu 
niektóre z nich. Kontakty znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej http://www.lcpr.pl  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
          Gospodarstwo ,,Dereniówka”, zlokalizowane w sercu 
Puszczy Rzepińskiej to miejsce, w którym można zarówno 
odpocząć, jak i dobrze zjeść. Kuchnia Pani Grażyny Dereń jest 
niepowtarzalna, co potwierdzają liczne odznaczenia i nagrody 
w konkursach kulinarnych. ,,Dereniówka” poza smacznym 
jedzeniem oferuje organizację imprez kulinarnych, a także 
warsztaty kulinarne, wędliniarsko-chlebowe, czy prezentacje 
kulinarne produktów regionalnych, podczas których 
uczestnicy mogą poznać tajniki przygotowania tradycyjnych 
produktów kulinarnych. 
  

    
          Gospodarstwo oferuje odpoczynek w zacisznej okolicy, 
a także mięso i wędliny, ser, miód i mleko, jaja kur 
zielononóżek, oraz warzywa i owoce sezonowe. Wszystko 
wyhodowane, uprawiane i wytworzone na miejscu.  
   
 
 

Wspieraj Lubuskich Producentów 

Dereniówka 

Produkt Regionalny  
Lubuskiej Wsi 
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FB: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego # Bazarek Lubuski # Produkt Regionalny Lubuskiej Wsi 

 

 
 
          Gościniec u Deców to mała rodzinna firma, bazująca na 
miłości do jedzenia, którą czuje się od razu po ich 
spróbowaniu. Czym smakuje kuchnia w Gościńcu u Deców? 
Głównie dziczyzną, którą można serwować na wiele 
sposobów i tworzyć z niej nie tylko tradycyjne potrawy ale też 
nowoczesne połączenia smaków z różnych stron świata. 
           Jak podkreślają Państwo Dec w swoich posiłkach 
kultywują tradycje przodków, dziadków i babć (przepisy na 
słynną, nagradzaną, palcówkę, która została wpisana na listę 
produktów tradycyjnych naszego regionu, kotlety z sarny, 
zrazy z jelenia czy kiełbasę z weka z klasycznymi 
przyprawami typu tymianek, majeranek, czosnek itp.). 
W Gościńcu panuje rodzinna, pachnącą naturalnymi 
przyprawami atmosfera, którą podgrzewają jej właściciele,  
a ich wyroby z dziczyzny na długo pozostaną w pamięci. 
 
Dom pod Sosnami 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gospodarstwo położone jest częściowo w Parku 
Krajobrazowym Łuk Mużakowa. Okoliczne lasy należą do 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Lubuskie, gdzie 
znajdują się rezerwaty przyrody i użytki ekologiczne. 
Gospodarstwo rolne prowadzone metodami ekologicznymi od 
2004 roku, w 2007 roku otrzymało certyfikat ekologiczny.  
W 2015 roku uzyskało tytuł najlepszego gospodarstwa 

ekologicznego w kategorii ekologia-środowisko  
w województwie lubuskim.  
            Agroturystyczne, rodzinne gospodarstwo umożliwia 
zamieszkanie w domu otoczonym sosnami, bądź  
w zaadaptowanej części starej stodoły, z widokiem na sad i las. 
Pyszne posiłki domowe, przygotowane na bazie własnych 
ekologicznych warzyw z certyfikatem, pozwolą wrócić do 
smaków dzieciństwa. 
 
Pałacyk Łąkomin 

  
             Pałacyk "Łąkomin" to obiekt z początku XIX wieku, 
położony na 8 hektarach zadbanego terenu, w samym sercu 
przepięknego lubuskiego lasu przy trasie Gorzów Wlkp. - 
Dębno. To miejsce, w którym można odpocząć, bądź 
zorganizować biznesową lub prywatną imprezę plenerową.  
Do dyspozycji gości Pałacyku Łąkomin jest również Centrum 
SPA. 
 W piwnicach pałacu od kwietnia 2015 roku 
funkcjonuje browar rzemieślniczy, który posiada liczne 
osiągnięcia na arenie krajowej jak i międzynarodowej. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Stylowe wnętrza i bogata historia Pałacu Wiechlice,  
w którym rezydowały wojska pruskie, carskie oraz francuskie 
z Napoleonem na czele, stanowią dziś o unikalności tego 
ośrodka na mapie polskich atrakcji turystycznych. Pałac 
Wiechlice łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnym, 
ekologicznym luksusem, który będzie towarzyszył Państwu 
podczas wypoczynku, pobytu w SPA & Wellness czy na 
konferencji. Połączenie klasycznej elegancji ze 
współczesnymi udogodnieniami oraz tradycyjna polska 
gościnność wyróżnia Pałac spośród innych obiektów w Polsce.   

Gościniec u Deców 

Pałac Wiechlice 

Produkt Regionalny  
Lubuskiej Wsi 
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prezentacje

  

FB: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego # Bazarek Lubuski # Produkt Regionalny Lubuskiej Wsi 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

            Solniki, wieś w powiecie nowosolskim, w okolicach 
Kożuchowa, w którym w otoczeniu natury i sadu pełnego 
owoców znajduje się malowniczy pałac. Jest to kolejne  
miejsce na mapie Województwa Lubuskiego, w którym 
można zarówno odpocząć w otoczeniu przyrody, zasmakować 
smaków produktów regionalnych oraz zorganizować imprezę 
w gronie najbliższych. Sad Solniki to również tłocznia  
naturalnych soków owocowych, której tradycja rodzinna sięga 
ponad 60 lat. Powierzchnia upraw drzew owocowych wynosi 
ponad 100 hektarów, z czego większość to  
nasadzenia drzew samych jabłoni. Gospodarstwo zajmuje się 
ponadto uprawą owoców miękkich np. czarnych porzeczek, 
aronii, wiśni. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Żabi Dwór to idealne miejsce na kameralny odpoczynek 
w przepięknym otoczeniu natury. Hotel oferuje szereg atrakcji, 
pyszną kuchnię i niezapomniany pobyt w komfortowo 
wyposażonych, rustykalnych wnętrzach. Ogniska, grillowanie, 
muzyka na żywo to tylko niektóre z atrakcji, które Żabi Dwór 
proponuje swoim gościom. Z myślą o tych, którzy preferują 
odpoczynek relaksacyjny, stworzony został kompleks  Mini  

 
 
 
SPA, obejmujący: basen zewnętrzny, sauny, prysznice  
i jacuzzi. Resort jest wymarzonym miejscem do organizacji 
wesel, przyjęć rodzinnych i spotkań biznesowych. Klientom 
biznesowym udostępniamy elegancką i w pełni wyposażoną 
salę konferencyjną.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Gospodarstwo Malinówka jest położone we wsi 
Drągowina nad malowniczą rzeczką Brzeźniczanką. 
Malinówka to przede wszystkim pasieka, która jest 
prowadzona w taki sposób, aby jak najmniej przeszkadzać 
pszczołom – dzięki czemu pszczoły produkują doskonały 
miód. Państwo Świderscy w swoim gospodarstwie prowadzą 
także warsztaty pszczelarskie dla dzieci i dorosłych z użyciem 
odpowiednich strojów. Na warsztatach można zobaczyć  
z bardzo bliska życie rodziny pszczelej. Malinówka to też 
mała leśna piekarenka, w której czarują się prawdziwe chleby 
żytnie na zakwasie, bez jakichkolwiek dodatków – składają 
się tylko z dobrych myśli, mąki żytniej, wody i soli.  

 
 
 

 

 
           Województwo Lubuskie jest również bogate w jeziora, 
przez co na rybkę nad wodą nie musimy jechać nad morze. 
Możemy się wybrać do Wojnowa w gminie Kargowa. 
Znajduje się tam Rybacka Chata – miejsce kultywujące stare 
tradycyje rybackie z naszego regionu. To firma rodzinna, która 
zajmuje się zarówno przygotowywaniem posiłków, połowem 
oraz wędzeniem ryb słodkowodnych.  
 

Sad Solniki i Pałac Solniki 

Żabi Dwór 

Produkt Regionalny  
Lubuskiej Wsi 

Malinówka 

Rybacka Chata 
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Rybę można skosztować zarówno na miejscu w otoczeniu 
natury, jak i przygotowaną zabrać do domu oraz zakupić inne 
przetwory rybne. W każdym słoiczku przetworu znajdziemy 
oprócz świeżego, regionalnego produktu, serce i pasję 
właścicieli.   

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
            Willa Stanisław znajduje się na pograniczu Parku 
Drawieńskiego. Obiekt położony jest bezpośrednio nad 
brzegiem jeziora Chrapów Duży wśród pól i lasów. 
To miejsce idealne dla miłośników spędzania wolnego czasu 
nad wodą, amatorów wędkowania, sportów wodnych, 
pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych. Przepisy potraw 
serwowanych w obiekcie zaczerpnięte zostały z kuchni 
staropolskiej: produkty z ryb, dziczyzny, runa leśnego (grzyby, 
żurawina) oraz nalewki z domowych receptur. Ryby 
odławiane są w dzierżawionym jeziorze Chrapów Duży, które 
należy do rybakówki Willa Stanisław, dziczyzna z koła 
łowieckiego, a warzywa od lokalnych gospodarzy.  
W sprzedaży ryby świeże oraz wędzone.  
 
  
 

 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 

Willa Stanisław 

Produkt Regionalny  
Lubuskiej Wsi 

Olchowy Gościniec 

           Nasze Województwo kojarzy się z barwami natury – 
błękitem jezior i zielenią lasów oraz obecnością wielu winnic  
i rosnących na nim krzewów winorośli. Winnice są 
doskonałym miejscem na spędzenie czasu wolnego. Kiedy 
tylko jest to możliwe winiarze są orwarci na przyjazd gości 
proponując degustację regionalnego wina w towarzystwie 
potraw przygotowanych z produktów regionalnych oraz 
często z możliwością wysłuchania muzyki na żywo. Podczas 
spotkań dzielą się z odwiedzającymi historią powstania 
winiarni oraz dzielą się  wiedzą z zakresu degustacji win. 
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia winnic 
współpracujących z Lubuskim Centrum Produktu 
Regionalnego. 
 

 Winnica Julia (Zielona Góra) 
 Winnica Saint Vincent (Nowe Miasteczko) 
 Winnica na Leśnej Polanie (Zabór) 
 Winnica Kinga (Nowa Sól) 
 Winnica pod Lubuskim Słońcem (Lubrza) 
 Winnica Cantina (Sulechów) 
 Winnica pod Lipą (Cigacice) 
 Winnica Hiki (Bytom Odrzański) 
 Winnica Bachusowe Pole (Zabór) 
 Winnica Żelazny (Zabór) 
 Stara Winna Góra (Cigacice) 

Winnice 

            Urokliwe miejsce w otoczeniu przyrody oraz  
w towarzystwie pysznej kuchni, w którym można 
zorganizować imprezę w gronie najbliższych. Taki jest właśnie 
Olchowy Gościniec, który znajduje się w Zielonej Górze - 
Ochli. Klasa sama w sobie. Zapraszamy serdecznie również do 
zapoznania się z ofertą cateringową Jefferson’s Catering, 
serwującego niezastąpione połączenia smaków.             
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Lubuskie do zwiedzania

Lubuskie do zwiedzania

Szanowni Państwo!

Lubuskie zachwyca przyrodą i bogatym dziedzictwem 
kulturowym. Architektura obfituje w mury obronne, 
zamki, pałace, dwory, folwarki, kościoły jak również 
obiekty militarne z czasów II wojny światowej. Zabytki 
są wtopione w otaczające jeziora, rzeki i lasy, które 
sprzyjają rozwojowi turystyki wodnej (wędkarstwa), 
pieszej oraz rowerowej.

W regionie są dwa miejsca wyróżnione przez UNESCO: 
Park Mużakowski oraz Geopark Łuk Mużakowa. Wielką 
atrakcją jest także Szlak Kościołów Drewnianych 
Regionu Kozła ze świątyniami w Klępsku, Kosieczynie 
i Chlastawie. Miłośnicy muzyki mają do dyspozycji festi-
wale: rockandrollowe koncerty Pol’and’Rock oraz klima-
tyczne koncerty Muzyki w Raju czy Przedsionka Raju.

Nie bez podstaw województwo lubuskie nazywane jest 
krainą miodem i winem płynącą. Udokumentowane 
tradycje winiarskie regionu sięgają XIII wieku i dotrwały 
do dziś. Przez nasze tereny przebiega jedyny w Polsce 
Szlak Wina i Miodu. Ponad 200 km trasa obejmuje kil-
kadziesiąt uroczych zakątków: winnice, gospodarstwa 
pszczelarskie czy muzea. Lubuski Szlak Wina i Miodu 
to również oferta uczestnictwa w wielu wydarzeniach 
i imprezach, jak np. Weekend Otwartych Winnic, Mio-
dobranie czy Winobranie.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego regionu 
oraz nawiązania kontaktów handlowych z lubu-
skimi przedsiębiorcami.
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Drezdenko
W gminie Drezdenko występują trzy, równoleżnikowo 
usytuowane pasy krajobrazu przyrodniczego. Na północy 
zwarty obszar lasów Puszczy Drawskiej. W części środko-
wej Noteć w otoczeniu łąk i pól. Na południu znowu las, 
choć nieco różniący się od północnego sąsiada. To Pusz-
cza Notecka.

