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po Dolne Łużyce”, który cieszy się powodzeniem i uznaniem wśród 
turystów, przewodników turystycznych i wszystkich zainteresowanych 
naszym regionem.

Zachęcamy także każdego, komu lubuska turystyka leży na sercu, do ści-
słej współpracy i do przyłączenia się do Lubuskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej LOTUR. Naszym celem jest integrowanie środowiska samo-
rządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji 
i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa. 
Współpraca w ramach Lubuskiej Organizacji Turystycznej LOTUR ma 
na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo, 
wzrost wpływów z turystyki, poprawę infrastruktury turystycznej w woje-
wództwie, prowadzenie i organizowanie szkoleń dla kadr związanych 
z turystyką i promocją. Współpraca z nami, to siła, która może podnieść 
turystykę w naszym regionie na wyższy poziom.

Bardzo liczymy na większe wsparcie dla naszych działań na rzecz lubu-
skiej turystyki od samorządu województwa lubuskiego. Niestety już 
dzisiaj wiemy, że w przyszłorocznym budżecie kolejny raz Zarząd Woje-
wództwa Lubuskiego zaproponował składkę na bardzo niskim pozio-
mie – 100 tys. zł na cały rok, a radni Sejmiku uchwalili. Model wspierania 
pozostałych 15 Regionalnych Organizacji Turystycznych przez samorządy 
województwa w Polsce jest zupełnie inny. Składki urzędów marszałkow-
skich są od kilku do kilkudziesięciu razy wyższe, co pozwala Regionalnym 
Organizacjom Turystycznym na realizację bardzo wielu zadań w zakresie 
promocji, umożliwia sięganie po dofinansowanie licznych projektów, 
sprzyja zrównoważonemu rozwojowi turystyki w całym regionie.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć wszystkim naszym Czytelnikom 
oraz członkom i sympatykom Lubuskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej LOTUR ogromne podziękowania za bardzo dobrą, profesjonalną 
współpracę i pozytywne odbieranie naszych działań. Życzymy Wam 
przede wszystkim spokoju i pokoju oraz jak najwięcej zdrowia. Każdemu 
z nas potrzebna jest siła, aby dobrze funkcjonować w trudnych czasach. 
Sobie zaś życzymy, żeby nasze marzenie o silnej lubuskiej turystyce 
nabierało realnych kształtów.
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Drodzy czytelnicy!

W ostatnim tegorocznym numerze Kochaj Lubu-
skie, chcemy podzielić się z Wami tym, co w lubu-
skiej turystyce najlepsze. Podsumujemy między 
innymi regionalny konkurs na najlepszy produkt 
turystyczny, certyfikację informacji turystycznych 
oraz nasze siedmioletnie „dziecko”, czyli Lubuski 
Sejmik Turystyczny.

Nadal polecamy wydany przez nas pierwszy prze-
wodnik po naszej ziemi „Lubuskie  – od Warty 
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wywiad

Turystyka kulturalna za pretekst ma wyprawę 
do lub po kulturę. Jedną z kategorii tej odmiany 
turystyki jest podróżowanie w celu oglądania 
widowisk muzycznych, teatralnych i operowych. 
I o tym aspekcie peregrynacji po świecie bliższym 
i dalszym rozmawiam z dyrektorem Teatru Lubu-
skiego w Zielonej Górze Robertem Czechowskim.

Krzysztof Chmielnik: Nasi wielcy literaci podró-
żowali po Italii, bywali w Rzymie, gdzie i ja nie-
dawno byłem i się nim zachwyciłem. Szukali tam 
korzeni kulturowych, inspiracji, dystansu do 
kultury rodzimej. Często dawało to tak piękne 
efekty jak na przykład „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza. Dzieło nagrodzone Noblem.

Robert Czechowski: A po co tak daleko szukać inspiracji. 
Rzym, Paryż, Ateny mają swoje bliższe nam geogra-
ficznie przeciwieństwa. Ot, choćby Budachów, Podmokle, 
Cigacice, Siedlisko, Złotnik… Nie przeczę, że Rzym jest 
piękny i inspirujący, ale nasza lubuska prowincja, nie bójmy 
się tego słowa, także może inspirować.

Ok, wiem co chcesz mi powiedzieć. Znam przecież tę 
opowieść, do której rzecz jasna wrócimy. Spróbujmy 
się z tym Budachowem powstrzymać. Poprzestańmy 
na razie na Mickiewiczu, a przy okazji jego kpią-
cym stosunku do fascynacji zagranicą uwiecznio-
nego w Panu Tadeuszu postacią Hrabiego. A także 
o turystyce teatralnej, tym bardziej, że w internecie 
raczej nie udało mi się niczego w tej kwestii znaleźć. 
Jeździmy na koncerty rockowe, na ważne wystawy 
malarskie. Do Warszawy na Witkacego...

…do Wrocławia na Van Gogha…

Pielgrzymujemy też do Panoramy Racławickiej…

Powiem Ci, mnie zaskakuje to, że w internecie nie znalazłeś 
niczego o turystyce teatralnej. Wiele osób podróżuje do 
teatrów na przedstawienia. Choćby do Berlina. Na przed-
stawienia reżyserowane także przez polskich reżyserów, 
w których grają polscy aktorzy. Oglądasz przedstawienie, 
wypijasz kawę i wracasz do domu. Nasycony nie tylko kawą, 

ale duchowo. Jeździ się do Warszawy, Poznania, Wrocławia. 
Jeździ się także do Zielonej Góry. Do teatru.

Ale to jest dosyć wąska grupa osób.

Ale jakże piękna.

I dlatego warto ją poszerzyć. Bo my możemy ogląd-
nąć miasto, dzieła architektury. Otrzeć się o ślady 
pobytu wielkich ludzi, ale przecież dzieło literackie 
też jest zabytkiem, które teatr nam przybliża. I nie 
chodzi o treść, ale o sam język, którego źródłem 
jest Kochanowski, Mickiewicz i ich kontynuatorzy. 
Bez nich mówilibyśmy innym językiem. Nadto zaby-
tek ten jest mobilny, można go przesyłać w wersji 
elektronicznej jako transmisję albo bezpośrednio 
ze scenicznych desek.

Podroż i teatr to dwie metafizyki. Podróż ma niezwykłe 
szerokie konotacje, także duchowe. Teatr zaś sam w sobie 
jest magią. Pójście do teatru do uczestniczenie w magii. 
Po to, aby ulec reżyserowi, aktorowi i słowom, które sły-
szymy ze sceny. Uczestniczenie w spektaklu, który z jednej 
strony ma niepowtarzalność, a jednocześnie głębię tradycji. 
Ścian, wybitnych inscenizacji i ról, emocji innych widzów, 
opinii krytyków. To przecież jest podróż w podróży życia, 
co brzmi co nieco banalnie. Często jeżdżę pociągami, co też 

W turystyce nie istnieje 
„byle gdzie”

Rozmowa z dyrektorem Teatru Lubuskiego 
w Zielonej Górze Robertem Czechowskim
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wywiad

samo w sobie jest podróżą, a raczej podróżowaniem jako 
byciem tu i teraz.

To trochę uczestniczenie w swoistym spektaklu. 
Współpasażerowie coś tam robiący, widoki za 
oknem… Pociąg jako scena...

Kiedy swego czasu zakładałem teatr z moimi studentami, 
młodymi ludźmi, nazwaliśmy go „Osobowy”. Bo „eks-
presowo” to do Tokio, Londynu, Paryża. Ekspresowy nie 
zatrzymuje się „byle gdzie”. Osobowy tak. W Budachowie, 
Cigacicach…

Zaraz, zaraz, powoli dojdziemy do Budachowa…

…a tam w okienku staruszka podlewa pelargonie, jakiś 
miejscowy żul czyta Mickiewicza.

Nie żartuj sobie.

Zdziwił byś się. Ale to co w teatrze osobowym ważne, to aby 
zatrzymać się choć na moment. W metaforycznym, choć 
nie tylko, „byle gdzie” i odkryć coś co tylko tam istnieje.

Pozwól na dygresję. W przedstawieniu „Kanadyj-
skie sukienki”, mam takie wrażenie, że aktorzy nie 
opowiadają historii obcych ludzi, ale opowieść doty-
czącą widzów. O tęsknotach person siedzących na 
widowni. A tym samym spektakl może być podrożą 
do samego siebie, a teatr swoistym wehikułem. 
Następuje odwrócenie bodźców. Teatr uruchamia 
nas od środka, odmiennie jak krajobraz czy zabytek.

Autor sztuki poszedł drogą Wyspiańskiego. Tego który dał 
się zaprosić na wesele kolegi, na popijawę, na tańce, na 
wyżerkę i wyniósł stamtąd dzieło genialne. O nas, o Pola-
kach, o naszej kondycji. Podobnie z „Kanadyjskim sukien-
kami”. To zapis na kliszy pamięci, tego co autor mieszkający 
wówczas w Sycewie, na głębokiej prowincji słyszał jako 
dziecko od swoich cioć o ich tęsknotach do lepszego 
świata. Tak powstał portret Polaków tamtych trudnych 
czasów lat 90. Jeszcze dzisiaj widzowie mają w pamięci te 
tęsknoty, kompleksy, kłamstwa o lepszym życiu w metafo-
rycznej Kanadzie.

Teraz możemy wrócić do Budachowa, a konkretnie 
do przedstawienia „Gusła”, z którym z kolei teatr 
podróżuje po wsiach lubuskich.

To piękny projekt. Finansowany przez Ministerstwo Kultury. 
Zamysłem jego była akwizycja kultury do miejsc, do których 
ona naturalnie nie dociera. Nasi naukowcy z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wskazali nam miejsca najbardziej odległe 
od kultury. Kulturowo wykluczone, skąd nikt nie podróżuje 
do kultury. Wybrano miejscowości takie jak Podmokle, 
Wysokie… Pojechaliśmy tam w fragmentami „Dziadów” 
Mickiewicza, ale także aby zapoznać się z lokalną kulturą. 
Z pieśniami, obyczajami, opowieściami, a także z lokalnym 
jedzeniem i co tu kryć, także z trunkami. Odkrywaliśmy 
istniejące tam pasje. Jedni śpiewają pieśni niemieckie, a inni 
starosłowiańskie. Nastąpiła wymiana kulturowa. W efekcie 
wyjazdów powstał najpierw spektakl plenerowy, który jak 
ciasto drożdżowe rósł i rósł, aż znalazł się na scenie teatru 
w Zielonej Górze. Od jesieni z tym spektaklem ruszymy 
w Polskę, ale także wrócimy z nim do tych naszych wiosek. 
Zamierzamy też nakręcić film.