W każdej z części rzeka, rzeczki, jeziora, jeziorka i stawy. Pośród 
tego krajobrazu bogactwo życia we wszelkich aspektach. Dużo 
zwierząt – w tym gatunki chronione, ogrom ptactwa i wielka 
rozmaitość roślin. W tych zaś „okolicznościach przyrody” wsie 
a w nich ludzie, przyjaźni i życzliwi. To właśnie ludzie, przez 
stulecia tworzyli tutejszy krajobraz kulturowy, który w połączeniu 
z przyrodniczym tworzy malowniczą mieszankę. Ta zaś stanowi 
o atrakcyjności ziemi zwanej drezdenecką.

Jest tu mnóstwo miejsc, które trzeba samemu odkryć, co też 
może wielu osobom sprawić przyjemność. Można tutaj wędro-
wać przez wiele godzin po lasach i łąkach, i nie spotkać nikogo; 
co w dzisiejszych czasach jest już rzadkością. Bardzo praw-
dopodobne jest, że prędzej czy później dotrze się nad brzeg 
jakiejś wody, gdzie będzie można pływać w niej, pływać po niej 
i oczywiście łowić w niej ryby.

Zmęczeni oglądaniem przyrody i łowieniem ryb, dociekliwi 
mogą przyjrzeć się krajobrazowi kulturowemu. Po pierwsze 
wejść w interpersonalny kontakt z mieszkańcami. Po drugie 
poszukać śladów po dawnych mieszkańcach. Bo jesteśmy na 
terenach, których przynależność państwowa zmieniła się po 
1945 roku. W kilku miejscach gminy znaleźć można pozostało-
ści obiektów o charakterze militarnym, które tworzyły dawniej 
umocnienia Pozycji Pomorskiej, a w bliskim sąsiedztwie Drez-
denka fragmenty wysadzonego jazu na Noteci. Zbierając grzyby 
można w lasach natknąć się na fragmenty schronów bojowych, 
pozostałości rowów przeciwpancernych i okopów. Ich szczątki 
i ślady można znaleźć zarówno w północnej jak i w południowej 
części gminy.

W lasach na południu czeka na grzybiarzy najnowocześniejszy 
element drezdeneckiego krajobrazu kulturowego, a raczej indu-
strialnego – kopalnia ropy naftowej i gazu, usytuowana na 
pograniczu sołectw Grotów i Lubiatów.

Historia miasta w skrócie:

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca 
Drezdenka pochodzi z 1233 roku.

W wieku XIII lub XIV Drezdenko przyjęło 
najprawdopodobniej prawo magdeburskie 
i stało się ośrodkiem miejskim w pełnym 
znaczeniu tego słowa.

Już w 1605 roku Drezdenko uzyskało nową 
funkcję – stało się twierdzą.

Po ukończeniu w 1774 budowy Kanału 
Bydgoskiego Noteć stała się elementem 
międzynarodowego systemu żeglugi. W XVIII 
wieku przez Drezdenko rocznie przepływało 
około dwóch tysięcy barek i czółen.

Śladem sukcesów finansowych będących 
udziałem XIX wiecznych mieszkańców 
miasta jest szereg eleganckich secesyjnych 
budynków stanowiących dziś o wyjątkowych 
walorach architektonicznych Drezdenka.

www.drezdenko.pl
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Lubuskie do zwiedzania

Dwór Kolesin
Zapraszamy na pobyty do magicz-
nego miejsca, nad pięknym Jezio-
rem Wojnowskim.

W otoczeniu przyrody na uboczu spokojnej 
wsi na Babimojszczyźnie, w sercu Ziemi 
Lubuskiej znajduje się Dwór Kolesin, to nasze 
miejsce z duchem przeszłości…

Na terenie Dworu Kolesin znajdują się zabytki 
przyrody i historyczne budynki, wśród nich 

przepiękny dworek, którego początki datują się na 1586 rok.

Otoczeni jesteśmy parkiem, który ciągnie się aż do brzegu 
jeziora. Można w nim podziwiać starodawne dęby, olchy, lipy 
i akacje, pomiędzy którymi płyną urokliwe strumienie.

To miejsce jest naprawdę magiczne!

To właśnie u nas, w Dworze Kolesin, możecie w spokoju i ciszy, 
z dala od skupisk ludzkich, zaczerpnąć świeżego powietrza, 
popływać kajakiem lub rowerem wodnym, pospacerować  
po pięknym dworskim parku i zapomnieć o całym świecie.

Po takich trudnych miesiącach, każdy z nas ma ochotę poczuć 
się beztrosko, jak za czasów dzieciństwa, a w Dworze Kolesin 
wszystko staje się możliwe. Możecie do woli relaksować się na 
kameralnym pomoście lub pod pięknymi, zielonymi drzewami, 
łapać promienie wiosennego słońca, oddać się lekturze czy 
wysłuchać ptasiego koncertu.

Każdy miłośnik sportu znajdzie tutaj też coś dla siebie! Piękne, 
malownicze ścieżki rowerowe i trasy biegowe, ciągnące się przez 
pola, lasy i spokojne wioski. Dużo zielonych terenów, idealnych 
na trening pod gołym niebem czy na sesję jogi.

W Dworze Kolesin znajdziecie jedyne w regionie EKO SPA nad 
jeziorem – z kompleksem saun, bali i jacuzzi na świeżym powie-
trzu! W naszym EKO SPA pod chmurką Goście nie tylko wspa-
niale wypoczną, ale i poprawią swoją kondycję zdrowotną.

Oferujemy ponad 100 miejsc noclegowych w komfortowo 
wyposażonych pokojach. Nasze wnętrza zaprojektowaliśmy 
i urządziliśmy w nowoczesnym stylu, dbając zarówno o ich  
estetykę, jak i maksymalną wygodę. Nasze pokoje posiadają 
pełen węzeł sanitarny, klimatyzację, TV, telefon, Internet.

W naszej restauracji serwujemy przepyszne dania, wśród  
których nie brakuje regionalnych specjałów.

A prawdziwych smakoszy regionalnej kuchni, zapraszamy do 
naszego drugiego obiektu Karczmy Taberskiej. Wystarczy kilka 
minut spaceru, aby znaleźć się w urokliwej Karczmie, w której 
oprócz kramskich i babimojskich specjałów polecamy także 
najlepsze dania kuchni polskiej.  
Smacznie, swojsko i w unikalnym klimacie.

Zapraszamy do Dworu Kolesin na krótsze i dłuższe pobyty. 
Zapewniamy dużo świeżego powietrza, możliwość aktyw-
nego spędzenia czasu, bliskość natury, komfortowe pokoje 
i błogi spokój!

Gwarantujemy, że po pobycie w Dworze Kolesin na pewno 
nabierzecie dużo siły i energii!

Szczegóły i rezerwacja – 571 245 145, 
e-mail: recepcja@dworkolesin.pl

www.dworkolesin.pl
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Światowy Geopark UNESCO 
„Łuk Mużakowa”

1. Ścieżka geoturystyczna Dawna kopalnia Babina 
(wieża widokowa, taras widokowy nad jezior-
kiem turkusowym, gejzerki, zatopiony las).

2. Łęknica – OKSiR i tablice o geoparku, 
ścieżki rowerowe, wypożyczalnia rowe-
rów elektrycznych.

3. Krzywy Las – powykręcane sosny koło Olszyny
4. Diabelski Głaz koło Trzebiela. Legenda o młyna-

rzu. Szubienica w Trzebielu.
5. Teren kopalni Henryk koło Trzebiela z czerwoną 

ziemią (nie jest jeszcze udostępniony).

Park Mużakowski

Punkty widokowe: Mauzoleum, wiadukty, 
Kamień Puecklera. 
Teren szkółek i kolekcja starych odmian 
Pomnikowe dęby – Dąb Odyna, Dom Hermana, 
Dąb Thora

Zamek Piastowski 
Zamek Piastowski w Krośnie 
Odrzańskim – jego początki 
sięgają pierwszej połowy XIII w. 
kiedy to książę Henryk I Brodaty 
zbudował swoją rezydencję 
na terenie niezwiązanym 
z wcześniejszym osadnictwem. 
Przez wiele lat był jego główną 
siedzibą i miejscem do organi-
zowania wypraw wojennych. 
To właśnie w Zamku Piastow-
skim książę umiera 19 marca 
1238 r. W 1241 r., podczas walk 
z Tatarami, zamek dał schronienie 
księżnej Jadwidze Śląskiej – żonie Henryka Brodatego – 
oraz mniszkom z trzebnickiego klasztoru. W później-
szym czasie był wielokrotnie przebudowywany, zmieniał 
swój charakter z twierdzy na magazyn, koszary, Śląską 
Kasę Oszczędnościową oraz seminarium nauczycielskie. 
Został częściowo zniszczony podczas pożaru miasta 
w 1945 r. Współczesne wnętrza krośnieńskiego zamku, 
dobrze zachowane elementy gotyckich portali i skle-
pień, duży zbiór eksponatów z czasów Crossen an der 
Oder, piwnica winiarska, lapidarium czy też sala tortur, 
to tylko części z atrakcji, które może zobaczyć turysta.

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl
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Lubuskie do zwiedzania

Zapraszamy w podróż do dawnych kramskich i babimoj-
skich gospodarstw…

Karczma Taberska powstała z zamiłowania do tradycji. Jej właści-
ciele pochodzą stąd – Jola z Nowego Kramska i Marek z Babimo-
stu – wyrastali w duchu zwyczajów Regionu Kozła, gdzie kuchnia 
stanowiła ważny element życia codziennego.

Kaczka z jabłkami, szynka w „chlebie Reimanna”, cienki placek 
na „ruchadłach” – to niektóre z dań, przyrządzanych przez 
tutejsze gospodynie. Takie właśnie smaki wspominamy 
w naszej Karczmie.

Oprócz kramskich i babimojskich specjałów polecamy także 
najlepsze dania kuchni polskiej. Smacznie, swojsko i w uni-
kalnym klimacie. Cały zespół dokłada wszelkich starań, aby 
Karczma Taberska kojarzyła się ze znakomitą domową kuchnią 
i rodzinną atmosferą!

Warto odwiedzić Karczmę Taberska nie tylko ze względu 
na pyszną kuchnię, ale też by odpocząć 
i ciekawie spędzić czas wolny. Na tyłach 
Karczmy, na świeżym powietrzu, 

Karczma Taberska

przygotowaliśmy stoły z zadaszeniem, a dla dzieci ogrodzony 
i bezpieczny plac zabaw. Dodatkowo maluchy mogą nakarmić 
nasze zwierzaki – konie, owce i kozy, które niedaleko Karczmy 
mają swój dom, a także wziąć udział w rozmaitych zajęciach 
organizowanych przez Ciocię Jolę w ramach jej Akademii.

Karczma Taberska to świetne miejsce na wakacje czy weeken-
dowy odpoczynek. Do dyspozycji naszych Gości mamy 200 
miejsc noclegowych, w tym domki nad jeziorem, Gościniec 
u Tekli oraz Dwór Kolesin, przepiękny hotel położne nad Jezio-
rem Wojnowskim, w miejscowości Kolesin.

Malownicza okolica zachwyca i zachęca do aktywnego spędza-
nia czasu. Ścieżki rowerowe, trasy biegowe prowadzą przez pola, 
lasy i urocze małe wioski.

W naszym drugim obiekcie, w Dworze Kolesin, można wypo-
życzyć kajaki i rowery wodne i popływać po pięknym Jeziorze 
Wojnowskim. Niesamowitą atrakcją jest ECO SPA nad jeziorem, 
jedyne takie w regionie. Sauna, jucuzzi, balie dla dwojga a to 
wszystko pod gołym niebem, z widokiem na jezioro.

Karczma Taberska to idealne miejsce dla miłośników regionali-
zmu, pragnących odpocząć w sielskim klimacie, z dala  
od skupisk ludzkich, w otoczeniu przyrody i zwierząt.

Cudowny klimat spokojnej wioski, otaczające pola i lasy,  
to tylko kilka atutów naszego położenia. Warto przyjechać 
i się przekonać!

Z całego serca pragniemy, by nasi Goście poczuli sławną polską 
gościnność, niepowtarzalny charakter tego miejsca i skosztowali 
wyśmienitej kuchni!

Zapraszamy do Karczmy Taberskiej w Janowcu!

Janowiec 1 
Szczegóły i rezerwacja: 
68 351 11 30 
info@karczmataberska.pl 
www.karczmataberska.pl
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Łagów

Wraz z nadejściem wiosny w Łagowie widać 
coraz więcej turystów spragnionych świeżego 
oddechu i relaksu. Na wodzie pojawiły się 
rowery wodne, kajaki oraz łodzie oferujące rejsy 
turystyczne. Na chodnikach natomiast spacero-
wicze z lodami i goframi.

W restauracjach, kawiarniach i fast foodach, 
każdy znajdzie coś dla siebie i na własną kieszeń, 
a na wszystkich amatorów wycieczek pieszych 
i rowerowych czekają malownicze trasy wśród 
pięknych lasów i jezior. Łagowska baza nocle-
gowa także powinna zadowolić każdego turystę 
czy to weekendowego czy też na dłuższy pobyt, 
ponieważ znajdzie w niej prywatne pokoje 
gościnne, domki letniskowe, pensjonaty, agro-
turystykę oraz hotele i Spa.

Do zobaczenia w Łagowie.

Więcej informacji na stronie: 
www.lagow.pl oraz Facebook Gmina Łagów

Rozległy majątek na skraju Puszczy Drawskiej – Pałac Mierzęcin 
ponownie został otwarty dla Gości. Słynący z winnicy i wyjątko-
wych win znalazł już swoje miejsce w sercach enoturystów z Pol-
ski i zagranicy. Mimo ograniczeń związanych z obecną sytuacją, 
możecie tu korzystać z bezpiecznej oferty rekreacyjnej – jazdy 
konnej, kortów tenisowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu 
wędkarskiego. To również raj dla ceniących spokój i ciszę. 200 ha 
parków, ogrodów, łąk i lasów a w nich trasy rowerowe, biegowe 
i Nordic Walking – w takim otoczeniu, każdy znajdzie ukojenie. 

Nie zapominajmy o Restauracji Destylar-
nia z szefującym jej Pawłem Salamonem, 
zdobywcą Kulinarnego Pucharu Polski. 
Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością 
a świeżość i jakość są najważniejsze. Więc 
jeśli marzy Wam się bezpieczny wypoczy-
nek, blisko natury, ale z odrobiną luksusu 
to to jest właściwe miejsce.

Pałac Mierzęcin  
NOVOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew 
NIP: 599-27-35-195; KRS: 0000049962 
Numer rejestrowy: 000026294 
tel. +48 95 71 31 500; faks +48 95 71 31 502 
Kapitał zakładowy: 88 847 677,45 PLN 
www.palacmierzecin.pl 

Pałac Mierzęcin
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Lubuskie do zwiedzania

Międzyrzecki Rejon Umocniony, to potężny system ponie-
mieckich fortyfikacji powstały w latach 30-tych XX wieku na 
pograniczu polsko-niemieckim. Położony w łuku Odry i Warty, 
rozciągał się na przestrzeni prawie 100 km. Miał za zadanie 
bronić dostępu najkrótszą drogą do stolicy III Rzeszy. Wybu-
dowano kilkadziesiąt schronów bojowych, jazów fortecznych, 
kilkanaście mostów przesuwnych i obrotowych wiele kanałów 
taktycznych, stworzono rozległe tereny zalewowe. Całość ujęto 
w trzy odcinki: Południowy, Centralny i Północny. Decyzją 
Hitlera ten gigantyczny projekt budowlany nigdy nie został 
doprowadzony do końca.

Na Odcinku Centralnym, oprócz schronów bojowych, najważ-
niejszym elementem fortyfikacji był łączący je system podziem-
nych tuneli o łącznej długości przekra-
czającej 30 kilometrów, zaopatrzony 
w podziemne dworce i komory składowe. 
W roku 1945 umocnienia zostały zdobyte 
przez jednostki radzieckie, a następnie 
wysadzone w powietrze i pozbawione 
elementów pancernych.

Zniszczono wiele lecz nie wszystko…

W centralnej części ocalało kilka grup 
warownych oraz bezcenny system 
podziemnych tuneli, w którym w roku 
1980 utworzono największy w Europie 
rezerwat nietoperzy (rokrocznie hibernuje w nim ponad 30000 skrzydlatych ssaków). 
W Grupie Warownej Scharnhorst w Pniewie, jednej z najlepiej zachowanych na całym 
MRU, 1 stycznia 2011 roku władze samorządowe Gminy Międzyrzecz powołały do życia 
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. Grupa składa się z trzech naziemnych schronów obo-
jowych o numerach 716, 716a i 717, każdy z podziemnym zespołem koszarowo-maga-
zynowym. Z myślą o zwiedzających w schronie 717 odtworzono wnętrza z elementami 
wyposażenia. Jednak to co przyciąga turystów to system podziemny.

Całoroczna trasa turystyczna obejmuje dwa warianty zwiedzania:  
trasa krótka – do 1,5 godz. oraz długa – do 2,5 godziny wędrówki.  
Na życzenie klientów przygotowano także trasę ekstremalną z czasem 
przebywania w podziemiach wynoszącym aż 8 godzin. Oprowa-
dzaniem zajmują się wykwalifikowani przewodnicy. Do dyspozycji 
turystów, oprócz otwartej wystawy sprzętu wojskowego, jest także 
wieża widokowa, stoisko z pamiątkami, bar i parking.

W okolicy 
www.geopark.muzakowski.pl 
www.leknica.pl/leknica.pl/turystyka/informacje-praktyczne.html 
www.park-muzakowski.pl 
www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl/sciezka-geoturystyczna 
www.przygodaznysa.eu 
www.kajaki-leknica.pl 
www.ceramikapogranicza.eu/szlak-ceramiki.html

Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront Oder-Warthe-Bogen) 
Grupa Warowna Scharnhorst 
Największe pomilitarne podziemia w Europie
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Zniszczone w 1945r. i nieodbudowane kostrzyńskie Stare Miasto 
z zachowaną siecią ulic i chodników, ruiną zamku, kościoła 
i kamienic oraz odrestaurowane obiekty XVI-wiecznej twierdzy 
z multimedialną ekspozycją w Bastionie Filip stanowią jedyny 
w swoim rodzaju kompleks muzealny w widłach Warty i Odry.

Kostrzyńskie Pompeje- Stare Miasto Kostrzyn Każdy, kto 
raz odwiedzi nasze Stare Miasto od razu zrozumie analogie 
z Pompejami. Miasto Twierdza od prawie 500 lat jest znane 
w całej Europie, ale miasto jako obiekt turystyczny dopiero od 
utworzenia Muzeum Twierdzy Kostrzyn zdobywa popularność. 
Strategiczne geograficzne położenie w ujściu Warty do Odry od 
początku istnienia determinowało synergie w takich dziedzi-
nach jak wojskowość, transport, przemysł papierniczy a obecnie 
także turystyka i ochrona mokradeł. Obecnie obiektem przy-
ciągającym turystów z całego świata są ruiny Starego Miasta, 
zniszczonego w 1945 i istniejąca przy nich ekspozycja Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn. Hasło „Nigdy więcej wojny!” właśnie tutaj 
brzmi najgłośniej.

Corocznie obchodzone są Dni Twierdzy połączone ze spływem 
kajakowym na Odrze i Warcie dookoła fortecznych zabudowań. 
W ciągu tych dni współpracujemy z osobami z Niemiec spę-
dzających czas kultywując tradycje kostrzyńskich artylerzystów. 
Także my chcemy stworzyć oddział artylerzystów. Oferujemy 
zwiedzanie naszej ekspozycji i ruin Starego Miasta z pomocą 
przewodnika. Oprowadzanie jest możliwe w języku polskim, 
niemieckim i angielskim. Oczyszczona sieć uliczek i ruin Starego 
Miasta służy uczniom pokazując skutki wojny. Jest to także miej-
sce postoju wodniaków i rowerzystów. Służy także pracownikom 
z całego świata zatrudnianym w kostrzyńskich zakładach jako 
miejsce wypoczynku po pracy.

PN Ujście Warty 
Browar Witnica i Muzeum Browarnictwa w Witnicy 
Park Dinozaurów Nowiny Wielkie 
Muzeum Łąki w Owczarach 
Muzeum Martyrologii w Słońsku 
Muzeum 2 WŚ w Lubiszynie

Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
tel. +48 95 752 2360 
kom. +48 607 770 233 
www.muzeum.kostrzyn.pl

Pompeje
Kostrzyn nad Odrą

Santok
Na prawym brzegu Noteci w pobliżu mostu 
drogowego na drodze Skwierzyna – Gorzów Wlkp. 
znajduje się przystań dla statków wyposażonych 
w pachoły i dalby do których może cumować kilka-
naście jednostek pływackich. Z przystanią sąsiaduje 
Santocka promenada, na terenie której znajdują się 
zadaszone wiaty, scena koncertowa, punkt gastro-
nomiczny (restauracja KASZTELAN) oraz sanitarny 
z prysznicami, istnieje możliwość podłączenia się 
do prądu i pobrania wody. W Santoku spotykają się 
dwie najważniejsze rzeki Wielkiej Pętli Wielkopol-
skiej – Noteć i Warta. Santocka przystań jest miej-
scem spotkań wodniaków polskich i z zagranicy 
m.in. w ramach Flisu Noteckiego i rejsów organizo-
wanych przez stowarzyszenia wodniackie. Historię 
Santoka można poznać odwiedzając Muzeum 
Grodu Santok oddalone od przystani o ok. 1,5 km.
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Lubuskie do zwiedzania

Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej

Rzeczpospolita Ptasia to nie tylko niezwykle atrak-
cyjny obszar rozlewisk w Ujściu Warty, ale przede 
wszystkim klub miłośników ptaków zrzeszający już 
ponad 3400 posiadaczy oryginalnych paszportów 
wydawanych w Słońsku.

Na terenie Rzeczpospolitej Ptasiej jest 6 znakowa-
nych tras o łącznej długości 72 km.

Oznakowane „ptasie” szlaki piesze prowadzą przez 
malownicze i czasem dość odludne okolice Parku 
Krajobrazowego Ujście Warty. Otwarte przestrzenie łąk i pastwisk, 
poprzecinanych kanałami i starorzeczami, pasące się stada krów 
i koni oraz niewielkie kępy zadrzewień, będące często jedynymi 
śladami po starych osadach, to typowe elementy krajobrazu 
doliny dolnej Warty. Każdy szlak nosi nazwę gatunku ptaka, 
którego można spotkać wędrując daną trasą. Szlaki Gęgawy, 
Derkacza, Kani i Dudka oznakowane jako piesze, dostępne są 
również dla rowerzystów, choć wiodą po drogach gruntowych. 
Szlak Dzięcioła to ścieżka przyrodniczo-edukacyjna prowadząca 
przez leśne rezerwaty przyrody, Szlak Zimorodka jest trasą kaja-
kową po Postomi i starorzeczach Warty.

Dodatkową atrakcją dla miłośników geocachingu są umiesz-
czone przy szlakach skrytki.

Turysta ma do dyspozycji noclegi i wyżywienie w kwaterach 
agroturystycznych, hotelach i restauracjach. Może również sko-
rzystać z informacji turystycznej prowadzonej przez Biuro Tury-
styki Przyrodniczej Dudek w Słońsku, w którym można nabyć 
mapy, przewodniki, uzyskać informacje o atrakcjach w Słońsku 
i regionie, które pozwolą samodzielnie zaplanować pobyt.

W czasie pobytu można wybrać się na:

IIIIIIIIII wycieczkę połączoną z obserwacją ptaków w Parku Narodo-
wym „Ujście Warty”, pieszo, lub na wypożyczonym w gospo-
darstwie agroturystycznym rowerze.

IIIIIIIIII spływ kajakowy po starorzeczach Warty i Postomi,
IIIIIIIIII Rajd Rowerowy „Śladami Teodora Fontane” –13 września 2020,
IIIIIIIIII wycieczkę rowerową po Nowej Ameryce
IIIIIIIIII zwiedzić Wystawę Pamiątek Regionalnych i Muzeum Martyro-

logii w Słońsku

Warto też odwiedzić jedno z dwóch Biuro Paszportowych 
i zostać obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej.

Szlaki turystyczne w Rzeczpospolitej Ptasiej 
www.tps-unitisviribus.org.pl/szlaki-turystyczne

Rzeczpospolita Ptasia 
www.tps-unitisviribus.org.pl/rzeczpospolita-ptasia

Wystawa Pamiątek Regionalnych 
www.tps-unitisviribus.org.pl/wystawa-pamiatek

Organizator wycieczek i spływów – Biuro Turystyki 
Przyrodniczej DUDEK 
www.hoopoe.com.pl/oferty
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Miasto położone 26 km na północny wschód 
od Gorzowa Wielkopolskiego.

Obszar gminy wynosi 318 km², a zamieszkuje go blisko 17 tys. 
osób. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są: droga 
krajowa nr 22 i wojewódzka nr 156.