To powrót do źródeł teatru objazdowego, do wozu 
Tespisa, teatru osobowego, a jednocześnie do inspi-
rowania się regionem, lokalnością istniejącą w owym 
„byle gdzie”. Ścieżka, trop, szlak, wytyczony przez 
Mickiewicza, Chopina, Tetmajera, Szymanowskiego, 
Reymonta…

Właśnie tak.

Dziękuję za rozmowę.

Od Autora. Powyższy tekst powstał w oparciu o radiową 
rozmowę autora z dyrektorem Teatru Lubuskiego. Nie jest, 
co oczywiste, wiernym jej przytoczeniem, ale dowodzi, że 
w turystyce nie istnieje „byle gdzie”. Jeżeli bowiem umiemy 
uruchomić naszą ciekawość i wrażliwość, znajdziemy rzeczy 
ciekawe i inspirujące w każdym miejscu i w każdej sytuacji. 
To nie zależy od „atrakcyjności” miejsca, ale od nas samych.

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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atrakcje turystyczne

Gryżyński Park Krajobrazowy

Gryżyński Park Krajobrazowy, Fot. Łukasz Wojciechowski

Niezwykły krajobraz polodowcowy. Otoczona licznymi stro-
mymi pagórkami i wąwozami rynna potoku Gryżynka. Jeziora 
polodowcowe, stawy hodowlane, ruiny starych młynów, źródła, 
bagna i torfowiska. Bogactwo przyrody: bory sosnowe, monu-
mentalne dęby i buki, wiele interesujących, rzadko spotykanych 
roślin i zwierząt.

Ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska”

Atrakcyjna ścieżka edukacyjna w pobliżu Gryżyny. Biegnie przy 
potoku Gryżynka i wokół jeziora Kałek. Prowadzi przez bardzo 
urokliwe wąwozy, pagórki i źródliska. Łączna długość tras: 8,5 km. 
Wygodna infrastruktura: parking, tablice edukacyjne, mostki, 
ławki, wiaty.

„Lasy Dobrosułowskie” Natura 2000

Potężny, o powierzchni ponad 11.000 hektarów, reprezentatywny 
obszar Puszczy Lubuskiej. Lasy sosnowe. Ważny korytarz ekolo-
giczny służący migracjom dużych ssaków. Ostoja wilków.

Obszar chroniony dla bezkręgowców: jelonka rogacza, kozioroga 
dębosza i pachnicy dębowej, oraz ryb: kozy i piskorza. Miejsce 
żerowania ciekawych nietoperzy – nocków dużych

Łąki Dobrosułowskie

Piękne, otoczone lasami łąki. Rykowisko jelenia szlachetnego. 
Wycieczki na punkt widokowy oraz transmisje online z kamery 
pokazującej w czasie rzeczywistym życie zwierząt na łąkach 
organizowane są przez Nadleśnictwo Bytnica.

Stary Las

Powierzchniowy pomnik przyrody o powierzchni blisko 3 hek-
tarów w Łasiczynie koło Budachowa. Bardzo stary las. Wiekowe 
i monumentalne dęby, buki i sosny. Najstarszy dąb ma ponad 
500 lat. Teren Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie.

Aleje dębowe w Gryżynie

Urokliwe drogi wśród drzew – pomników przyrody. Idealne 
do spacerowania, przejażdżek rowerowych i konnych. Obszary 
ochrony siedlisk chrząszczy: jelonka rogacza i pachnicy dębowej.

Aleja dębowa w Budachowie

Budachów, aleja dębowa

Zabytkowa aleja dębowa przy dawnej drodze prowadzącej do 
pałacu w Budachowie. Stary trakt dla wołów i koni, częściowo 
wybrukowany. Kilkadziesiąt pomników przyrody, wiele z nich 
z dziuplami zamieszkałymi przez chronione gatunki ptaków.

Park dworski w Budachowie

Budachów, Park dworski, Buk

Zabytkowy park o powierzchni około 5 hektarów. W parku 
możemy podziwiać okazałe, ponad 300-letnie dęby, buki, robinie 
akacjowe, klony i wiązy. Park zamieszkany jest przez liczne gatunki 
pięknie śpiewających ptaków.

Kościół w Dobrosułowie

Zabytkowa świątynia wzniesiona w XIX wieku. Pod wezwaniem 
Chrystusa Króla. Fasada wykonana jest z cegły palonej. W ołtarzu 
obraz przedstawiający Chrystusa przed Piłatem.

GMINA 
BYTNICA 
i jej atrakcje
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atrakcje turystyczne

Kościół w Grabinie

Piękny wiejski kościółek z XVIII wieku. Pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela. Konstrukcja szachulcowa z wypełnieniem ceglanym. 
Uratowany od ruiny i wyremontowany dzięki wysiłkowi miesz-
kańców Grabina na początku XXI wieku.

Kościół w Bytnicy

Bytnica

Świątynia z połowy XVIII wieku w stylu barokowym. Pod wezwa-
niem św. Piotra i Pawła.

W prezbiterium znajduje się ołtarz z bogatą ażurową dekoracją 
rzeźbiarską o motywach roślinnych i obrazami przedstawiającymi 
Zmartwychwstanie oraz Ostatnią Wieczerzę.

Kościół w Budachowie

Budachów, kościół

Kościół zbudowany pod koniec XVIII wieku. Pod wezwaniem 
św. Józefa. Na ołtarzu w kształcie niszy z baldachimem rzeźba 
św. Józefa trzymającego Dzieciątko Jezus.

Budachów, wnętrze kościoła

„Bytnica” Natura 2000

Specjalny obszar 34 hektarów ochrony siedlisk nocka dużego. 
Strych i wieża kościoła w Bytnicy jest miejscem bytowania i ostoją 
dla jednej z ważniejszych w zachodniej Polsce kolonii rozrodczej 
tego nietoperza.

Anapausis

Kompleks konferencyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Gry-
żyńskim. Domki w lesie, plaża i kąpielisko, sale konferencyjne, 
restauracja, SPA, wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego.
www.anapausis.pl

Rancho Gryżyna

Ośrodek hodowli i rekreacji konnej. Nauka jazdy konnej, obozy 
jeździeckie, rajdy konne.
www.ranchogryzyna.pl

LKS Spartak Budachów

Ludowy Klub Sportowy działający od 1949 roku. Drużyny piłkar-
skie. Turnieje piłki nożnej. Boisko sportowe.

Anielskie Ogrody

Anielskie Ogrody sferyczne

Ekologiczne, edukacyjne gospodarstwo rolne. Warsztaty 
i pokazy ogrodnictwa ekologicznego oraz kuchni domowej. 
Ogrody sferyczne.
www.anielskieogrody.pl

Centrum Informacji Turystycznej „Anielskie 
Ogrody” *

Punkt informacji turystycznej w zakresie terenu gminy Bytnica, 
powiatu krośnieńskiego i okolic. Lokalny przewodnik turystyczny.
www.bytnica.info

Budachów, stawy nad kościołem

Bogdan Kasperski

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

9



w
w

w
.lo

tu
r.e

u
w

w
w

.lo
tu

r.e
u

ścieżki rowerowe w lubuskim

Ogromne obszary leśne oraz niezwykły 
pojezierny krajobraz sprawiają, że Ziemia 
Lubuska jest doskonałym miejscem do 
uprawiania turystyki rowerowej. Przygo-
towano tu setki kilometrów ścieżek rowe-
rowych dla turystów o różnym poziomie 
zaawansowania i kondycji. Przebiegają 
one nie tylko przez historyczne miejsco-
wości, lecz także przez parki narodowe, 
krajobrazowe oraz w pobliżu rezerwa-
tów przyrody. Budowane są też cały 
czas nowe odcinki ponadlokalnych dróg 
rowerowych, a nawet transgranicznych.

Za lubuskie zagłębie rowerowe uznawany jest Sulęcin, 
w którego okolicy wytyczono różnej długości pętle 
rowerowe. Nie mniej jest ich w okolicach Gorzowa Wlkp. 
i Nowej Soli. W wielu ośrodkach wypoczynkowych, 
gospodarstwach agroturystycznych czy w pensjonatach 
można wypożyczyć rowery.

Projekt Odra Velo – inwentaryzacja

Samorząd województwa lubuskiego podejmuje wiele 
działań na rzecz rozwoju mobilności rowerowej oraz 
związanej z nią infrastruktury. W partnerstwie z Regional-
nymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Zielonej Górze 
i w Szczecinie oraz Związkiem Turystycznym Seenland 
Oder-Spree e.V. z Bad Saarow realizowany jest projekt 
„ODRA VELO – ODER VELO”, którego celem jest stwo-
rzenie bazy rozwoju sieci szlaków turystyki rowerowej na 
pograniczu polsko-niemieckim oraz wdrożenie aplikacji 
mobilnej i portalu internetowego.

W ramach projektu zinwentaryzowano infrastrukturę 
rowerową oraz turystyczną na terenie całego woje-
wództwa. Opracowano także koncepcję przebiegu szla-
ków rowerowych wraz ze standardami projektowymi 
i wykonawczymi dla szlaków rowerowych w wojewódz-
twie lubuskim.

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej przeprowa-
dzona w ramach projektu pokazała, że według stanu na 
kwiecień 2021 roku w województwie lubuskim istnieje 
947,12 km dróg dla rowerów oraz 3374,31 km szlaków 
i tras rowerowych. Najdłuższe odcinki powstały na daw-
nych liniach kolejowych. Są to odcinki zbudowane przez 
powiat nowosolski w ramach projektu „Kolej na rower”. 
Ponadto w Zielonej Górze na dawnej linii kolejowej 
powstała ścieżka rowerowa „Zielona Strzała”. Był to zwy-
cięski projekt budżetu obywatelskiego. Jej długość nie 
jest imponująca, ale ma duże znaczenie dla Zielonej Góry, 

ze względu na swoje położenie w środku największego 
miasta regionu. Ścieżki rowerowe zbudowano także 
na dawnych liniach kolejowych z Lubska do Dychowa 
i Łęknicy. W ten sposób powstał szkielet tras rowerowych 
w południowo zachodniej części województwa.