Dzięki swemu położeniu na pograniczu wysoczyzny pomor-
skiej i pradoliny Noteci region posiada niezwykle urozmaiconą 
rzeźbę terenu: wzgórza moren o wysokościach dochodzących 
do 124 m n.p.m. Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie 
kompleksy leśne, w tym duże fragmenty puszcz Drawskiej 
i Gorzowskiej, a w nich chronione tereny – Gorzowskiego Parku 
Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie 
spotkać można rzadkie gatunki roślin, zwierząt i ptaków. Pośród 
tego bogactwa natury mienią błękitem wód liczne jeziora i stru-
mienie. Kilka jezior o powierzchni pow. 50 ha: Słowa (62,1 ha), 
Dankowskie (81,9 ha) i Lipie (174 ha).

Na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie oznakowano 19 szlaków 
o łącznej długości 202 km. Szlaki umożliwiają dotarcie do atrak-
cyjnych przyrodniczo miejsc, gdzie występują interesujące sku-
piska roślinne, pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury. 
Na terenach leśnych wytyczono szlaki pieszo-rowerowe, miejsca 
postoju i parkingi.

Strzelce Krajeńskie

W gminie znajduje się blisko 300 zabytków kultury materialnej, 
obiekty: sakralne, budownictwa obronnego, pałace, dwory, 
zabudowa folwarczna i parki, a także układy urbanistyczne – 
np. miasto Strzelce Krajeńskie, jeden z lepiej zachowanych 
średniowiecznych układów urbanistycznych województwa lubu-
skiego w postaci murów obronnych niemal na całym obwodzie 
z basztami i bramą.

Kajakarstwo – urozmaicony szlak kajakowy „Ku Bałtykowi” wzdłuż 
jezior: Lipie, Słowa i Osiek, następnie rzekami Drawą, Notecią, 
Wartą, Odrą do Morza Bałtyckiego. Jest to obecnie najdłuższy po 
Mazurach szlak wodny w Polsce. Szlak umożliwia dopłynięcie do 
odcinka drogi wodnej „Wielka Pętla Wielkopolska” – E-70 (Noteć – 
Warta). System jezior, przesmyków, kanałów i rzek stanowi niepo-
wtarzalny szlak, którego walory poznaje coraz więcej miłośników 
przyrody i odpoczynku na łonie natury.

Nurkowanie swobodne – krystalicznie czysta woda j. Lipie (głę-
bokość 42 m) szczególnie nadaje się do uprawiania nurkowania. 
Miłośnicy nurkowania mogą wypożyczyć sprzęt. Organizowane 
są kursy nurkowania i szkolenia. Baza nurkowa posiada infrastruk-
turę podwodną, która zapewnia odkrywanie tajemnic głębin 
j. Lipie.

Wędkarstwo – duża ilość jezior, które leżą zagłębione pomiędzy 
wzgórzami morenowymi, stanowi atrakcyjne łowiska, bogate 
w ryby (sieja, sielawa, płoć, leszcz, karaś, lin, sum, okoń, szczupak, 
sandacz, węgorz).

Łowiectwo – lasy stanowią naturalne środowisko zwierzyny łow-
nej oraz ptactwa. Leśne obszary gminy obfitują w różne gatunki 
zwierząt. W lasach spotkać można: jelenie, sarny, zające, dziki 
i lisy. Na terenie gminy działają trzy koła łowieckie.

www.strzelce.pl
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Lubuskie do zwiedzania

Obóz Stalag Luft III powstał w 1942 roku i w przeciwieństwie do 
innych obozów podlegał dowództwu niemieckich wojsk lotniczych. 
Zlokalizowanie obozu w słabo zaludnionym terenie w okolicy 
Żagania ponad 600 km od neutralnej Szwajcarii i blisko 300 km od 
wybrzeża Bałtyku miało za zadanie zniechęcenie do podjęcia prób 
ucieczki. Piaszczysta gleba, podwójne, wysokie ogrodzenie z drutu 
kolczastego, pozostawienie pustej przestrzeni pod barakami i duże 
oddalenie ich od drutów, a nawet zainstalowanie mikrofonów 
mających wychwycić jakąkolwiek podziemną działalność, miało 
uniemożliwić budowę tunelu. Z tego powodu do obozu trafiali 
przede wszystkim jeńcy, którzy już wcześniej podejmowali próby 
ucieczki. Początkowo byli to głównie Brytyjczycy, a później także 
obywatele USA, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Kanady i oczywiście 
różnych krajów europejskich.

Wcześniejsze próby ucieczki z obozu kończyły się zwykle zatrzyma-
niem uciekiniera i osadzeniem go w karcerze. Dopiero po przybyciu 
do obozu Rogera Bushella powstał plan precyzyjnie zorganizowa-
nej i masowej ucieczki z obozu. W przygotowaniach brało udział 
ok. 600 ludzi. Przygotowywali oni fałszywe dokumenty, cywilne 
ubrania, mapy i inne rzeczy przydatne podczas ucieczki. Pomagały 
w tym przedmioty przemycane do obozów przez wywiad brytyjski 
i amerykański.

Aby zwiększyć szanse ucieczki planowano drążenie trzech tuneli, 
którym nadano nazwy „Tom”, „Dick” i „Harry”. Dwa pierwsze, położone 
w zachodniej części obozu, wydawały się najdogodniejszą drogą 
ucieczki. „Tom” został odkryty podczas jednej z rewizji. Tunel „Dick” 
został zamknięty ponieważ jego wyjście, w wyniku rozbudowy 
obozu, znalazło by się na terenie nowego sektora. Ostatnią szansą 
ucieczki pozostał 111 metrowy tunel „Harry”. Do jego budowy 
wykorzystano wszelkie możliwe materiały: deski z baraków i prycz, 

Wielka Ucieczka

puszki i worki, z których zbudowano specjalną pompę dostarcza-
jącą powietrze. Plan ucieczki zakładał wyprowadzenie z obozu 
200 jeńców.

W nocy z 24 na 25 marca 1944 roku uciekinierzy zebrali się w baraku, 
w którym znajdowało się wejście do tunelu. Okazało się wtedy, 
że tunel jest za krótki i kończy się przed linią lasu. Dodatkowo 
ogłoszony alarm lotniczy nie był na rękę uciekinierom planującym 
ucieczkę pociągiem. Z powodu tych utrudnień na wolność wydo-
stało się zaledwie 76 żołnierzy. Ucieczka w pełni powiodła się tylko 
trzem lotnikom. Byli to Norwegowie – Peter Bergsland i Jens Muller 
oraz Holender Bram van der Stok. Reszta uciekinierów została schwy-
tana. Na mocy specjalnego rozkazu Hitlera tzw. „Sagan-Befehl” pięć-

dziesięciu zbiegów rozstrzelano. 
Dwudziestu trzech pozostałych 
odwieziono do obozu.

W obliczu szybko zbliżającej się 
Armii Czerwonej, 27 stycznia 
1945 roku Niemcy podjęli 
decyzję o ewakuacji obozu. Wie-
czorem tego samego dnia, ok. 
10 000 jeńców zostało wypro-
wadzonych kierunku miasta 
Spremberg. Na terenie obozu 
zostało ok. 500 chorych, których 
później dowieziono samocho-
dami do Stalagu XIII D Nürnberg. 
Reszta po dotarciu do miasta 
Spremberg została pociągami 
rozwieziona do stalagów 
w Norymberdze, Moosburgu, 
Tarmstedt i Luckenwalde.

Muzeum Obozow Jenieckich / 
POW Camps Museum 
ul. Lotnikow Alianckich 45 
68-100 Zagan, Poland 
tel. +48 68 478 49 94 
e-mail: muzeum@um.zagan.pl 
www.muzeum.zagan.pl
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Żagań położony jest w zachodniej części Polski, w pobliżu granicy 
z Niemcami, na południowym krańcu województwa lubuskiego. 
Bogata historia miasta, ciekawa architektura oraz malownicze 
położenie nad brzegiem Bobru wśród zieleni lubuskich lasów 
sprawiają, że Żagań jest idealnym miejscem na aktywne spędzenie 
wolnego weekendu.

Bez wątpienia najważniejszym punktem na mapie miasta jest Pałac 
Książęcy, w którego murach w przeszłości rezydowało wiele zna-
mienitych rodów – począwszy od Lobkoviców, przez Bironów, aż po 
Talleyrandów. Obecnie monumentalny pałac oraz okalający go park 
krajobrazowy z licznymi fontannami dostępne są dla każdego – 
to właśnie tutaj warto rozpocząć swą wędrówkę po najciekawszych 
zakątkach Żagania.

Wspominając o najistotniejszych atrakcjach turystycznych nie 
sposób pominąć dwóch zabytkowych zespołów nieodłącznie 
związanych z historią miasta. Pierwszym z nich jest Poaugustiański 
Zespół Klasztorny wraz z okazałą biblioteką augustiańską. Obiekt 
ten posiada status Pomnika Historii. Drugim jest położony przy 
ulicy Żelaznej Zespół Szpitalny św. Doroty, na który składają się 
m.in. budynek główny dawnego szpitala wraz z kaplicą św. Doroty, 
Kościół pw. Świętego Krzyża i kaplica loretańska. Stanowi on swoistą 
wizytówkę dziedzictwa, które pozostawiła po sobie księżna żagań-
ska Dorota de Talleyrand-Périgord. Miłośników pięknych widoków 
zachęcamy do odwiedzenia wieży dawnego kościoła ewangelic-
kiego. Pełni ona aktualnie funkcję wieży widokowej i można z niej 
podziwiać panoramę miasta.

Oddalając się od centrum miasta można natknąć się na pozostałości 
po obozach jenieckich z czasów I i II wojny światowej. Na obrzeżach 
Żagania funkcjonowały Stalag VIIIC oraz Stalag Luft 3, znany między 
innymi za sprawą Wielkiej Ucieczki lotników alianckich, która stała się 
kanwą do realizacji filmu „The Great Escape” ze Stevem McQueenem 
w roli głównej. Współcześnie na rozległych terenach poobozowych 
znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich z licznymi ekspozycjami, 
w tym repliką baraku obozowego i wieżami wartowniczymi.

Żagań jest bez wątpienia miastem wpisującym się w trend turystyki 
filmowej (tzw. set jetting) – to właśnie tutaj kręcone były kultowe 
sceny z pierwszej serii „Czterech pancernych i psa” Konrada Nałęc-
kiego czy sceny walk w „Potem nastąpi cisza” Janusza Morgensterna. 
Wydarzenia mające miejsce w Żaganiu były również inspiracją dla 
filmu „The Wooden Horse”.

Zachęcamy do odwiedzenia miasta pełnego niespodzianek oraz 
turystycznych atrakcji, w którym część swojego życia spędziły nie-
zwykłe postacie, takie jak wybitny astronom Jan Kepler, postępowa 
księżna Dorota de Talleyrand-Périgord czy znana cygańska poetka 
Papusza (Bronisława Wajs).

urzadmiasta.zagan.pl

Lubuskie do zwiedzania

Żagań na weekend
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Lubuskie do zwiedzania

Iłowa Miasto ogrodów

Lubrza

Fascynująca przyroda z historią w tle

Rozwój ogrodnictwa w XVII w. i założenie parku na początku XX w. określiły 
charakter Iłowej. Znajdujące się u nas ogrody, zwłaszcza chiński i japoński, 
wyznaczyły nowy kierunek w zagospodarowywaniu przestrzeni miejskiej. 
Miasto i okolice urzekają również obiektami o ciekawej architekturze – 
pamiątkami po niemieckiej przeszłości. Przyjedź tutaj, a poczujesz siłę 
magnetyzmu Iłowej.

Wędrówka po urokliwym parku z wyjątkową szatą 
roślinną i architekturą rozbudzi apetyt na więcej. 
Przy okazji wizyty w Iłowej warto też odwiedzić 
atrakcyjne miejsca w pobliżu naszego miasta. Iłowa 
i okolice nie raz cię zaskoczą!

www.ilowa.pl

Gmina Lubrza położona jest w centrum Ziemi Lubuskiej, krainy 
pełnej lasów i jezior, jest więc rejonem idealnym dla turystów 
i osób szukających wypoczynku. Bliskość ważnych szlaków 
komunikacyjnych sprawia, że łatwo tu dojechać, co jest niewąt-
pliwym atutem regionu. Jest to jeden z najbardziej interesują-
cych turystycznie terenów w województwie lubuskim. Oprócz 
powszechnie znanego jeziora Niesłysz, na obszarze gminy znaj-
duje się 11 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ponad 

700 ha, m.in. jeziora: Goszcza, Lubie, Lubrza. Są tu atrakcyjne 
plaże oraz miejsca doskonale nadające się do kąpieli, uprawiania 
sportów wodnych i wędkowania. Można odnaleźć zakątki piękne 
i jednocześnie mało uczęszczane, liczne obiekty historyczne, 
a przede wszystkim jest tu czyste, zdrowe powietrze. Na uwagę 
zasługują liczne zabytki sakralne na terenie gminy: siedemnasto-
wieczne drewniane kościoły w Nowej Wiosce i Boryszynie oraz 
kościoły w Przełazach, Mostkach i Lubrzy.