Rowerowy dokument – kierunek działań

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego w grudniu 2021 r. powstał dokument pn. 
„Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 
2030 – Program rozwoju mobilności rowerowej”, 
który m.in. stanowi podstawę do kreowania i promowa-
nia ruchu rowerowego jako bezemisyjnego środka trans-
portu. Dokument określa instrumenty umożliwiające 
systemowe podejście do działań w tym zakresie, a także 
wskazuje narzędzia, które na wielu poziomach pozwolą 
stworzyć spójny system w regionie, mający na celu roz-
wój infrastruktury rowerowej, promocję turystyczną, 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, promocję 
i edukację mobilności rowerowej, a także propagowanie 
zeroemisyjnych środków transportu.

Konkurs dla gmin – szansa na nowe ścieżki

W kwietniu br. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla 
lubuskich samorządów na przygotowanie dokumentacji 
technicznej ścieżek i szlaków rowerowych. Dotację na 
działania sprzyjające rozwojowi infrastruktury i mobil-
ności rowerowej w regionie otrzymało 27 zadań, w tym 
m.in. powiat nowosolski, gmina Czerwieńsk, gmina Zabór 
i gmina Pszczew. Do podziału pomiędzy powiaty i gminy 
było ponad 3,8 mln zł.

Dzięki dotacjom powstanie dokumentacja techniczna 
nowych ścieżek rowerowych, które w przyszłości posłużą 
mieszkańcom województwa lubuskiego. Zwiększy się 
bezpieczeństwo na drogach, a także turystyczny ruch 

Lubuskie szlaki rowerowe 
Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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ścieżki rowerowe w lubuskim

rowerowy, generowany nie tylko przez Lubuszan, ale 
i gości z innych województw oraz krajów.

Rowerowe szlaki – polecamy!

Przez województwo lubuskie biegnie międzynaro-
dowy szlak rowerowy R1. Ma on niemal 3500 km 
długości, prowadzi przez 9 krajów, od francuskiego 
wybrzeża Boulogne sur Mere do rosyjskiego Petersburga. 
W województwie lubuskim przebiega przez bardzo 
atrakcyjne krajobrazowo tereny, w tym miasta, takie jak 
Kostrzyn nad Odrą, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Lubniewice, 
Międzyrzecz.

Jedną z największych inwestycji rowerowych w woje-
wództwie lubuskim jest ścieżka rowerowa „Kolej na 
rower” na terenie powiatu nowosolskiego. Ścieżka 
licząca ponad 48 km przebiega przez malownicze 
tereny śladem nieczynnej linii kolejowej nr 371 Wolsztyn – 
Żagań. Możemy nią dojechać ze Stypułowa w Gminie 
Kożuchów do Sławocina w Gminie Kolsko. Jedną z atrak-
cji na trasie jest przejazd przez most kolejowy na Odrze 
w Stanach. Inwestycja została powiązana z istniejącą sie-
cią dróg rowerowych na terenie powiatu nowosolskiego 
oraz powiatów ościennych. Wartość przedsięwzięcia 
wyliczono na ponad 17,5 mln zł, z czego blisko 15 mln zł 
stanowiło dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Miłośnicy jednośladów w gminie Szprotawa mają 
powody do radości, ponieważ powstanie tam wyczeki-
wana ścieżka rowerowa Velo Szprotavia (Szprotawa – 
Kartowice – Witków – Siecieborzyce – Stypułów), która 
połączy się z istniejącą ścieżkę rowerową „Kolej na rower” 
(Stypułów – Kożuchów – Ciepielów – Nowa Sól – Otyń – 
Lipiny – Lubięcin – Konotop – Kolsko – Sławocin), tworząc 
w efekcie zintegrowany system rowerowych tras na 
terenie województwa lubuskiego. Ścieżka rowerowa 
będzie biegła trasą dawnej kolejki szprotawskiej. Ścieżka 
rowerowa długości 15,67 km, z Miejscami Obsługi 
Rowerzystów i dworcem rowerowym zostanie wybudo-
wana za ponad 8,5 mln zł przy dofinansowaniu z RPO 
w wysokości ponad 6,8 mln zł.

Warte polecenia są także trasy rowerowe na północy 
województwa, jak np. Pętla Słońsk – Lemierzyce – Słońsk. 
Trasa o długości 24,2 km jest bardzo ciekawa pod wzglę-
dem poznawczym i nietrudna jako wyprawa po obrze-
żach Parku Narodowego „Ujście Warty”. Na trasie mamy 
liczne zabytki i ciekawe miejsca, to m.in. kościół pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej – najstarszy, najpiękniej-
szy i najlepiej zachowany zabytek w Słońsku wybu-
dowany w XV wieku, ruiny Zamku Joannitów na Placu 
Zamkowym, zabytkowa pompownia zbudowana na 
początku XX wieku. Częściowo poruszamy się wzdłuż 
granicy Parku Narodowego „Ujście Warty”, patrząc na 
łąki pełne ptactwa, czaple i mewy śmieszki, łabędzie 

nieme, perkozy dwuczube, różne gatunki kaczek, rybi-
twy rzeczne i czarne.

Będąc w Lubuskiem warto zwiedzić na rowerze Park 
Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” i przejechać się 
ścieżką geoturystyczną Dawna Kopalnia Babina. Trasa 
o długości 13,5 km jest świetną propozycją dla entu-
zjastów wycieczek na rowerach crossowych. Podczas 
wędrówki zobaczyć można Geopark Łuk Mużakowa, 
malowniczo meandrującą rzeczkę Skrodę, naturalne 
zbiorowiska leśne, pomniki przyrody, okazałą skarpę 
doliny, wzniesienia moreny czołowej, naturalne wąwozy 
oraz bagniska. Trasa, oprócz wartości przyrodniczych 
bogatej flory i fauny, posiada wyraźną specyfikę zwią-
zaną z walorami geologicznymi tego terenu.

Jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Lubuskiem 
jest trasa wokół łagowskich jezior. Liczy sobie 17 km 
i wiedzie przy brzegu dwóch łagowskich jezior. Ścieżki są 
dość szerokie. Po minięciu końca jeziora zawracamy i po 
drugiej stronie są miejsca, gdzie należy przeprowadzić 
rower. Tam też dojechać można na górę Bukowiec.

Mamy Rowerową Stolicę Polski

Mieszkańcy województwa chętnie korzystają z infra-
struktury rowerowej, co pokazują chociażby zmagania 
o uzyskanie tytułu „Rowerowej Stolicy Polski”. Celem 
akcji jest przejechanie jak największej liczby kilometrów 
na jednośladach w swoim mieście. W dwóch pierwszych 
edycjach zmagań zwyciężyła Nowa Sól.

W bieżącym roku Gorzów Wielkopolski wygrał w klasy-
fikacji na podstawie liczby ludności – w kategorii miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców. Północna stolica woje-
wództwa lubuskiego była też jednym z najbardziej 
aktywnych miast w rywalizacji. Rowerzyści „wykręcili” 
na jej konto 765 tys. kilometrów. Dla Gorzowa jechało 
ponad 3300 osób, co daje mu pod tym względem trze-
cie miejsce w kraju. Tuż za podium z liczbą ponad 2900 
uczestników znalazła się Zielona Góra.

Materiał na postawie informacji z Biura Prasowego 
www.lubuskie.pl oraz źródła z Departamentu Infrastruk-

tury i Komunikacji/Wydział Mobilności Rowerowej

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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MRU – podziemna trasa turystyczna 
w Pniewie

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie to potężny 
system podziemnych fortyfikacji wybudowanych 
przez III Rzeszę w celu obrony przed atakiem przez 
Polskę. W 2022 roku zakończona została przebu-
dowa wraz z rozbudową budynku Muzeum i obec-
nie do dyspozycji turystów oddano nowoczesną 
salę wystawową, salę multimedialną, a co najważ-
niejsze obiekt został przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Jednak tym co przyciąga 
turystów jest system podziemnych korytarzy o dłu-
gości ponad 30 km łączących obiekty bojowe, czyli 
„panzerwerki” Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty, 
które posiadają ściany i stropy o grubości minimum 
1,5 metra żelbetonu oraz stalowe kopuły o wadze 
przekraczającej 50 ton. Najbardziej rozpoznawalnym 
z nich jest obiekt PzW. 717, w którym rozpoczyna 
wycieczkę każdy turysta. Obiekt posiada elementy 
wyposażenia, działające mechanizmy oraz plansze 

edukacyjne. Cześć podziemnych korytarzy można 
zwiedzić korzystając z kolejki, która przewozi tury-
stów na odcinku 500 m. Muzeum oferuje wiele 
wariantów tras, począwszy od standardowych 
trwających od 1,5 do 2,5 godzin, po ekstremalne 
trwające do 8. System podziemny to również jeden 
z największych rezerwatów nietoperzy w Europie, 
co roku zimuje u nas prawie 40 tysięcy tych sym-
patycznych, latających ssaków. W koszarach PzW. 
717 znajduje się wystawa edukacyjna dotycząca 
tych zwierząt. Po każdej wycieczce można powrócić 
na teren muzeum transporterem opancerzonym 
BTR 152.

Opis atrakcyjności produktu turystycznego 
z punktu widzenia turystów 

Międzyrzecki Rejon Umocniony to bardzo atrakcyjne 
miejsce, świadczy o tym między innymi przyznany 
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produkty turystyczne – konkurs

tytuł złotej pinezki Google dla największej atrakcji 
turystycznej Województwa Lubuskiego oraz kil-
kadziesiąt tysięcy turystów z Polski i całego świata 
odwiedzających corocznie Muzeum. Jest to jedyny 
niepowtarzalny system fortyfikacji, który jest odwie-
dzany nie tylko przez miłośników historii i militariów, 
lecz także z uwagi na hibernujące tu nietoperze 
i utworzony w systemie podziemnych korytarzy 
Rezerwat Przyrody Nietoperek przez miłośników 
przyrody oraz osoby chcące zobaczyć te latające 
ssaki w ich naturalnym środowisku. Produkt posiada 
ofertę adresowaną do wielu segmentów odbiorców, 

między innymi do rodzin z dziećmi, nauczycieli 
i grup szkolnych, grup zorganizowanych i poszuki-
waczy przygód. Wiele wariantów tras pozwala na 
wielokrotne odwiedzanie obiektu i ciągłe odkrywa-
nie nowych tajemnic i zagadnień związanych z tym 
miejscem. Główną atrakcją jest system podziemnych 
korytarzy, który tworzy prawdziwe podziemne mia-
sto i łączy ponad 20 obiektów bojowych, z których 
najbardziej rozpoznawalnym jest obiekt PzW. 717, 
od zwiedzania którego zaczyna się każda wycieczka. 
W podziemnych korytarzach kursuje kolejka prze-
wożąca turystów wyznaczonym odcinkiem tras. 
Muzeum oferuje możliwość zwiedzania wystawy 
plenerowej, na której wybrane eksponaty można 
nie tylko dotykać, ale własnoręcznie sprawdzić ich 
działanie. Dodatkową atrakcją jest możliwość prze-
jazdu zabytkowymi pojazdami militarnymi.

MRU – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy 
w Pniewie
biuro@bunkry.pl
www.bunkry.pl

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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Winobranie z WinoBusami 
Winobranie, to jedna z najdłu-
żej trwających imprez cyklicz-
nych w naszym kraju. Święto to 
sięga 1852 roku. Wtedy po raz pierw-
szy przez miasto ruszyli winiarze, 
aby wraz z mieszkańcami święto-
wać obfite zbiory. Podczas 9-dnio-
wego wydarzenia możemy poznać 
winiarską tradycję naszego miasta 
(degustacje lokalnego wina w tzw. 
miasteczku winiarskim, wycieczki na 
winnice, piwnice winiarskie, spacery 
winiarskie czy degustacje lokalnego 
wina). Nie bez powodu mówi się, 
że  jest to największe święto wina 
w Polsce. Co roku deptak zielono-
górski gromadzi tłumy, przyjeżdżają tu nie tylko 
mieszkańcy pobliskich miast, ale również goście 
z zagranicy. Ostatnimi laty coraz bardziej staje się 
popularna enoturystyka, polegającą na odwiedza-
niu miejsc uprawy winorośli, poznawaniu regionów 
winiarskich i ich szeroko pojętej kultury. Jubileuszowe 
Winobranie z WinoBusami swoją wyjątkowość prze-
jawia bogactwem imprez kulturalnych, koncertów, 
stoisk winiarskich, z rozmachem przygotowanym 

Korowodem Winobraniowym, a przede wszystkim 
liczbą turystów zainteresowanych udziałem w Jubi-
leuszowym Winobraniu. Oferta Winobraniowa 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom turystów, jest 
prezentowana w pakiecie (z WinoBusami i z otwar-
tymi Piwnicami Winiarskimi, w których odbywa się 
komentowana degustacja). Winobranie z WinoBu-
sami to odpowiedź na oczekiwania enoturystów 
z kraju i ze świata!

Wspieranie lokalnych producentów. Turyści, spa-
cerując po Starówce Zielonogórskiej, mają możli-
wość wypróbowania lokalnego wina oraz poznania 
tradycji winiarskiej. Nie bez powodu mówi się, że 
Zielona Góra to stolica „polskiej Toskanii”. Warto 
zwrócić uwagę, że w Zaborze mieści się najwięk-
sza, licząca 35 ha, samorządowa winnica w Polsce. 
Jest tam Lubuskie Centrum Winiarstwa, którego 
celem jest rozwój marki oraz potencjału turystycz-
nego, a także budowanie tożsamości regionalnej, 
integracja środowisk winiarskich oraz odradzanie 
tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją 
win na tych terenach. Co więcej, Winobranie to 
największa cykliczna impreza winiarska w naszym 
kraju (trwa aż 9 dni), eksponuje tradycje winiarskie, 
podkreśla zaangażowanie mieszkańców i władz 
miasta w odradzanie tradycji winiarskich. Podczas 
Jubileuszowego Winobrania swoje wina proponuje 
gościom 38 lubuskich winnic.

Miasto Zielona Góra
k.witrylak@um.zielona-gora.pl
www.zielona-gora.pl
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Święto Parku Dworskiego w Iłowej

Święto Parku Dworskiego w Iłowej to wyda-
rzenie cykliczne, które odbywa się od czterech 
lat i jest sukcesywnie rozwijane. Jego termin 
jest ruchomy, ale co do zasady przypada u schyłku 
lata. Święto Parku Dworskiego ulokowane zostało 
na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Iłowej, 
którego charakterystyczną i unikatową dla całego 
regionu lubuskiego cechą jest podział na ogrody: 
chiński, japoński, różany i angielski. Jako wydarzenie 
jest multikompilacją ofert skierowanych do turystów, 
składającą się z: wydarzeń kulturalnych (koncerty 
gwiazd, występy lokalnych zespołów śpiewaczych 
i muzycznych – w tym Orkiestry Dętej z Iłowej), 
atrakcyjnej i różnorodnej oferty gastronomicznej 
(lokalni wytwórcy produktów regionalnych, koła 
gospodyń wiejskich, inne punkty gastronomiczne), 
program rekreacyjny dla dzieci i rodzin (animacje, 
festiwal baniek mydlanych, przejażdżka ciuchcią 
po parku, dmuchańce i karuzele, itp.). Elementem, 
który niewątpliwie wyróżnia to wydarzenie spośród 
innych w regionie jest odbywająca się w plenerach 
parku Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich, która 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To wyda-
rzenie skierowane do wszystkich, dostępne (również 
dla osób z niepełnosprawnościami). Dobre oznako-
wanie wokół terenu wydarzenia pozwala każdemu 
turyście łatwo dotrzeć na miejsce. Oznakowanie 
wskazuje także miejsca na specjalnie wyznaczo-
nych wokół parku parkingach. Święto Parku Dwor-
skiego jest wydarzeniem dobrze rozreklamowanym 
w mediach.

Popularność Święta Parku Dworskiego i budowa-
nie jego marki w świadomości turystów opiera 
się głównie na unikatowości miejsca (oryginalny 
i atrakcyjny turystycznie zabytkowy park) oraz nie 
występujących nigdzie w regionie imprez kultu-
ralnych połączonych z Krajową Wystawą Psów 
Myśliwskich. Lokalizacja wydarzenia została wybrana 
w tegorocznym głosowaniu internautów najbar-
dziej klimatycznym i przyjaznym zielonym miej-
scem województwa lubuskiego (z wynikiem ponad 
70% wszystkich oddanych głosów). Łatwy dostęp 
transportem publicznym (komunikacja autobusowa 
i kolejowa – stacja PKP oddalona 5 min. pieszo od 
głównego wejścia do parku) oraz samochodowym 
(bliskość autostrady A18 i położenie przy DW296) 
na styku dwóch województw (lubuskie i dolnoślą-
skie) oraz powiatów (żagański i żarski). Teren parku 
jest przyjazny również osobom z niepełnospraw-
nościami, bezpieczny (monitoring i oświetlenie), 
a wokół są liczne parkingi. Turyści mogą skorzystać 
z miejsc noclegowych w 3* hotelu (5 min. pieszo 
od parku) lub w kilku położonych w bliskiej okolicy 
gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo 
bezpłatnie mogą zwiedzić multimedialne muzeum 
i poznać historię regionu oraz obejrzeć wyjątkowy 
pokaz mappingu 3D.

Gmina Iłowa
promocja@ilowa.pl
www.ilowa.pl
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Park Książęcy Zatonie
Park Książęcy Zatonie to 32-hektarowy zre-
witalizowany park krajobrazowy, znajdujący 
się w Zatoniu – dzielnicy Zielonej Góry odda-
lonej 10 km od centrum miasta. Do jego głów-
nych atrakcji należą zabezpieczone ruiny pałacu, 
odbudowana oranżeria, w której obecnie mieści się 
kawiarnia Café Orangerie oferująca desery inspiro-
wane XIX-wiecznymi przepisami ze stołu Talleyran-
dów, Świątynia Różana na wzgórzu widokowym 
z grotą romantyczną oraz dwa stawy. Zwiedzając 
Park turysta ma możliwość podążyć śladem zabyt-
kowych kamieni z inskrypcjami oraz drzew z imio-
nami, które pochodzą od osób związanych z historią 
Zatonia. Postacią, która jak magnes przyciąga do 
tego miejsca turystów, jest księżna Dorota de Talley-
rand – Périgord. To ona, będąc jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych kobiet w XIX-wiecznej Europie, 
przebudowała barokowy dwór na klasycystyczny 
pałac, który uczyniła swoją letnią rezydencją. Na jej 
zlecenie Park został zaprojektowany przez niemiec-
kiego planistę Petera Lenné. Jego dzieło w 2020 
roku z pieczołowitością odrestaurowano w oparciu 
o XIX-wieczne mapy. Park należy do Europejskiego 
Związku Parków Łużyckich, zrzeszającego dziewięć 
parków na pograniczu polsko-niemieckim, w tym 
Park Mużakowski, Park Branitz czy Park Książęcy 
w Żaganiu. W ramach związku organizowane są 
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liczne spotkania, konferencje oraz projekty, w których aktywnie 
uczestniczą osoby związane z Parkiem Książęcym Zatonie.

Park Książęcy Zatonie jest ciekawym kierunkiem pod względem 
historycznym, kulturalnym, przyrodniczym i rekreacyjnym. Park 
oferuje swoim gościom wiele wydarzeń kulturalnych, do których 
zaliczyć można koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, 
wernisaże, wystawy oraz festyny rodzinne. Spacerując parkowymi 
alejkami, niewątpliwie wzrok przyciąga majestatyczny drzewostan, 
na który składają się ponad 150-letnie okazy dębów, platanów czy 
buków. Warte uwagi jest także runo parkowe z czosnkiem niedź-
wiedzim, który zajmuje około 6 ha powierzchni, dzięki czemu stał 
się symbolem Parku. Istotnym jest również fakt, iż po alejkach par-
kowych można poruszać się rowerem, co czyni Zatonie idealnym 
celem rodzinnych przejażdżek.