Do najciekawszych obiektów historycznych należą przede 
wszystkim fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 
Pętla Boryszyńska to niezwykle ważna część MRU, ponad 80 km 
frontu fortyfikacji, budowanego przez Niemców przed II wojną 
światową między Odrą, a Wartą.

LUBRZA – natura, historia, legenda… 
www.lubrza.pl
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Babimost

Bytnica

Gmina Babimost to rejon atrakcyjny pod wzglę-
dem turystycznym. Doskonałe tereny obfitu-
jące w grzyby i zwierzynę łowną przyciągają 
turystów. Nad Jeziorem Wojnowskim w Starym 
Kramsku w ostatnich latach przybyło wiele 
domków letniskowych.

Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej mogą 
bez ograniczeń zwiedzać okolice i podziwiać 
pomniki przyrody w rezerwacie „Laski”. Babimost 
posiada blisko 12 kilometrową trasę w pełni 
bezpiecznych i wygodnych ścieżek rowerowych. 
Siedmiokilometrowy odcinek łączy Babimost 
z malowniczym jeziorem Linie, inny ponad 
kilometrowy łączy wsie Podmokle Wielkie 
i Podmokle Małe, a jeszcze inny jest położony 
pomiędzy Kolesinem a Nowym Kramskiem. 
Powstają kolejne ścieżki rowerowe prowadzące 
od Janowca poprzez Kolesin, Nowe Kramsko, 
Babimost, Podmokle Wielkie i Podmokle Małe 
o łącznej długości ponad 10 km. W sumie łączna 
długość ścieżek rowerowych liczyć będzie 
ponad 22 km i obejmie cały obszar gminy.

Ponadto w Starym Kramsku zbudowana została 
przystań wodna, która umożliwia mieszkańcom 
i turystom korzystającym z uroków jeziora 
Wojnowskiego uprawianie sportów wodnych, 
rekreację i bezpieczny wypoczynek.

Pomiędzy Gryżyną a wsią Grabin i dalej do Szklarki Radnickiej rozciąga się 
Gryżyński Park Krajobrazowy. Kto przybył tu pierwszy raz, nie jest przygoto-
wany na takie widoki. Zaskoczenie wywołuje wątpliwości – jak to możliwe, 
żeby w tym z pozoru jednostajnym krajobrazie znajdował się świat pełen 
wody, kolorów, liści buków, olch i dębów. Trzeba się oswoić ze świadomo-
ścią, że to wspaniała rzeczywistość, przepełniona niezwykłymi formami 
zboczy, dolin i pagórków. Woda wypływa zewsząd i znikąd. Po kilkunastu 
metrach już szemrze i meandruje. Woda czysta jak kryształ, pozwala śledzić 
piaszczyste dno i kamyki w wodzie.

Dla turystów chcących poznać świat przyrody pracownicy Gryżyńskiego 
Parku Krajobrazowego wytyczyli ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. 
Wędrówka rozpoczyna się przy Ośrodku Wypoczynkowym w Gryżynie nad 
jeziorem Kałek. Rozmieszczone wzdłuż trasy tablice prezentują ciekawostki 
o florze i faunie Parku.

Rykowisko Jeleni na Łąkach Dobrosułowskich – miejscem, na które rokrocznie przy-
bywa wielu fanatyków świata zwierząt jest rykowisko jeleni. Na łąkach i nieużytkach, 
zwanych „Łąkami Dobrosułowskimi” co roku od września rozgrywa się największe 
w Europie rykowisko, gdzie króluje jeleń szlachetny. Ta nie lada gratka przyrodnicza 
znana jest wśród turystów z zacięciem przyrodniczym w kraju jak również za granicą.

www.bytnica.pl

PORT LOTNICZY „ZIELONA GÓRA” 
W BABIMOŚCIE

5 kilometrów od miasta położony jest jedyny 
w województwie lubuskim Międzynarodowy 
Port Lotniczy „Zielona Góra”, wybudowany 
w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Długość pasa, który został gruntownie 
zmodernizowany na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych wynosi 2 700 m. 
Mogą na nim startować i lądować wszystkie 
typy samolotów. Podstawową zaletą lotniska 
jest położenie blisko zachodniej granicy 
naszego Państwa oraz korzystne usytuowanie 
względem głównych korytarzy powietrznych. 
Odległość od autostrady A-2 Wschód-Zachód, 
wynosi zaledwie 15 km.

www.babimost.pl
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Oferta pobytowa 
obiektów noclegowych
na terenie województwa lubuskiego 
w terminie lipiec-sierpień 2020 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów 

przygotowaliśmy propozycje na spędzenie 
wakacji w województwie lubuskim. Wyjątkowe 
miejsca już czekają. Poznaj propozycje obiektów 
z różnych kategorii od agroturystyki do hoteli****. 
Nie siedź w domu i wypoczywaj w lubuskim.
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AGROTURYSTYKA

AGROTURYSTYKA ZAMOSTOWO

DOM WAKACYJNY „WĘDROMIERZ”

Zamostowo 1 
66-300 Międzyrzecz 
+48 601 749 606 
agro@zamostowo.pl

www.zamostowo.pl 
www.facebook.com/zamostowo1

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg od 85 zł/osoba/doba

Borowy Młyn 1B 
66-220 Pszczew 
+48 605 534 002 / 501 614915 
l.buslowicz@vp.pl

www.wedromierz.pl

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg od 80 zł/osoba/doba (w cenie sprzęt pływający, 
rowery szosowe, parking)

Gospodarstwo agroturystyczne nad jeziorem Kursko, 
w sercu Ziemi Lubuskiej. Atrakcyjne położenie i malownicza 
okolica zaspokoją potrzeby zarówno tych, którzy szukają 
odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku, jak i miłośników 
aktywnego wypoczynku. Do dyspozycji osobny budynek 
mieszkalny z 5 sypialniami, łazienkami, kuchnią i salonem. 
Większość pokoi znajduje się na piętrze, dzięki czemu z ich 
okien można zobaczyć jezioro, sad i staw rybny. Do budynku 
przylega zadaszony taras z zestawem mebli ogrodowych, 
z których można swobodnie korzystać. Teren gospodarstwa 
jest ogrodzony i zamykany, a bezpieczeństwa strzegą dodat-
kowo psy. Do dyspozycji jeden pokój jednoosobowy, trzy 
pokoje dwuosobowe i jeden pokój czteroosobowy. Istnieje 
możliwość wstawienia dodatkowego łóżka bądź łóżeczka dla 
dziecka. Maksymalnie może przenocować 14 osób. Wszyst-
kie sypialnie są wyposażone standardowo i zamykane na 
klucz. Większość pokoi ma własną łazienkę. Wyjątek stanowi 
pokój jednoosobowy, który ma wspólną łazienkę z jednym 
pokojem dwuosobowym. W łazienkach zamontowane są 
kabiny prysznicowe oraz uchwyty poprawiające bezpieczeń-
stwo i komfort korzystania dla osób starszych lub mających 
ograniczone możliwości ruchowe.

Czysty i ekologiczny teren Pszczewskiego Parku Krajobrazo-
wego z dala od cywilizacji czyni n gospodarstwo ekologiczne 
przyjemnym i spokojnym miejscem na wypoczynek, węd-
kowanie i grzybobranie. urozmaicony teren gospodarstwa 
zajmuj 8,8 hektara i pokryty jest lasem liściastym i iglastym 
oraz łąkami i przylega do 5km linii brzegowej jeziora Wędro-
mierz. Dla gości dostępny jest sprzęt wodny bez ograniczeń 
czasowych. Atrakcją turystyczną jest trasa kajakowa po oko-
licznych jeziorach oraz rzece Obrze. Do dyspozycji gości jest 
stół do ping-ponga oraz piłkarzyki, dodatkowo plac zabaw 
dla dzieci, boisko do siatkówki i piłki nożnej. Do dyspozycji 
gości są również rowery szosowe. Jeziora stanowią idealną 
bazę dla wędkarzy, jak również umożliwiają nieskrępowany 
wypoczynek wszystkim gościom. Bogata roślinność i czysta 
ekologia sprzyjają rozwojowi ziół, które można zbierać na 
terenie gospodarstwa, a las bogaty jest w runo leśne i róż-
nego rodzaju grzyby. Na terenie obiektu znajdują się miejsca 
do organizacji biesiad przy ognisku lub grillu.
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE LETNICA

Letnica 1A 
66-008 Świdnica 
+48 606 649 604 
agroletnica@op.pl

www.agroletnica.pl 
www.facebook.com/agroletnica

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg 40 zł/osoba/doba (wyżywienie: 65 zł, w tym: 
śniadanie 20 zł, obiad 25 zł, kolacja 20 zł)

Już sama nazwa wsi Letnica kojarzy się z letnim wypo-
czynkiem, a jej malownicze położenie, między rzeką Odrą 
i Bobrem pełne wzniesień i pagórków otoczone olbrzymim 
kompleksem leśnym, czyni gospodarstwo bardzo atrakcyj-
nym miejscem, gdzie warto wybrać się na letni wypoczynek. 
Gospodarstwo przylega z jednej strony do ściany lasu, a z dru-
giej do starego przypałacowego parku. Olbrzymi kompleks 
leśny łączy się z Puszczą Rzepińską, jest przegrodzony z jednej 
strony rzeką Odrą, a z drugiej zamknięty rzeką Bóbr. W odle-
głości 5 km znajduje się: miejsce, gdzie można powędkować, 
muzeum Wojskowe, muzeum Środkowego Nadodrza, skan-
sen, ośrodek jazdy konnej, lasy pełne grzybów i zwierzyny. To 
wszystko czyni gospodarstwo bardzo atrakcyjnym miejscem, 
gdzie warto spędzić swój wakacyjny czas czy wybrać się na 
urlop. Powierzchnia gospodarstwa to 5 ha z czego 3 ha to sad 
wiśniowy, a na pozostałych 2 ha stoi dom z całą infrastrukturą 
rekreacyjno-wypoczynkową, w której mieszczą się: • basen 
100 m² z kryształową wodą 1,5 m głębokości! • grill • boisko 
do siatkówki • sala pinpongowa. Atrakcje, które czekają na 
miejscu: kąpiele w basenie, jesienią lasy pełne grzybów, 
przejażdżki konne w oddalonym o 8 km ośrodku jeździeckim, 
wyprawa do Zielonej Góry pełnej małych kafejek, dyskotek, 
przepiękny deptak zachęcający do wieczornych spacerów, 
pieczenie prosiaka, dzika, koźlaka, przyjęcia imieninowe, uro-
dzinowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

KOZIOŁEK SUCHODOŁEK W NOWEJ ZAGRODZIE

Suchodół 2 
68-343 Brody 
+48 667 591 401 
68 371 20 43 
filipowicz.agro@wp.pl

www.suchodol.agrowakacje.pl 
www.lubuskieagroturystyka.pl

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg od 43 do 150 zł/osoba/doba

Miejsce do odpoczynku od miastowego zgiełku i codzien-
nego zabiegania, szczególnie przyjazne dla małych i dużych 
smyków. Gospodarstwo przystosowane jest przede wszyst-
kim dla rodzin z dziećmi, które odnajdą tam wiele możliwości 
do zabaw. Dużą atrakcją są również zwierzęta: kozy, kury, 
króliki, szynszyle, świnka morska, oraz żółwie. Gospodarstwo 
wpisane jest do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
(w województwie lubuskim jest tylko 7 takich zagród). 
Gospodarstwo leży z dala od dróg szybkiego ruchu, a goście 
mówią: „że prawie na końcu świata”. Tu kończy się droga 
asfaltowa i zaczynają bezkresne lasy pełne grzybów, jagód 
i czerwonych borówek. Suchodół to lubuska wieś licząca 
tylko kilka domów, usytuowana blisko granicy polsko-nie-
mieckiej: do przejścia Zasieki – Forst jest tylko 10 km, a do 
Olszyny 25 km, co umożliwia korzystanie z dodatkowych 
atrakcji po stronie niemieckiej.