Fundacja Ogrody Kultury
fundacja@ogrodykultury.pl
www.ogrodykultury.pl
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Informacja Turystyczna Visit Nowa Sól

Spływy kajakowe rzeką Pliszką z Kajaki24.eu

Produkt turystyczny – kategoria „obiekt” – Informacja 
Turystyczna Visit Nowa Sól Informacja Turystyczna Visit 
Nowa Sól położona jest w „turystycznym sercu” Nowej 
Soli – w malowniczej scenerii portu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie mariny, przystani kajakowej i Nadodrzań-
skiego Parku Rekreacji. Nowoczesny, jednopiętrowy budy-
nek, zaprojektowany od podstaw, pełni dziś funkcję turystyczną 
i jest nie tylko siedzibą informacji turystycznej, ale także atrakcją 
turystyczną samą w sobie, z racji choćby swojego wyglądu, 
konstrukcji oraz funkcji dodatkowych, jakie spełnia. Budynek jest 
wpisany do Rejestru Zabytków z uwagi na zachowanie zabytko-
wej zabudowy i parcelacji historycznej. Atrakcje, jakie czekają tutaj 
na turystów, obok oczywiście funkcji informacyjnej, są chociażby 
wystawa graficzna Odrzańskiej floty rzecznej, która na przestrzeni 
lat pływała po Odrze. W budynku znajduje się także interaktywny 
totem oraz nowoczesne gogle VR, za pomocą których można 
odbyć wirtualny spacer po wszystkich atrakcjach i najciekawszych 
miejscach w mieście. Mieści się tutaj także Biuro Obsługi Pasażera 

statku Laguna czy wypoży-
czalnia rowerów, a dla ama-
torów żeglugi, na ekspozycji 
znajduje się ręcznie robiony 
wierny model naszego statku. 
Na tyłach budynku znajduje 
się Kącik Aktywnego Turysty 
z dwiema nowoczesnymi 
ławkami solarnymi z punk-
tem naprawy rowerów, gdzie 
można odsłuchać nagranie 

o atrakcjach Nowej Soli, czy naładować telefon. Znajduje się tam 
także miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla odwiedzających Nową Sól turystów, budynek Informacji Tury-
stycznej jest pierwszym miejscem, z jakim bezpośrednio wcho-
dzą oni w interakcję. Modernistyczny styl, w jakim zbudowano to 
miejsce, innowacyjne rozwiązania wewnątrz, akcenty rowerowe, 
przestrzeń – to wszystko kreuje w pewien sposób postrzeganie 
miasta. Galeria floty odrzańskiej czy realistyczny wirtualny spa-
cer pozwalają lepiej poznać miasto i przygotować się na jego 
odkrywanie. Położenie w turystycznym sercu pozytywnie wpływ 
na odbiór odwiedzających, a wypożyczalnia rowerów pozwala 
osobom nie posiadającym przy sobie jednośladów, na bardziej 
bezpośrednie „dotknięcie” okolic.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli
biuro@visitnowasol.pl
www.visitnowasol.pl

Najczęściej wybierane odcinki z Pliszki do Gądkowa Wiel-
kiego – czas spływu kajakowego trwa ok. 3h/6km – spływ 
kajakowy na tej trasie uważamy za bardzo łatwy, bez przenosek, 
polecany szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi, na trasie 
jezioro Ratno, wiadukt kolejowy Odcinek kończy się przy moście, 
przed jeziorem Wielicko, przybijamy do prawej strony z Pliszki 
do jazu wodnego Łapinóg – czas spływu kajakowego trwa ok. 
4h/8km – spływ kajakowy na tej trasie jest bardzo łatwy, polecany 
szczególnie dla rodzin z dziećmi, należy pamiętać, że na końcu 
odcinka jest jaz wodny, a w nim niebezpieczne, ostre kamienie 
i należy przenieść kajaki, jeśli ktoś chce płynąć dalej. Odcinek 
kończy się przy jazie wodnym Łapinóg. Nad jazem jest mostek, 
dopływamy do prawego brzegu.

Spływy kajakowe rzeką Pliszką cieszą się dużą popularnością, 
ze względu na łatwą dostępność świadczonych usług. Spływ 
kajakowy rzeką Pliszką to świetna oferta dla osób rozpoczynają-
cych swoją przygodę z kajakarstwem, jak również dla kajakarzy 
zaawansowanych. Rzeka Pliszka oferuje różne poziomy trudności. 
Turysta może zaplanować jednodniowy wyjazd na kajaki, jak 
również może spędzić kilka dni na spływie. Oferta jest atrak-
cyjna cenowo.

Spływy kajakowe rzeką Pliszką:

Pełna lista spływów 
kajakowych

Czas spływu 
kajakowego

Poziom 
trudności

Kosobudki – Pliszka ok. 8h/15 km trudny
Drzewce (Kijewo) – 
Pliszka

ok. 5h–6h/12 km trudny

Pliszka – Gądków Wielki ok. 3h/6 km – pole 
namiotowe

łatwy

Pliszka – Łapinóg ok. 4h/8 km łatwy
Pliszka – II Młyn Kokoszki ok. 8h/15 km łatwy/średni
Gądków Wielki – Sądów ok. 9h/15,2 km – pole 

namiotowe
bardzo trudny

Sądów – Koziczyn ok. 3h/5,8 km łatwy
Koziczyn – Urad „Bar” ok. 3h/5,6 km + 2,6 km 

do ujścia
łatwy

newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz
debrznica@gmail.com
www.kajaki24.eu
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Lubuskie Lato Kulturalne

Kompleks Wypoczynkowy Dąbie

Lubuskie Lato Kulturalne – 
cykliczny festiwal arty-
styczny skupiający wokół 
wielu znanych wykonaw-
ców i artystów z Polski, 
jak i z zagranicy. Głównym 
pomysłodawcą i organizato-
rem jest Katarzyna Truszkie-
wicz właściciel firmy Temar 
i Adam Bęczkowski jej mena-
ger. Pierwotnym założeniem 
Lubuskiego Lata Kulturalnego 
było odmrożenie kultury po 
pandemii koronawirusa, dawa-
nie radości i niesienie pomocy 
najbardziej potrzebującym, 
w tym aktorom, technikom, branży nagłośnieniowej, technicznej 
oraz gastronomii i turystyce. Lubuski Teatr i dyrektor Robert Cze-
chowski przyjął zaproszenie. Bilety na Lubuskie Lato Kulturalne 
można było zakupić w teatrze, recepcji, na Abilet, goście ośrodka 
mogli wykupić pobyt z wyżywieniem i spektaklem. Z roku na 
rok, przedsięwzięcie znacząco rosło w siłę, dojrzewało zyskując 
nowych zwolenników. Rozszerzyliśmy zakres form artystycznych. 
Festiwal zmienił nazwę na Lubuskie Lato Kulturalne. Wszystkie 
edycje łączyły wartości przyświecające wydarzeniu, coś poza 
artystycznym uniesieniem – pomoc potrzebującym. Wiele akcji 
charytatywnych, których finał przyniósł nieoczekiwane korzyści 
dla tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. Z edycji na edycję 
Festiwal znacząco wpłynął na promowanie i rozpoznawalność 

województwa lubuskiego w skali kraju, festiwal przyciągnął 
również gości z zagranicy. Trzy edycje, trzy odrębne programy: 
spektakle teatralne, występy kabaretów, opera, stand up, koncerty 
gwiazd polskich i zagranicznych przyciągnęły tłumnie widzów.

Walory turystyczne pełnią ogromną rolę w postrzeganiu atrak-
cyjności turystycznej danego obszaru. Lokalizacja Festiwalu 
przyciąga wielu turystów z całej Polski i z zagranicy.

TEMAR S.C.
dabie@temarsc.pl 
tel. +48 533 150 130
www.lubuskielato.pl

Las, woda i luz… masz to w naturze. Kompleks Wypo-
czynkowy Dąbie położony jest w sercu pojezierza lubu-
skiego (25 km od Zielonej Góry), w samym środku sosno-
-dębowego lasu, nad jeziorem Wielkim (pierwsza klasa 
czystości wody). Beztroskie wakacje zapewniają drewniane 
domki z tarasem i widokiem na jezioro oraz strzeżone kąpielisko 
z piaszczystą plażą i parkiem wodnym. 

Wszystko w jednym miejscu: rekreacja na wodzie (rowery, kajaki, 
deski SUP) oraz nauka pływania na desce SUP z instruktorem, park 
linowy, animacje dla dzieci i dorosłych, jezioro raj dla wędkarzy. 

Kulinarnie pakiet pełen smaku: śniadania i obiadokolacje  – 
szwedzki bufet z ciepłymi i zimnymi daniami z naturalnych, regio-
nalnych produktów lub pełne wyżywienie. Kawiarnia, Restauracja, 

Grill, Stek House i Foodtruck. Króluje kuchnia polska i ryby, a także 
dania grillowe, burgery, street food, makarony. 

Bogata oferta dla dzieci – Akademia Przygody to półkolonie 
i kolonie, których jesteśmy organizatorem. Zabawa i kreatyw-
ność. Niezapomniana zabawa i przygoda pod czujnym okiem 
pozytywnie nakręconej kadry. Szalona i kreatywna zabawa na 
łonie natury. Zapewniamy transport z Zielonej Góry i Krosna 
Odrzańskiego. Liczne place zabaw, cudowna plaża, bezpieczeń-
stwo i relaks. Wypoczynek naturalnie i kulturalnie – Lubuskie Lato 
Kulturalne – cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych. Koncerty 
najlepszych wykonawców, teatr, kabaret na profesjonalnej scenie 
nad jeziorem. Kultowe wydarzenia, niezapomniane wrażenia, 
cudowny klimat.

TEMAR S.C.
dabie@temarsc.pl
tel. +48 533 150 130
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Szlak Bachusikowy

Kostrzyńskie Pompeje – Stare Miasto Kostrzyn

Od 2010 roku Bachus ma swój pomnik w Zielonej Górze. 
To wydarzenie zapoczątkowało Szlak Bachusikowy, który dzisiaj 
liczy już ponad 60 małych figurek. Większość z nich zlokalizo-
wana jest na Starym Mieście oraz w pobliżu najważniejszych 
atrakcji miasta. Bachusiki znajdziemy m.in. przy Ratuszu, Palmiarni, 
Centrum Rekreacyjno-Sportowym, a nawet w Muzeum Etnogra-
ficznym w Ochli. Dzięki temu turyści odwiedzający miasto mają 
okazję poznać Zieloną Górę z zupełnie innej perspektywy i lepiej 
poznać winiarską historię miasta. Atrakcja cieszy się wielkim 
powodzeniem wśród rodzin z dziećmi, ale nie tylko. Bachusików 
szukają turyści w różnym wieku, a poszukiwaniom niezależnie od 
wieku towarzyszy jedno – radość ze znalezienia kolejnych figurek.

Spacerując uliczkami miasta nie sposób nie zauważyć Bachusików. 
Dostrzegają je także turyści odwiedzający punkty informacji 
turystycznej w Zielonej Górze i sami dopytują z zaciekawieniem 
o mapę szlaku, historię figurek czy gadżety z nimi związane. 
Połączenie historii winiarstwa z zabawnym przedstawieniem 
Bachusikowym sprawiło, że w luźnej formie możemy przedsta-
wiać tradycje miasta. Dodatkowo w punktach Visit Zielona Góra 
dostępne są w sprzedaży gadżety związane z figurkami. Są to 
m.in. magnesy, mapy szlaku oraz miniatury figurek. Gadżety te 
dostępne są wyłącznie w punktach Visit Zielona Góra.

Visit Zielona Góra – Informacja Turystyczna
info@visitzielonagora.pl
visitzielonagora.pl

„Kostrzyńskie Pompeje” – każdy, kto raz odwiedzi nasze 
Stare Miasto od razu zrozumie analogię 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 geogra-
ficzne położenie w ujściu Warty do Odry od początku istnienia 
determinowało synergie w takich dziedzinach jak wojskowość, 
transport, przemysł papierniczy, a obecnie także turystyka 
i ochrona mokradeł. Aktualnie obiektem przyciągającym tury-
stów z całego świata są ruiny Starego Miasta, zniszczonego w 1945 
roku i istniejąca przy nich ekspozycja Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 
Hasło „Nigdy więcej wojny” właśnie tutaj brzmi najgłośniej. 
Corocznie obchodzona jest Noc Muzeów połączona ze space-
rem dookoła fortecznych zabudowań. W perspektywie rozwoju 

ruchu turystycznego, jak i rozszerzenia ekspozycji Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn i uratowania zabytku przed ruiną, konieczne jest 
przeprowadzenie restauracji bastionu „Król” i udostępnienie 
go zwiedzającym. Najbliższa inwestycja to jednak postawienie 
wiaty chroniącej turystów przed deszczem podczas zwiedzania 
ruin Starego Miasta. 

Oferujemy zwiedzanie naszej ekspozycji i ruin Starego Miasta 
z pomocą przewodnika. Oprowadzanie jest możliwe w języku 
polskim, niemieckim i angielskim – spacer z przewodnikiem po 
Starym Mieście i zwiedzenie ekspozycji muzealnej (czas trwania 
ca. 2 godziny). Oczyszczona sieć uliczek i ruin Starego Miasta służy 
uczniom pokazując skutki wojny.

Spacer Kostrzyńskim Pompejami tworzy niezatarte wspomnienia 
z nieistniejącego Miasta. Nasza ekspozycja w Bastionie Filip. Poza 
tym cały czas spaceruje się po terenie, który odzyskuje natura – 
zarastając resztki kamieniczek. Czasami nad murami bastionów 
przelatują orły, a stale widzi się czaple, kaczki i łabędzie. Stare 
Miasto może być końcowym przystankiem po spływach kajako-
wych Postomią bądź Wartą. W powiązaniu z muzeami w Seelow 
i Słońsku możemy tutaj opowiadać historię ostatnich dni II wojny 
światowej. Z tego powodu jest to miejsce atrakcyjne dla wycie-
czek szkolnych, ale i dla turystów w starszym wieku.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
it@it.kostrzyn.pl
www.muzeum.kostrzyn.pl
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Piknik Militarny

Turniej Rycerski 
o Pierścień Księżnej 
Jadwigi Śląskiej

W dniu 15.08. Lubuskie 
Muzeum Wojskowe w Drzo-
nowie organizuje cykliczną 
imprezę – Piknik Militarny. 
Wydarzenie odbywa się głów-
nie na terenie ekspozycji ple-
nerowej (ok.  4  ha) muzeum, 
gdzie prezentowana jest 
nasza bogata kolekcja cięż-
kiego sprzętu wojskowego 
oraz samolotów i śmigłowców. 
Program Pikniku Wojskowego 
jest niezwykle zróżnicowany, 
pokaz kawalerii września 1939 r. Pokaz Barwa i broń WP, potyczki 
i pokazy rycerskie, pokaz dynamiczny pojazdu gąsienicowego 
„SNR KRUG” z naszych zbiorów, mała defilada pojazdów wojsko-
wych. Przez cały czas trwania pikniku:

IIIIIIIIII warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci „Co wiemy 
o Bitwie Warszawskiej”

IIIIIIIIII plener „malujemy murale historyczne”
IIIIIIIIII zabawa „sztab łączności” dla najmłodszych i nie tylko
IIIIIIIIII dioramy grup rekonstrukcyjnych
IIIIIIIIII obóz rycerski
IIIIIIIIII możliwość wejścia do eksponatów ciężkiego sprzętu 

wojskowego
IIIIIIIIII otwarte do zwiedzania wszystkie ekspozycje stałe 

i czasowe muzeum
IIIIIIIIII miasteczko wojskowe

Piknik Militarny w Lubuskim Muzeum Wojskowym stanowi uni-
katowy w tej części Polski produkt turystyczny. Poprzez zróżni-
cowany program jest atrakcyjny dla szerokiej publiczności od 
najmłodszych po seniorów. Piknik ten stanowi jedyną w naszym 
regionie okazję do zobaczenia dynamicznych pokazów pojazdów 
gąsienicowych, które drużyna muzealna wraz z wolontariuszami 
doprowadziła do stanu jezdnego (nie tylko czołg, ale również 
stacja naprowadzania rakiet typu KRUG). Atrakcyjne dla najmłod-
szych gości są nowatorskie warsztaty edukacyjno-plastyczne, 
które łączą zabawę z lekcją „żywej historii”.

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie
promocja@muzeum.drzonow.eu
www.muzeum.drzonow.eu

Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej w Krośnie 
Odrzańskim jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń 
o charakterze historycznym w Lubuskiem. Wydarzenie odbywa 
się na terenie historycznego Zamku Piastowskiego i przedzamcza, 
na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu, w sąsiedztwie zespołu por-
towo-zamkowego w Krośnie Odrzańskim, na terenie dawnego 
starego miasta, tuż nad Odrą. Jest imprezą cykliczną, odbywającą 
się w Zamku od 2010 roku. Wydarzenie trwa dwa dni, zawsze we 
wrześniu. Uczestniczą w nim grupy rekonstrukcyjne (historyczne, 
związane z okresem średniowiecza) oraz mieszkańcy, którzy 
nierzadko wcielają się w postacie z epoki związane z historią 
miasta i Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim. Nieod-
łączną częścią imprezy są warsztaty edukacyjne, prezentujące 
średniowieczne rzemiosło: garncarstwo, wikliniarstwo, kaletnic-
two, kuchnia średniowieczna, zielarstwo. Toczą się też turnieje dla 
widzów (łuczniczy, dla dzieci) oraz dla rekonstruktorów (bojowy). 
Nagrodą w turnieju jest pierścień księżnej Jadwigi Śląskiej, świętej 
patronki miasta (od 2021 r.). Podczas turnieju prezentowane są 
lokalne produkty, które można spróbować i nabyć. Na osobnym 
stoisku prezentują się winiarze, miodosytnicy oraz pszczelarze. 
Informacje o turnieju pojawiają się w mediach, łącznie z wykorzy-
staniem stron internetowych (Urząd Miasta, CAK Zamek), fanpa-
gów, kanału YouTube), a także bezpośrednio podczas różnorakich 
wydarzeń w Lubuskiem (Dni Województwa, Winobranie, Turniej 

Rycerski w Kożuchowie, Dniach Miast) i poprzez dystrybucję 
ulotek oraz plakatów.

Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
cierpiszdanuta@poczta.onet.pl
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produkty turystyczne – konkurs

Centrum Geoparku Łuk Mużakowa 
w Łęknicy

Certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej XVIII edycja – 
o Lubuską Perłę Turystyczną 2022

Lubuska Perła Turystyczna to najważniejsza nagroda branży w regionie lubuskim

Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego 
Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy 
mieści się w poprzemysłowym, historycznym 
budynku  dawnej stolarni, który został odpo-
wiednio zaadaptowany i wyposażony. Miejsce 
to zasługuje na szczególną uwagę z powodu 
swojego zabytkowego piękna, zalet architekto-
nicznych i zachowanej w murach historii. Obiekt 
jest umiejscowiony w strategicznym miejscu miasta, 
tuż przy ważnym szlaku turystycznym, powstałym na 
dawnym torowisku łączącym tereny Polski i Niemiec.

Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geo-
parku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy to obiekt 
z ofertą atrakcji związanych z historią regionu, prze-
mysłem górniczym, hutniczym i ceramicznym oraz 
tematyką kulturalno-przyrodniczą. Znajduje się na uni-
kalnym terenie w skali światowej struktury geologicz-
nej w postaci spiętrzonej moreny w kształcie łuku, znajdującego 
się po obu stronach granicy Polski i Niemiec. W 2009 roku polska 
część uzyskała rangę geoparku krajowego. Od 2011 roku cały 
obszar uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego i został włą-
czony do Światowej Sieci Geoparków. Od 2015 roku może szczy-
cić się rangą Światowego Geoparku UNESCO. Znajduje się tutaj 
jedyne w swoim rodzaju pojezierze antropogeniczne, liczące po 
polskiej stronie ponad 100 zbiorników, których wody zadziwiają 

rozmaitością kolorów. Najcenniejsze obiekty udostępnione są 
wzdłuż trasy geoturystycznej „Dawna kopalnia Babina” i ciągle 
powstają nowe. Perłą geoparku jest unikatowy Park Mużakowski 
w Łęknicy i Bad Muskau. W połączeniu z siecią ścieżek rowe-
rowych, Nordic Walking i możliwością spływów Nysą Łużycką 
oraz atrakcjami po niemieckiej stronie tworzy to spójny produkt 
turystyczny, z możliwością zapewnienia zwiedzania i aktywnego 
wypoczynku przez kilka dni.

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycz-
nej to najważniejsza nagroda w branży. Sta-
nowi ona rekomendację i gwarancję usług na 
najwyższym poziomie. Podnosi rangę pro-
duktu turystycznego, wzmacnia jego pozycję 
w ofertach dla klientów.

Celem konkursu jest podnoszenie jakości i konku-
rencyjności oferty turystycznej poprzez kreowa-
nie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrak-
cyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie 
i przyjazne turystom. Co roku kapituła konkursu 
zwraca szczególną uwagę na dostępność pro-
duktu turystycznego oraz wykorzystanie nowo-
czesnych technologii i innowacji w jego rozwoju.
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produkty turystyczne – konkurs

Jakie produkty można było zgłaszać?
IIIIIIIIII wydarzenia cykliczne
IIIIIIIIII impreza turystyczna
IIIIIIIIII obiekt
IIIIIIIIII szlak
IIIIIIIIII miejsce – obszar

Co można było wygrać?
IIIIIIIIII kampanię promocyjną POT podczas imprez, 

targów i wydarzeń w kraju i za granicą
IIIIIIIIII artykuły w najbardziej poczytnych czasopismach 

turystycznych
IIIIIIIIII kampanię promocyjną w wydawnictwach POT

Regionalna edycję konkursu tradycyjnie organizowała 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR.