Jesienią natomiast jest pełno grzybiarzy, którzy w lasach 
zrealizują swoje pasje. Dla nich przygotowano dużą suszarnię 
na grzyby lub sporą ilość suszarek elektrycznych.
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KURSKA DOLINA

LEŚNE ZACISZE

Kursko 77 
66-300 Międzyrzecz 
+48 607 885 783 
95 741 98 80 
kurska.dolina@onet.eu

www pokojekurskadolina.pl 
www.facebok.com/kurskadolina

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg od 55–60 zł/dobę od osoby

Lipy 1 C 
66-415 Kłodawa 
+48 784 578 001 
lesne-zacisze@wp.pl

www.lesne-zacisze.pl

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg od 30 zł/osoba/doba

Kursko to wieś licząca około 300 mieszkańców, położona jest 
województwie lubuskim w odległości 12 km na zachód od 
Międzyrzecza nad jeziorami „Kursko” i „Długie”. Od naszego 
obiektu do pierwszego jeziora jest około 350 m, a do dru-
giego jeziora 150 metrów. W okolicy znajdują się także inne 
jeziora i rzeki, które można odwiedzać i podziwiać. W Kursku 
znajdują się obiekty budowlane międzyrzeckiego rejonu 
umocnionego (MRU) powstałe w latach 1934–1938 możliwe 
do zwiedzania oraz zabytkowy czynny do dzisiaj obrotowy 
most forteczny. Dla miłośników przyrody dostępne są oko-
liczne lasy pełne różnorodnej roślinności, zwierzyny i runa 
leśnego. Agroturystyczny domek położony jest 12 km od 
Międzyrzecza w miejscowości Kursko nad jeziorami Długie 
i Kurskie. Świadczy usługi noclegowe i na życzenie gości rów-
nież domowe wyżywienie, śniadania i obiadokolacje. Goście 
mają możliwość łowienia ryb, korzystania z dzikiej plaży 
i kąpieliska oraz leżakowania, biesiadowania i grillowania pod 
wiatą rekreacyjną. Dla aktywnych jest możliwość wypoży-
czenia rowerów, kajaków, łodzi wędkarskiej i 5 osobowego 
roweru wodnego.

Lipy położone są na północ od Gorzowa Wielkopolskiego 
(20 km), na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajo-
brazowego. Lipy to niewielka leśna osada składająca się 
z dwóch części odległych od siebie o 2 km. Obiekt położony 
jest w mniejszej części, gdzie na skraju lasu w luźnej zabu-
dowie jest tylko 5 gospodarstw i leśniczówka. Wyróżnia się 
on wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. 
Agroturystyka (2 domki dla maksymalnie 20 osób) zlokalizo-
wana jest na dużej śródleśnej działce w pobliżu jeziora Lubie-
szewko, na terenie przebogatego przyrodniczo Barlinecko-

-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Pokoje wyposażone 
są w aneksy kuchenne i łazienki. Na wyposażeniu są również 
leżaki, stoły i krzesła zewnętrzne oraz grill. Przy domkach 
wybudowano miejsce zadaszone, gdzie z przyjemnością 
spędza się czas w czasie upałów.

Cały teren jest ogrodzony, a w nim plac zabaw dla dzieci, 
boisko do gry w siatkówkę, oraz parking. Można wypożyczyć 
kajaki (2 dwuosobowe) i rowery (3 turystyczne). Tuż za gra-
nicą gospodarstwa przebiegają atrakcyjne szlaki turystyczne 
piesze, rowerowe i konne. Woda w jeziorze i powietrze jest 
bardzo czyste. Jest to wspaniałe miejsce na wypoczynek dla 
osób lubiących spędzać czas aktywnie i tych, którzy lubią 
poleniuchować. Jest to również miejsce bardzo bezpieczne 
dla dzieci.
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NEWLAND WÓJTOWICZ

Debrznica 32 
66-235 Torzym 
+48 604 425 662  
683 413 219 
696 096 017 
debrznica@gmail.com

www.kajaki24.eu 
www.facebook.com/
kajaki24lubuskie

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 70 zł/osoba/doba (wyżywienie: śniadanie – 30 zł, 
obiad – 40 zł, kolacja – 30 zł, obiadokolacja – 40 zł, 
kajak dwuosobowy: od 50 zł/dzień – 25 zł/osoba, 
kajak jednoosobowy: od 50 zł/dzień – 50 zł/osoba)

Wieś Pietrzyków położona jest w powiecie Żary, w sąsiedz-
twie lasów iglastych i meandrującej pomiędzy wzgórzami 
morenowymi rzeki Lubszy. Należący do Starego Folwarku 
teren – krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni 2 ha, trzy 
zarybione stawy, podwórze folwarczne otoczone budynkami 
oraz 10 hektarów łąk, malowniczo położonych w pobliżu 
lasów – jest wyizolowany i zapewnia gościom poczucie pry-
watności w spokojnym, czystym otoczeniu. Baza noclegowa 
to apartamenty z aneksem kuchennym, domki kempingowe 
typu holenderskiego oraz pole camperowe. Kuchnia to trady-
cyjne polskie dania przygotowywane według receptur prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie. Śniadania w Starym 
Folwarku obfitują w swojskie sery, pieczywo oraz wędliny 
z folwarcznej wędzarni, wieczory można spędzić przy ogni-
sku wsłuchując się w żabi koncert. Możliwość jazdy konnej 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dla najmłod-
szych sala zabaw, trampolina o przekątnej 3,75 m, która może 
posłużyć jako mega kojec dla maluchów, gry i zabawy, stół 
do ping ponga, stół bilardowy. Na terenie obiektu bezpłatne 
wi-fi, bezpłatny parking, obiekt monitorowany.

Newland Wójtowicz położone jest w pobliżu Puszczy Rze-
pińskiej na Ziemi Lubuskiej. Aby dojechać do gospodarstwa 
należy zjechać z autostrady A2 na zjeździe w miejscowości 
Torzym. W Debrznicy odnajdzie się równowagę, ukojenie 
dla duszy i ciała. Dom Wójtowiczów gwarantuje, że odżyją 
zmysły, które zagubiły się w zgiełku codziennego dnia. Pobyt 
tam to świetne połączenie, możliwość zrelaksowania się, 
a jednocześnie bliskość własnego domu. Tylko godzina drogi 
z Poznania, Berlina, Zielonej Góry. W zasięgu ręki czeka wiele 
ciekawych do zwiedzenia miejsc. Atrakcją są spływy malow-
niczymi rzekami Pliszką i Ilanką sprzętem najwyższej klasy.

Pietrzyków 7/8 
68-712 Lipinki Łużyckie 
+48 602 515 098 
603 610 930 
biuro@stary-folwark.pl

www.stary-folwark.pl 
www.facebook.com/
StaryFolwark/

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 50 zł/osoba/doba (apartament 100 zł/os. 
bez śniadania, koszt śniadania 20 zł/os.)

STARY FOLWARK
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CAŁOROCZNY DOM WAKACYJNY

RANCZO

AULICHÓWKA

Śliwnik 21 
67-320 Małomice 
+48 886 396 701 
biuro@ranczo-sliwnik.pl

www.ranczo-sliwnik.pl 
www.facebook.com/
ranczoagroturystyka

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 60 zł/osoba/doba

Agroturystyka Ranczo to jedyne tak wyjątkowe miejsce 
w okolicy. Jest tworzone z zaangażowaniem, pasją i miło-
ścią stąd jego rodzinna atmosfera. Ranczo ulokowane jest 
w maleńkiej mieścinie Śliwnik. Jest miejscem wypoczynko-
wym z dala od miejskiego gwaru i hałasu. To 2 hektary zieleni 
otoczone lasem, gdzie odpocznie umysł i ciało. W agrotury-
styce znajdują się konie i owce. Prowadzony jest także hotel 
dla psów. Do dyspozycji gości jest sauna, bilard, lotki, hamaki 
w lasku oraz bezpłatny parking na terenie Rancza.

Dom Wakacyjny znajduje się w urokliwej wsi Gryżyna, poło-
żonej w centrum Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Na 
terenie posesji oprócz zadbanego ogrodu z placem zabaw 
dla dzieci, znajdują się trzy budynki: Całoroczny Dom Waka-
cyjny, składający się z dużego salonu z kuchnią i jadalnią oraz 
4 sypialni dla maksymalnie 17 osób (optymalnie dla 12–13). 
Dom ten udostępniamy jako całość do wyłącznej dyspo-
zycji wynajmujących oraz budynek z kortem Squash, gdzie 
znajdują się 3 dodatkowe pokoje – w zależności od potrzeb 
dwu- lub trzyosobowe. Przy nich usadowiona jest wolnosto-
jąca, w pełni wyposażona kuchnia. Części ogrodu pomiędzy 
Domem, a Squash są oddzielone zieloną ścianą, stąd jest 
możliwy podział na dwie oddzielne grupy osób przebywa-
jących na naszym terenie. W Gryżynie jest czyste jezioro 
z zadbaną plażą, a ścieżki w Parku zachęcają do spacerów lub 
wycieczek rowerowych w gronie rodzinnym lub przyjaciół. 
Na życzenie jest możliwość zamówienia domowego wyży-
wienia (śniadania, obiady, kolacje), a także specjalnego menu 
na całonocne biesiady przy dużym stole. A dla smakoszy – 
pieczyste oraz dziczyznę z lubuskich lasów.

Gryżyna 13 
66-630 Bytnica 
+48 501 203 232 
info@gryzyna.pl

www.gryzyna.pl 
www.facebook.com/
HolidayHomeGryzyna

Proponowane ceny w terminie lipiec–sierpień 2020: 
nocleg od 75 zł/osoba/doba
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GOŚCINIEC

DWÓR

KARCZMA TABERSKA

Janowiec 1 
66-111 Nowe Kramsko 
+48 68 351 11 30 
info@karczmataberska.pl

www.karczmataberska.pl 
www.facebook.com/
karczmataberska

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 90 zł/osoba/doba

DWÓR KOLESIN

Kolesin 14 
66-110 Babimost 
+48 571 245 145 
recepcja@dworkolesin.pl

www.dworkolesin.pl 
www.facebook.com/dworkolesin

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 110 zł/osoba/doba

Dwór Kolesin jest położony w spokojnej okolicy pośród 
pól i lasów, 100 metrów od Jeziora Wojnowskiego. Oferuje 
on apartamenty z bezpłatnym WiFi, które mieszczą się 
w odnowionym zabytkowym spichlerzu. Apartamenty są 
wyposażone w telewizor z płaskim ekranem. Każdy z nich 
obejmuje łazienkę z prysznicem. Podłoga w apartamentach 
jest drewniana. Dwór Kolesin dysponuje przestronną salą 
na najwyższym piętrze, która jest doskonałym miejscem 
na organizację warsztatów i konferencji. Obiekt udostępnia 
Gościom także wspólny salon z kominkiem oraz przestronny 
taras. Na miejscu można wypożyczyć rowery i skorzystać 
ze sprzętu do grillowania. Na życzenie obiekt zapewnia 
transfer z lotniska. Dwór Kolesin jest oddalony o 2 km 
od lotniska Zielona Góra-Babimost. Odległość od jeziora 
Błędno wynosi 11 km.

Gościniec Agrotabera Karczma Taberska to rustykalny zajazd 
usytuowany w spokojnej okolicy. Oferuje on bezpłatne WiFi 
we wszystkich pomieszczeniach oraz bezpłatny parking. 
W odległości 2 km od obiektu znajduje się Jezioro Wojnow-
skie, wokół którego przebiegają piesze i rowerowe szlaki 
turystyczne. Wszystkie jasne pokoje i apartamenty w obiekcie 
Gościniec Agrotabera wyposażone są w telewizor LCD 
z dostępem do kanałów satelitarnych i obejmują łazienkę 
z kabiną prysznicową. Apartamenty wyposażone są dodat-
kowo w sofę i podstawowe przybory kuchenne. Gościniec 
Agrotabera Karczma Taberska dysponuje placem zabaw 
dla dzieci oraz boiskiem sportowym. W restauracji obiektu 
Karczma Taberska serwowane jest śniadanie w formie bufetu. 
Lokal oferuje również wybór dań z karty i specjalizuje się 
w kuchni staropolskiej. Zajazd usytuowany jest w odległości 
1,7 km od przystanku autobusowego Nowe Kramsko. Regio-
nalne lotnisko w Zielonej Górze oddalone jest od obiektu 
o 3,2 km.
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PENSJONAT

HOTEL ***

PENSJONAT SAGE

Adama Mickiewicza 21 
66-220 Łagów Lubuski 
+48 661 113 314 
biuro@pensjonatsage.pl

www.pensjonatsage.pl 
www.facebook.com/
PensjonatSage

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 80zł/osoba/doba

Pensjonat SAGE położony jest nieopodal jeziora Trześniow-
skiego. Do samego jeziora jest 200m. Na terenie jest piękny 
ogród, w którym można odpocząć na huśtawce albo leżaku. 
Do dyspozycji restauracja z pysznym domowym jedzeniem. 
Można wypożyczyć rower turystyczny i zwiedzić okolice.

Hotel położony jest w pięknej i komfortowej lokalizacji oto-
czonej zielenią oraz parkami. Odległość od centrum miasta – 
zaledwie 400 metrów od naszego obiektu, droga ekspresowa 
S3 – niecałe 5 minut jazdy autem. Obiekt jest połączeniem 
tradycji i nowoczesności, zaadaptowany z wielką dbałością 
o szczegóły, aby zagwarantować atmosferę, w której będzie-
cie mogli cieszyć się Państwo doskonałym wypoczynkiem 
i świetną kuchnią w restauracji Platanova. Hotel oferuje 63 
luksusowo urządzone pokoje i apartamenty z klimatyzacją, 
bezpłatnym WiFi, całodobową recepcją, a także restaurację 
oraz bar. Codziennie w cenie pobytu serwowane jest śnia-
danie w formie bufetu. Restauracja Platanova to wyjątkowe 
miejsce w Nowej Soli. Tworzymy je z pasją i pełnym zaanga-
żowaniem. Oryginalne kompozycje oraz udane i zaskakujące 
połączenia smaków sprawiają, że każda wizyta w Platanovej 
pozostawia niezapomniane wrażenia.

HOTEL NADODRZAŃSKI DWÓR

Aleja Wolności 8 
67-100 Nowa Sól 
+48 68 410 69 00 
recepcja@nadodrzanskidwor.pl

www.facebook.com/
nadodrzanskidwor

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 105 zł/osoba/doba
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Hotel Restauracja Janków to doskonałe połączenie Buisiness & 
Pleasure. Usytuowany w malowniczym centrum miasta Żary, około 
10 km od trasy Wrocław-Berlin. Hotel dyskretnie łączy w sobie 
tradycyjną elegancję z nowoczesnością, zapewniając Gościom 
profesjonalną obsługę i doskonały wypoczynek. Hotel jest doskona-
łym miejscem na wypoczynek dla każdego z gości. Poza wysokim 
standardem pokoi, znajdą się w hotelu piękne sale restauracyjne. 
Hotel posiada 60 miejsc noclegowych w komfortowo urządzonych 
pokojach wyposażonych w TV satelitarną, sejf, barek. Każdy z pokoi 
posiada osobną łazienkę. Na terenie całego obiektu można korzystać 
z Internetu bezprzewodowego.

Hotel ulokowany jest przy trasie Wrocław-Berlin oraz w pobliżu 
malowniczych Borów Dolnośląskich, słynących z obfitych grzybo-
brań. Budowa Rezydencji została ukończona w 1892 roku. Świetność 
odzyskała w kwietniu 2002 roku kiedy to została odrestaurowana 
oraz oddana do użytku. W hotelu do dyspozycji znajdują się pokoje 
1–osobowe, 2–osobowe i 3–osobowe. Każdy z nich cechuje się 
wysokim standardem, przestronnością i kunsztem aranżacji. W trosce 
o komfort Gości, wyposażono je w telewizor i radio, a oprócz tego 
na terenie całego hotelu istnieje możliwość skorzystania z bezprze-
wodowego Internetu. Z myślą o tych, którzy cenią sobie luksus, 
przygotowano urokliwy apartament z widokiem na ponad 100-letni 
park. Rezydencja Janków to nie tylko eleganckie pokoje, to także 
zachwycające sale restauracyjne, stanowiące doskonałe tło dla 
każdej z wymarzonych uroczystości.

Hotel*** Tanzanit położony jest wśród przepięknej przyrody Pojezie-
rza Lubuskiego. Daleko od zgiełku, przy linii lasów na brzegu malow-
niczego jeziora Rudzieńskiego. Doskonale rozwinięta baza nocle-
gowa i gastronomiczna oraz duża sala konferencyjno-szkoleniowa 
to tylko niektóre z wyróżników. Wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
basen zewnętrzny, kręgielnia, sala zabaw i wiele innych atrakcji.

HOTEL TANZANIT

Jesionka 57 
67-415 Kolsko 
+48 68 352 40 00 
recepcja@hoteltanzanit.pl

www.hoteltanzanit.pl 
www.facebook/hoteltanzanit

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 135 zł/osoba/doba

Jana Długosza 13 
68-200 Żary 
+48 68 478 51 00 
hoteljankow@wp.pl

www.jankow.pl 
www.facebook.com/
HotelRestauracjaJankow

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 125 zł/osoba/doba (w cenie wliczone jest śniadanie 
oraz parking)

ul. Kolejowa 15 
68-120 Iłowa 
+48 68 36-00-331 
68 36-00-332 
rezydencjajankow@wp.pl

www.jankow.pl 
www.facebook.com/
rezydencjajankow

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 125 zł/osoba/doba (w cenie wliczone jest śniadanie 
oraz parking)

REZYDENCJA JANKÓW HOTEL JANKÓW
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HOTEL ****

GrapeTown to hotel, restauracja, ośrodek szkoleniowy, centrum roz-
rywki, siłownia oraz strefa relaksu i regeneracji ze SPA. Znajdziesz tu 
wszystko czego potrzebuje ciało. To czego potrzebuje dusza będzie 
dodane gratis!

Al. Wojska Polskiego 79 
65-762 Zielona Góra 
+48 68 353 70 90 
bok@grapetownhotel.pl

www.grapetown.pl 
www.facebook.com/
GrapeTownHotel

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 125 zł/osoba/doba

Wiechlice 45 B 
67-300 Szprotawa 
+48 68 376 86 10 
recepcja@palacwiechlice.pl

www.palacwiechlice.pl 
www.facebook.com/
PalacWiechlice

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 170 zł/osoba/doba

Mierzęcin 1 
66-520 Dobiegniew 
+48 95 71 31 500 
recepcja@placmierzecin.pl

www.palacmierzecin.pl 
www.facebook.com/
PalacMierzecin

Proponowane ceny w terminie lipiec-sierpień 2020: 
nocleg od 170 zł/osoba/doba

Stylowe wnętrza i bogata historia Pałacu Wiechlice, w którym 
rezydowały wojska pruskie, carskie oraz francuskie z Napoleonem na 
czele, stanowią dziś o unikalności tego ośrodka na mapie polskich 
atrakcji turystycznych. Pałac Wiechlice łączy w sobie historyczny urok 
z nowoczesnym, ekologicznym luksusem, który będzie towarzyszył 
podczas wypoczynku, pobytu w SPA & Wellness czy na konferencji. 
W połączeniu klasycznej elegancji ze współczesnymi udogodnie-
niami, tradycyjna polska gościnność wyróżnia ten obiekt spośród 
innych obiektów w Polsce.

GRAPETOWN PAŁAC WIECHLICE

Obiekt Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort jest położony w miej-
scowości Mierzęcin, zaledwie 500 metrów od Jeziora Mierzęckiego. 
Oferuje on rozmaite zabiegi odnowy biologicznej oraz zajęcia 
rekreacyjne, takie jak gra w golfa, jazda konna czy łucznictwo. Na 
posesji znajduje się rozległa winnica, w której produkowane są wina. 
Goście mają do dyspozycji eleganckie pokoje utrzymane w ciepłej 
kolorystyce. Udogodnienia dostępne w każdym z nich obejmują 
telewizor oraz łazienkę z prysznicem. Działające na miejscu centrum 
SPA oferuje zabiegi na twarz i ciało. W ich trakcie wykorzystywane 
są winogrona. Zabiegi należy rezerwować z wyprzedzeniem. Obiekt 
dysponuje też kortami tenisowymi oraz krytym basenem. W wolnej 
chwili Goście mogą pograć w bilard. Okolica jest wymarzonym 
miejscem dla miłośników wędkowania, kajakarstwa, nordic walkingu 
i rowerowych wycieczek. Dla najmłodszych przygotowano plac 
zabaw oraz pokój zabaw z zabawkami i grami. W kręgielni wydzie-
lono też tory dla dzieci. Obiekt Pałac Mierzęcin Wellness & Wine 
Resort jest oddalony o 6 km od miejscowości Dobiegniew i drogi 
krajowej nr 22.

PAŁAC MIERZĘCIN WELLNESS & RESORT
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Jak wykorzystać potencjał Google 
Moja Firma w branży hotelarsko-
gastronomicznej?
Ze względu na trudną sytuację w branży hotelarsko-

-gastronomicznej w czasie pandemii Covid-19 warto 
w swoich działaniach wykorzystać narzędzia jakie daje 
Google Moja Firma. Konto w Google Moja Firma to wię-
cej niż tylko wizytówka. Profil firmy pozwala lepiej zapre-
zentować hotel czy restaurację do klientów w Mapach 
i w wyszukiwarce Google, dzięki czemu klienci z łatwo-
ścią mogą znaleźć obiekt. Odpowiednio uzupełniony 
profil na pewno zachęci klientów do odwiedzin lub 
do złożenia zamówienia.

Wizytówka Google to darmowe narzędzie, które zwiększa 
widoczność obiektu w wyszukiwarce, a także w Mapach 
Google. Dla zapytań hotelowych w danych miastach dane 
generowane z wizytówki pojawiają się tuż po płatnych rekla-
mach Google Ads, a przed bezpłatnymi wynikami wyszuki-
wania. Jest to kolejny punkt styku z potencjalnymi gośćmi, 
nawet z urządzeń mobilnych, który umożliwia rezerwację 
bezpośrednio z wyników wyszukiwania. To także świetny 
sposób na uzupełnienie działań pozycjonowania w wynikach 
organicznych. W przypadku większych miejscowości posia-
danie wizytówki na pewno pomoże osobom w pobliżu na 
łatwiejsze dotarcie do siedziby, ale także – jeżeli posiadamy 
wizytówkę widoczną wysoko w wynikach – na pozyskanie 
dodatkowych zapytań.

Konfiguracja Google Moja Firma wymaga posiadania 
konta w Google, które zostanie automatycznie założone 
np. podczas zakładania skrzynki pocztowej na Gmail.com. 
W pierwszym kroku należy podać nazwę obiektu oraz można 
zapoznać się z warunkami korzystania z usługi. Krok ten 
wydaje się prosty, ale wielu przedsiębiorców i właścicieli 
obiektów już na tym etapie popełnia błąd. Nazwa obiektu, 
nie tylko w Google Moja Firma, ale w każdym innym miejscu, 
w serwisach OTA, na stronie internetowej itd. powinna być 
taka sama, aby utrzymać spójność w budowania wizerunku 
firmy. Drugim aspektem przy wpisaniu nazwy jest dostoso-
wanie jej do wymogów SEO, utworzona wizytówka będzie 
wyświetlana w wyszukiwarce Google oraz w Mapach Google. 
Bardzo ważnym elementem nazwy będzie nazwa obiektu. 

Może się jednak zdarzyć tak, że sama nazwa nie sugeruje 
usług świadczonych przez firmę. Dlatego warto nadać człon 
określający rodzaj ośrodka. Na przykład, dla hotelu warto 
dodać człon dookreślający „Hotel”, można też dodatkowo 
określić położenie np. miasto.

Przede wszystkim aby móc posiadać własną wizytówkę 
w Mapach Google, musimy posiadać fizyczny adres naszej 
firmy. Może to być siedziba biura, wirtualny adres lub po 
prostu adres zamieszkania. Najważniejszą kwestią podawania 
adresu jest możliwość otrzymania poczty na wskazany adres, 
ponieważ istnieje spora szansa, że to na podany podczas 
zakładania wizytówki adres trafi specjalna pocztówka 
z kodem weryfikacyjnym. Samo stworzenie wizytówki na 
początku sprowadza się do uzupełnienia kilku pól z nazwą 
firmy, adresem czy telefonem. Istotny jest fakt przypisania 
strony do odpowiedniej kategorii. W późniejszym czasie 
możliwe jest dodanie kolejnych kategorii. Wybrana na 
początku kategoria będzie jednak najważniejsza i będzie 
miała spory wpływ na to, przy okazji jakich zapytań pojawi 
się wizytówka. Innym bardzo ważnym elementem jest opcja 

„Dostarczam produkty i świadczę usługi u klientów”, którą 
warto dodać jeżeli świadczymy takie usługi. Dodatkowo 
możemy wpisywać kody pocztowe, nazwy miejscowości lub 
po prostu zaznaczyć promień od lokalizacji, który możemy 
obsługiwać. Po uzupełnieniu wszystkich danych oraz usta-
leniu dokładnej lokalizacji, możemy przystąpić do ostatecz-
nego potwierdzenia wizytówki. Najczęstszym sposobem 
weryfikacji wizytówki jest wysłanie do siedziby naszej firmy 
pocztówki z kodem weryfikacyjnym. Alternatywną metodą 
weryfikacji jest połączenie telefoniczne. Potwierdzenie wery-
fikacji od razu uruchomi naszą wizytówkę. Gdy już zweryfiko-
waliśmy obiekt, możemy przejść do widoku głównego samej 
lokalizacji. W tym miejscu mamy możliwość nie tylko dodania 
nowych informacji, ale również zmiany tych podanych przy 
zakładaniu konta, tj., nazwa, adres, numer telefonu czy dodat-
kowe kategorie.
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Prowadząc działalność w branży hotelarskiej, prawdopo-
dobnie częściej obiekt jest dostępny dla swoich klientów niż 
w innych branżach, warto to zaznaczyć i podać możliwie 
szerokie godziny otwarcia. Gdy wizytówka obiektu pojawi się 
w wynikach wyszukiwania lub Mapach Google, na podsta-
wie tych danych zostanie również wyświetlona informacja 
o tym, czy dany obiekt jest w tej chwili otwarty. Upewnij się, 
że podane godziny otwarcia są aktualne. Można dostoso-
wać je dla każdego dnia tygodnia. Być może firma została 
oznaczona jako „tymczasowo zamknięta”. Sprawdź i zaktuali-
zuj informacje w profilu. W sekcji Usługi można dodać swoje 
usługi. W przypadku bogatej oferty wystarczy, że podane 
zostaną podstawowe pakiety wypoczynkowe, które ulegają 
najrzadziej zmianom. Warto wszystkie sekcje uzupełnić 
dokładnie i dodać tak wiele zdjęć, jak jest to możliwe. Usługa 
Google Moja Firma również stale się rozwija i możliwe, że 
w przyszłości zostaną dodane nowe pola do wypełnie-
nia. Warto zaznaczyć, że te informacje będą wyświetlane 
w wyszukiwarce Google oraz w Mapach Google. Dlatego im 
więcej danych zostanie podanych, tym korzystniej wpłyną 
one na zaangażowanie i decyzje potencjalnych gości.