W 2022 roku w regionie lubuskim do Konkursu w kate-
gorii Certyfikat zwykły zgłosiło się 11 produktów tury-
stycznych, w kategorii Certyfikat specjalny zgłosiło się 
dwa produkty turystyczne.

Wyniki konkursu w kategorii Certyfikat Zwykły 
o Lubuską Perłę Turystyczną 2022
1. MRU – podziemna trasa turystyczna 

w Pniewie – 531pkt.
2. Winobranie z WinoBusami – 504pkt.
3. Święto Parku Dworskiego w Iłowej – 455pkt.
4. Informacja Turystyczna Visit Nowa Sól – 453pkt.
5. Lubuskie Lato Kulturalne – 451pkt.
6. Kompleks Wypoczynkowy Dąbie – 442pkt.
7. Szlak Bachusikowy – 434pkt.
8. Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi 

Śląskiej – 406pkt.
9. Kostrzyńskie Pompeje-Stare Miasto 

Kostrzyn – 402pkt.
10. Spływy kajakowe rzeką Pliszką 

z Kajaki24.eu – 392pkt.
11. Piknik Militarny – 381pkt.

W kategorii Certyfikat Specjalny o Specjalną Lubuską 
Perłę Turystyczną 2022
1. Park Książęcy Zatonie – 489pkt.
2. Centrum Geoparku Łuk Mużakowa w Łęknicy – 

487 pkt.

Lubuska Kapituła konkursu nominowała do edycji Cen-
tralnej o Certyfikat POT 
IIIIIIIIII MRU – podziemna trasa turystyczna w Pniewie
IIIIIIIIII Winobranie z WinoBusami
IIIIIIIIII Święto Parku Dworskiego w Iłowej

oraz o Certyfikat Specjalny
IIIIIIIIII Park Książęcy Zatonie

Jednocześnie Lubuska Kapituła nominowała także 
„MRU – podziemna trasa turystyczna w Pniewie” do 
Certyfikatu Internautów.

Statuetki ufundowali:
IIIIIIIIII Marszałek Województwa Lubuskiego 
IIIIIIIIII Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 
IIIIIIIIII Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Zielonej Górze 
IIIIIIIIII Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 

LOTUR

Laureatom serdecznie gratulujemy

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

23



w
w

w
.lo

tu
r.e

u
w

w
w

.lo
tu

r.e
u

wydarzenia – Patronat LOTUR

Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy 
PTTK rokrocznie od 63 lat odbywa się w poło-
wie lipca w różnych regionach Polski. Uczestnicy 
samodzielnie przebywają wielodniowe trasy piesze 
przygotowana przez organizatorów. Organizatorzy 
zapewniają propozycje tras rajdowych, pola biwa-
kowe (noclegi we własnych namiotach uczestników), 
podstawowe materiały krajoznawcze i okoliczno-
ściowe znaczki, koszulki i inne pamiątkowe gadżety 
turystyczne. W miarę możliwości inne ułatwienia, 
jak bezpłatne wstępy do muzeów, spotkania z miej-
scowymi władzami i organizacjami społecznymi.

W 2022 roku Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego 
PTTK organizację 63. OWRP powierzył Oddziałowi Zielo-
nogórskiemu PTTK w Zielonej Górze. 

Tegoroczny Rajd zmierzał do Zielonej Góry dla uczczenia 
800-lecia początków i 800-lecia nadania praw miejskich 
Winnego Grodu.

Uczestnicy przez dwa tygodnie wędrowali po Ziemi 
Lubuskiej na dwu trasach:

IIIIIIIIII Pierwsza, licząca ok. 260 km, wiodła od Kostrzyna nad 
Odrą przez Park Narodowy „Ujście Warty”, Witnicę, 
Bogdaniec, Gorzów Wielkopolski, Santok, Skwierzynę, 
Rokitno, Pszczewski Park Krajobrazowy, Międzyrzecz, 
Międzyrzecki Rejon Umocniony, Gościkowo-Paradyż, 
Łagów, Gryżynę, Krosno Odrzańskie do Zielonej Góry,

IIIIIIIIII Druga, licząca ok. 255 km, z Łęknicy przez Geopark „Łuk 
Mużakowski”, Bukowinę, Trzebiel, Lubsko, Żary, Kunice 
Żarskie, Żagań, Iłowę, Szprotawę, Henryków, Kożuchów, 
Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Zabór 
do Zielonej Góry.

Uroczyste zakończenie Rajdu z finałem konkursu krajo-
znawczego, wręczeniem nagród i okolicznościowych 
odznak odbyło się w Zielonej Górze przy ul. Wyspiań-
skiego na terenie stadionu MOSiR.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu i pod honorowymi 
patronatami samorządów, dyrekcji parków Narodowego 
„Ujście Warty”, parków krajobrazowych, RDLP i oczywiście 
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.

Zielonogórski Oddział PTTK 

63 Ogólnopolski 
Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy 
PTTK „Lubuskie 2022”
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wydarzenia – Patronat LOTUR

„Odrakajakiem 2022” to grupa ini-
cjatywna, której celem zasadni-
czym było przepłynięcie dwoma 
kajakami trasy 750 km rzeką 
Odrą z Krapkowic do Świnoujścia. 
Celem nadrzędnym akcji była 
szeroka promocja: walorów tury-
stycznych regionów wzdłuż trasy 
wyprawy, ich historii i kultury, 
ochrony środowiska, a także orga-
nizacji, instytucji, społeczności, 
przedsiębiorstw mających pozy-
tywny wpływ na rozwój kraju.

W okresie poprzedzającym rozpo-
częcie spływu zespół „Odrakajakiem 
2022” organizował wiele ciekawych 
wydarzeń. Był m.in. aktywnym orga-
nizatorem i współuczestnikiem akcji 
„Czysta Odra”, której zadaniem jest 
utrzymanie czystości rzeki i jej okolic. 
Wydarzenie miało charakter proeko-
logiczny, ale przede wszystkim edu-
kacyjny, skutecznie integrując wiele 
lokalnych środowisk w działaniach 
na rzecz ochrony środowiska. Jed-
nocześnie nawiązano współpracę 
z kilkunastoma instytucjami kultury, 
samorządami i regionalnymi orga-
nizacjami turystycznymi umożliwia-
jącą szeroką promocję ich potencjału 
i działań w trakcie realizacji projektu.

Wyprawa wyruszyła 24 czerwca 
o godzinie 12:00 z Portu Jach-
towego w Krapkowicach, by 9 
lipca osiągnąć punkt docelowy: 
Muzeum Obrony Wybrzeża Fort 
Gerharda w Świnoujściu. Wszystkie 
zadania, także promocyjne zostały 
całkowicie zrealizowane. Akcja 
miała zasięg ogólnopolski i była 
relacjonowana w wielu mediach 
(wykaz publikacji medialnych do 
dnia dzisiejszego – w załączniku). 
Wielkim sukcesem projektu była 
promocja wydarzenia w social 
mediach osiągając (mierzalny) 
zasięg kilkuset tysięcy odbiorców. 
Mamy nadzieje, że nasz projekt 
przyczynił się wydatnie do ogól-
nopolskiej promocji Wojewódz-
twa Lubuskiego.

Informacje z przebiegu wyprawy 
można znaleźć także na Odrakaja-
kiem | Facebook

Zespół „Odrakajakiem 2022”
Piotr Jendrusch

Jacek Jadam

Odrakajakiem 2022 

PATRONI PRZEDSIĘWZIĘCIA „ODRAKAJAKIEM 2022”
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14.10.2022 r. wnętrza nowo wyremon-
towanej świetlicy wiejskiej w Janko-
wej Żagańskiej zmieniła się w salę 
konferencyjną. W międzynarodowej 
konferencji z okazji 100 rocznicy 
wieży ciśnień uczestniczyli miesz-
kańcy gminy i zaproszeni goście z Pol-
ski i Niemiec.

Konferencja została zorganizowana przez 
Urząd Miejski w Iłowej w ramach projektu 
pn. „Nowy Europejski Bauhaus szansą dla 
pogranicza polsko-niemieckiego” i miała 
na celu podsumowanie projektu oraz pre-
zentację dzieł Otto Bartninga – wybitnego 
architekta, jak również przykładów dzie-
dzictwa kultury na naszym pograniczu.

Do udziału w konferencji zaproszenie przy-
jęli między innymi: Czesław Fiedorowicz 
prezes Konwentu Euroregion Sprewa-
Nysa-Bóbr, Barbara Bielinis-Kopeć Lubu-
ska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Helmut Badtke 
burmistrz Jaenschwalde, Barbara Pilawa-Kraus wicestarosta 
Łańcucka, Aneta Garanty dyrektor Muzeum Centralnego 
Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, Monika Herkt 
dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, Mirosław 
Madejski wiceburmistrz Uniejowa, Piotr Kuliniak burmistrz 
Łęknicy, Paweł Jagasek burmistrz Kożuchowa, dr hab. inż. 
arch. Marta Skiba, prof. UZ dyrektor Instytutu Architektury 
i Urbanistyki WBAiIŚ, Jerzy Skupień wrocławski architekt 
i wielki miłośnik wieży ciśnień w Jankowej Żagańskiej oraz 
mieszkańcy pogranicza niemieckiego, gminy Iłowa, powiatu 
żagańskiego i żarskiego.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu 
pt. „Nowy Europejski Bauhaus szansą dla pogranicza 
polsko-niemieckiego” współfinansowanego z Funduszu 
Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-
Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Bran-
denburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej.

Bauhaus w gminie Iłowa

Słynny architekt Otto Bartning, współ-
twórca Bauhausu, zaprojektował w Jan-
kowej Żagańskiej dwie budowle w stylu 
ekspresjonistycznym: wieżę ciśnień (1922 
r.) i dom dyrektora (1923 r.). Powstały na 
zlecenie właścicieli znanego zakładu pro-
dukującego dachówki i cegły – Zeipauer 
Dachstein- und Braunkohlenwerke AG 
Alfreda Pollacka i Bruno Reiche. Do naszych 
czasów przetrwała 34-metrowa wieża, 
która znajduje się za torami kolejowymi, 
na terenie dawnej cegielni. Dom dyrektora 
niestety doszczętnie spłonął w 1946 r.