Aby dać się znaleźć w Mapach Google należy uzupełnić swój 
profil w kluczowe informacje. Należy poinformować klientów, 
jakie opcje oferuje np. restauracja. Dodaj lub edytuj odpo-
wiednie atrybuty „Dania na miejscu”, „Na wynos”, „Dostawa”, 

„Dostawa bezdotykowa” lub „Odbiór na zewnątrz” w Google 
Moja Firma. Będą one wyraźnie widoczne w profilu firmy.

Poinformuj swoich klientów o ofercie dodając częste wpisy. 
Każdy rodzaj wpisu dostarcza odbiorcom określone infor-
macje i umożliwia dodanie przycisku polecenia. W zakładce 
nowości przedstawiaj ogólne informacje o swojej firmie. 
Możesz do nich dołączyć zdjęcie lub film, opis i przycisk pole-
cenia. Na przykład w przypadku restauracji można utworzyć 
wpis promujący nowe danie w menu. Promuj wydarzenie 
w swojej firmie. Nadaj mu tytuł, wybierz datę rozpoczę-
cia i zakończenia oraz godzinę. Do takiego wpisu można 
dołączyć zdjęcie lub film, opis i działanie. Wydarzenia, które 
spełniają określone kryteria, mogą się również wyświetlać 
w profilu firmy na karcie Przegląd, dzięki czemu będą lepiej 
widoczne dla klientów. Przedstawiaj informacje o wyprzeda-
żach lub ofertach promocyjnych w firmie. Takie oferty wyma-
gają podania tytułu, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz 
godziny. Do wpisu jest automatycznie dodawany przycisk 
polecenia „Wyświetl ofertę”. Możesz dołączyć także zdjęcie 
lub film, opis, kod kuponu, link oraz warunki korzystania 
z usługi. Oferty wyświetlają się w górnej części profilu firmy 
w wyszukiwarce Google i Mapach, a także z innymi wpisami 
na karcie Aktualności. Obiekty gastronomiczne mogą dodać 
pozycje z menu bezpośrednio do swojego profilu.

Bycie w Google Moja Firma jest o tyle istotne, że prawie 
zawsze wizytówki pojawiają się nad wynikami organicznymi. 
Zalet posiadania wizytówki w Google Moja Firma jest oczy-
wiście więcej – możliwość komunikowania się z klientami 
poprzez opinie czy prezentacja nowości w ofercie.

Opracowanie: Monika Kobel



Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

48

w
ię

ce
j n

a 
w

w
w

.lo
tu

r.
eu

w
w

w
.lo

tu
r.

eu

informacja turystyczna

Wytyczne dla pracowników punktów informacji turystycznej:

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do biura obowiąz-
kowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice 
ochronne podczas wykonywania obowiązków.

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowni-
ków (rekomendowane są 2 metry).

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie 
z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osu-
szone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamknię-
tego kosza i umyć ręce.

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, 
nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste 
i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy 
pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka 
telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie 
wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejścio-
wych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9. Pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba klientów 
zgodna z aktualnymi przepisami prawa.

10. Pilnować, aby odwiedzający dezynfekowali dłonie przy wejściu, 
zakładali rękawice ochronne, oraz posiadali ochronę zakrywającą 
usta i nos.

11. Pilnować, aby odwiedzający nie przekraczali wyznaczonych linii 
(oznakowanie na podłodze).

12. Tradycyjne pokazywanie miejsc na mapie palcem zastąpić 
wyświetlaniem na ekranach lub za pośrednictwem lasera (zacho-
wanie rekomendowanej odległości).

13. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, 
jeżeli istnieje taka możliwość.

Wytyczne dla pracodawców:

1. Zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej na bie-
żące funkcjonowanie.

2. Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki oraz maseczki ochronne, ew. przyłbice.

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesić instrukcje 
dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmo-
wania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem 
do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

4. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace 
porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, 
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywa-
nia posiłków.

5. Umieścić informację na drzwiach o maksymalnej liczbie 
klientów, mogących jednocześnie przebywać w punkcie 
obsługi turystycznej.

6. Usunąć z zasięgu klienta wszelkie ulotki, mapy i gadżety i nakazać 
pracownikom wydawanie ich bezpośrednio klientowi.

7. Podzielić zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pra-
cowników na miejscu w danym przedziale czasu.

8. Zmniejszyć liczbę pracowników korzystających ze wspólnych 
obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

9. Przygotować procedury postępowania na wypadek wystą-
pienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstru-
ować pracowników.

10. Wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażone w środki ochrony 
indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym 
będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych.

11. Przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) 
potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej, służb medycznych.

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia sympto-
mów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika punktu 
informacji turystycznej.

Jeżeli w trakcie pracy wystąpią u pracownika niepokojące objawy 
sugerujące zakażenie koronawirusem powinien on zostać nie-
zwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidual-
nym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powia-
domić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną 
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pamiętać należy, że:

Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystą-
pienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, 
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogar-
szania się stanu zdrowia zadzwonić na 999 albo 112 i poinformować, 
że mogą być zakażeni koronawirusem. Zaleca się bieżące śledzenie 
informacji GIS i MZ zamieszczonych na stronach www. gov.pl.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby, która była klientem 
punktu informacji turystycznej w przeciągu ostatnich 14 dni.

1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) 
obecnych w tym samym czasie w punkcie i zalecenie stoso-
wania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się zakażony/
chory klient. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie 
z obowiązującą procedurą oraz zdezynfekowanie powierzchni, 
których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.)

Załączniki – instrukcje:

IIIIIIIIII mycia rąk  
www.gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

IIIIIIIIII dezynfekcji rąk 
www.gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

IIIIIIIIII prawidłowego zdejmowania maseczki 
www.gis.gov.pl/aktualnosci/
jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

IIIIIIIIII prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
www.gis.gov.pl/aktualnosci/
koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Rekomendowany regulamin pracy
w punktach informacji turystycznej, w związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa COVID-19:
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Punkt Informacji Turystycznej 
w Babimoście 

Centrum Sportu i Rekreacji Olimpia 
ul. Żwirki i Wigury 10A 

66-110 Babimost 
tel. +48 68 351 33 14 

csir@babimost.pl 
www.csir.babimost.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Lubrzy 
ul. Świebodzińska 41 

66-218 Lubrza 
tel. +48 68 38 130 48 
promocja@lubrza.pl 

www.lubrza.pl

Informacja Turystyczna w Łagowie 
ul. Kościuszki 

66-220 Łagów 
tel. +48 68 341 20 62 
promocja@lagow.pl 

www.lagow.pl 
Informacja sezonowa, czynna VI-VIII

Punkt Informacyjny Parku 
Mużakowskiego w Łęknicy 

Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” 
w Łęknicy 

ul. Wybrzeżna 25 
68-208 Łęknica 

tel. +48 68 362 41 82 
pracownia.leknica@nid.pl 

www.park-muzakowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa 

ul. Wybrzeżna 25a 
68-208 Łęknica 

tel. +48 68 362 41 42 
geopark@wp.pl 

Informacja sezonowa, czynna IV-X

Pałac Wiechlice 
Informacja Turystyczna 

Wiechlice 45B 
67-300 Szprotawa 

tel. +48 68 376 86 10 
recepcja@palacwiechlice.pl 

www.palacwiechlice.pl

Transgraniczne Centrum Marketingu 
Euromiasta Gubin-Guben 

ul. Bolesława Chrobrego 6 
66-620Gubin 

tel. +48 68 359 00 89 
www.info.gubin-guben.eu

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie 
ul. Klasztorna 14 

67-120 Kożuchów 
tel. +48 68 355 35 36 

www.zamekkozuchow.pl

Informacja Turystyczna – Kostrzyn 
nad Odrą / Muzeum Twierdzy Kostrzyn 

Brama Berlińska 
66-470 Kostrzyna nad Odrą 

tel. +48 95 752 23 60 
biuro@muzeum.kostrzyn.pl 

www.muzeum.kostzyn.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Krośnie Odrzańskim 

Zamek Piastowski 
ul. Szkolna 1 

66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. +48 68 383 89 94 

sekretariat@cak-zamek.pl 
www.cak-zamek.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
przy Biurze Turystyki 

Przyrodniczej DUDEK Słońsk 
Stacja Pomp 2 
66-436 Słońsk 

tel. +48 95 757 22 12 
hoopoe@hoopoe.com.pl 

www.hoopoe.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Strzelcach Krajeńskich 

ul. Katedralna 15 (Rynek) 
66-500 Strzelce Krajeńskie 

tel. +48 95 763 21 00 
punktit@strzelce.pl 

www.sok.strzelce.pl 
Informacja Turystyczna w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Zbigniewa Herberta 

ul. Sikorskiego 107 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. +48 95 727 80 44 

faks +48 95 727 80 40 
informatorium@wimbp.gorzow.pl 

www.gorzow.pl

Informacja Turystyczna w Żaganiu 
ul. Szprotawska 4 (Pałac Książęcy) 

68-100 Żagań 
tel. +48 68 477 10 01 

it@um.zagan.pl 
www.urzadmiasta.zagan.pl

Visit Zielona Góra 
Stary Rynek 1 (Ratusz) 

65-067 Zielona Góra 
tel. +48 68 323 22 22 

info@visitzielonagora.pl 
www.visitzielonagora.pl

Visit Zielona Góra (Palmiarnia) 
ul. Wrocławska 12A 

65-427 Zielona Góra 
tel. +48 68 323 22 22 

info@visitzielonagora.pl 
www.visitzielonagora.pl

Informacje 
turystyczne

Wytyczne dla 
klientów Informacji 
Turystycznych

W związku z sytuacją epide-
miologiczną w Polsce, w trosce 
o bezpieczeństwo Odwie-
dzających oraz personelu 
punktu informacji turystycznej, 
prosimy o przestrzeganie 
poniższych zasad:

1. Po wejściu należy zde-
zynfekować ręce płynem 
znajdującym się przy 
drzwiach wejściowych.

2. Wymagane jest noszenie 
ochrony ust i nosa i rękawi-
czek ochronnych.

3. W lokalu może przebywać 
jednorazowo maksymalnie… 
osób (zgodnie z aktual-
nym rozporządzeniem).

4. Nie wolno przekraczać 
wyznaczonej linii pod-
czas obsługi.

5. Należy zachować 2 metry 
odstępu w kolejce.

6. Rekomendowana jest 
płatność kartą.

7. Po obsłużeniu, należy 
opuścić lokal.

Dziękujemy za wyrozumiałość 
i współpracę. Życzymy miłego 
i bezpiecznego pobytu na 
Ziemi Lubuskiej
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27.06.2020 odbyła się prezentacja tury-
styczna Województwa Lubuskiego w progra-
mie „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2.

W ramach akcji „ Odpoczywaj w Polsce „ Polska 
Organizacja Turystyczna i Lubuska Regionalna 
Organizacja Turystyczna „LOTUR” zaproponowali 
spędzenie urlopu lub weekendu w Naszym pięk-
nym Regionie.

Lubuskie w telewizji śniadaniowej

Relacja z Parku Mużakowskiego 
i Światowego Geoparku Łuk Mużakowa
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Relacja z Łagowa

Relacja z Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego



Kochaj Lubuskie – magazyn turystyczny wpisany do rejestru dzienników 
i czasopism tytuł prasowy. Redaktor Naczelna Jadwiga Błoch. Wydawca: 
LOTUR ISSN 2081-4909. Kolorowe, eleganckie, dystrybuowane nieodpłat-
nie, wydawnictwo poświęcone promowaniu potencjału turystycznego 
regionu. Powstaje przy współpracy z fachowcami od promocji turystyki 
skupionymi w Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” 
i Polskiej Organizacji Turystycznej. Dystrybucja – imprezy (targi, konferen-
cje, imprezy lokalne i regionalne), samorządy terytorialne oraz organizacje 
i podmioty branżowe, Certyfikowane punkty IT, itp. Wydawnictwo udo-
stępnione bezpłatnie w internecie www.lotur.eu; www.kochajlubuskie.pl; 
ww.lubuskie.travel.pl. Kochaj Lubuskie jest też materiałem promocyjnym.