Wieża ciśnień

Konstrukcję tworzą ściany zbieżne w pio-
nie z pochyleniem 4,7%. Pionowe szczeliny 
okienne ujawniają od strony zewnętrznej 
trzonu podział na cztery kondygnacje. Dwa-

naście wystających rzędów cegieł we wgłębieniach narożników 
stanowi przejście między dziesięciokątnym trzonem wieży 
a sześciokątną kondygnacją głowicy zwieńczoną dwuspado-
wym dachem. Góra tworzy trapezoidalny kształt z oknami, które 
wyglądają jak oczy. Wieża nie ma kątów prostych i wydaje się 
wyższa, niż jest w rzeczywistości. Dzięki ciągłemu zwężaniu 
się przypomina bardziej wieżę kościelną lub ratuszową niż tra-
dycyjną wieżę ciśnień z dominującą górną częścią. Inni widzą 
w niej wielki obelisk wykonany z pozbawionych ornamentów 
powierzchni. Budowla jest też technologicznym cackiem. Dwa 
pierwsze stropy odcinkowe mają na środku otwory do wcią-
gania pompy w wypadku konieczności remontu. Na trzecim 
piętrze stoi do dziś prostopadłościenny, zamknięty zbiornik 
pośredni o pojemności 14 m³, z którego pompowano wodę 
na prawie 24 m powyżej parteru do walcowatego, głównego 
zbiornika mieszczącego 35 m³ wody. To wszystko połączone 
było systemem rur. Na parterze stał piec, który rozpalano przy 
niskich temperaturach, by nie dopuścić do zamarznięcia wody 
w zbiornikach. Instalację dopełniał kanał wentylacji grawitacyj-
nej wyprowadzający parę wodną ponad dach.

Dom dyrektora

Budynek zaprojektowano na planie litery U. Rzuca się w oczy 
misternie ułożony mur z czystej cegły, z ekspresjonistycznie 
ukształtowaną, silnie wymodelowaną elewacją ogrodową. 
Wejście nie znajduje się w osi symetrii, ale jest przesunięte 
poza centrum. Godna uwagi jest plastyczność frontu ogrodu 
i charakterystyczny kształt dachu. Wielu znawców architek-
tury uważa, że willa jest wyjątkowym przykładem, w którym 
forma łukowatego dachu i projekt fasady zostały połączone 
w przekonującą całość.

Karolina Gałązka
Więcej na www.ilowa.pl

100 lat wieży ciśnień w Jankowej 
Żagańskiej 

w
w

w
.lo

tu
r.e

u
w

w
w

.lo
tu

r.e
u

wydarzenia 

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

26

w
ię

ce
j n

a



W ostatni weekend sierpnia 2022 roku 
Słubice były gospodarzem XXV Jubile-
uszowych Ogólnopolskich Igrzysk Ludo-
wych Zespołów Sportowych. Nad Odrę 
przyjechało ponad 2000 osób z całej Pol-
ski – zawodników, trenerów, działaczy 
i kibiców. 

Czym w ogóle są Ludowe Zespoły Sportowe? 
To ogólnopolskie zrzeszenie, którego histo-
ria sięga okresu tuż po II wojnie światowej, 
gdy ówczesne władze chciały rozwijać kul-
turę fizyczną i sport, szczególnie na terenach 
wiejskich i w małych miasteczkach. Zrzeszenie 
zmieniało się przez lata, a obecnie pod jego 
skrzydłami są setki klubów sportowych z całej Polski, 
w tym i Lubusz Słubice.

Raz do roku odbywają się ogólnopolskie igrzyska, w któ-
rych uczestnicy mierzą się nie tylko w konkurencjach 
typowo sportowych, ale również rekreacyjnych i inte-
gracyjnych. Słubice były gospodarzem tej imprezy już 
po raz trzeci. Wcześniej gościliśmy uczestników igrzysk 
LZS w latach 2008 i 2014.

Organizacyjne wyzwanie

Przygotowanie tak dużego wydarzenia to spore wyzwa-
nie organizacyjne. – Prace trwały kilka miesięcy, by nie 
rzec cały rok, bo to już w sierpniu 2021 roku otrzymali-
śmy oficjalną nominację na gospodarza tegorocznych 
igrzysk – opowiada Ryszard Chustecki ze Słubickiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, pełniący także funkcję sekre-
tarza zarządu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS 
i dyrektora igrzysk. To właśnie SOSiR, Krajowe Zrzeszenie 
LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS oraz Lubusz Słubice byli 
głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia.

Rangę imprezy podniosło również wsparcie władz. Patro-
nat honorowy nad igrzyskami objęli: minister sportu 
i turystyki Kamil Bortniczuk, wojewoda lubuski Włady-
sław Dajczak oraz marszałek województwa lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak. Swojego wsparcia udzieliły samo-
rządy – gmina Słubice, powiat słubicki, województwo 
lubuskie, a jednymi ze sponsorów zostali Totalizator Spor-
towy i PZU. Do grona partnerów dołączyła także Lubuska 
Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR.

Efektowne otwarcie

Zanim rozpoczęła się walka o medale, mieliśmy nie-
zwykle efektowną uroczystość otwarcia. Zabytkowe 
arkady stadionu przy ul. Sportowej zapełniły się gośćmi, 
wśród których byli m.in. minister sportu oraz otwierający 
imprezę prezes KZ LZS Mieczysław Baszko. Na trybunach 
zasiadła także europosłanka Elżbieta Rafalska.

Na bieżni zaprezentowały się reprezentacje poszcze-
gólnych województw, a znicz zapalił Paweł Czapiewski, 
rekordzista Polski w biegu na 800 m, brązowy medali-
sta świata i olimpijczyk, wieloletni zawodnik Lubusza. 
Towarzyszyła mu młodzież ze Słubic, która wzięła udział 
w pokazowym biegu na 1000 metrów. Przysięgę olim-
pijską, w imieniu wszystkich sportowców, złożyła dysko-
bolka Lubusza Paulina Polańska. Na scenie krótki koncert 
dał raper Abel, a całości dopełniły pokazy artystyczne 
oraz laserowe wizualizacje.

XXV Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
w Słubicach

wydarzenia – Patronat LOTUR
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Sportowa rywalizacja

A jak wyglądała sportowa rywalizacja? Główną areną 
igrzysk był Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. To tutaj 
odbyły się piłka nożna, siatkówka (plażowa i na trawie), 
lekkoatletyka, golf, ale również tak nietypowe konku-
rencje jak przeciąganie liny czy wyciskanie odważnika. 
Z kolei w hali przy Szkole Podstawowej nr 2 spotkali się 
koszykarze 3x3.

Część konkurencji rozegrano u naszych sąsiadów  – 
w Górzycy (piłka siatkowa), Kostrzynie nad Odrą (zapasy) 
oraz Frankfurcie nad Odrą (podnoszenie ciężarów). Orga-
nizatorzy przygotowali również specjalny blok integra-
cyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Medale dla Słubic

Kibice ze Słubic mieli powody do radości, bo sportowcy 
z naszego miasta, jako reprezentanci woj. lubuskiego, 
wywalczyli aż 7 medali. 6 z nich padło łupem lekkoatletów.

Złoto zdobyły Paulina Polańska (dysk) i Zuzanna Smoliń-
ska (bieg na 1000 m), srebro Olga Zygarowicz (bieg na 
1000 m), a brąz Julia Wyrwas (trójskok), Iga Mizerska (bieg 
na 1000 m) oraz sztafeta 4 x 400 m (Anna Kielar, Oliwia 
Lorkowska, Zuzanna Rękawiecka, Helena Podruczny). 
Brązowy medal dorzucili również piłkarze, którzy zagrali 
w składzie: Mariusz Guraj, Rafał Klimaszewski, Krzysztof 
Łazdowski, Piotr Dmuchowski, Krystian Haręzga, Paweł 
Goworko, Dominik Gaudyn i Bartosz Tomków.

W igrzyskach LZS wziął udział również burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak, nie tylko jako gospodarz imprezy, ale 
również… zawodnik. Razem z radnym Piotrem Zaliszem 
i członkiem lubuskiego zrzeszenia LZS Zdzisławem Butry-
mem wystartowali w nietypowej konkurencji „trójboju 
dla władz” (strzał na bramkę, rzut lotką i strzelanie z wia-
trówki) zajmując 8 miejsce.

Wyniki i klasyfikacja

Po dwóch dniach zmagań najlepsze okazało się woje-
wództwo łódzkie, zwyciężając zarówno w klasyfika-
cji medalowej, jak i punktowej. Woj. lubuskie zajęło 
odpowiednio 11 i 10 miejsce. Komplet wyników jest 
dostępny na stronie www.igrzyskalzs2022.pl. Znajduje 
się tam również obszerne podsumowanie przygotowane 
przez organizatorów.

A jak ocenia igrzyska R. Chustecki? – Chcieliśmy wspólnie 
pokazać Polsce, że potrafimy zrobić dużo i na wyso-
kim poziomie. Myślę, to się udało. Jako dyrektor igrzysk 
chciałbym podziękować wszystkim imiennym i bezi-
miennych za wspólne działania promujące Słubice i woj. 
lubuskie w całym kraju – podsumował.

Marcin Kiedrowicz
Zdjęcia: portal Słubice24.pl
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Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Lubu-
ską Regionalną Organizacją Turystyczną LOTUR 
kontynuuje realizację projektu Mobilne Centrum 
Edukacji Turystyczna Szkoła, którego celem jest 
promocja Polskiego Bonu Turystycznego, jak 
również wykreowanie wśród młodzieży mody 
na wyjazdy po Polsce, po Ziemi Lubuskiej, infor-
mowanie o potencjale regionów turystycznych, 
dostarczanie narzędzi wspomagające kadrę peda-
gogiczną zarówno w zakresie edukacji, jak i pla-
nowania wycieczek.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła tym razem 
gościło w dniach 30.05–31.05.br. w Szkole Podstawowej 
w Maszewie. 

Najnowocześniejsza mobilna strefa edukacji 
w LUBUSKIM 

Mobilna strefa, to:
IIIIIIIIII robot humanoidalny,
IIIIIIIIII 15 Okularów VR,
IIIIIIIIII 20 tabletów z aplikacjami edukacyjnymi,
IIIIIIIIII 6 stołów multimedialnych z quizami edukacyjnymi,
IIIIIIIIII VR-owy wyścig kolarski,
IIIIIIIIII interaktywna podłoga i wiele innych atrakcji.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 
LOTUR przygotowała strefę regionu, w ramach której 
odbyły się multimedialne zajęcia edukacyjne oraz kon-
kursy z wiedzy o regionie.

W ramach strefy WYŚCIG AR dostępnych było 2 atrakcje:
1. Wirtualny wyścig kolarski z goglami Oculus 

Quest 2 oraz trenażerami rowerowymi
2. Interaktywna podłoga z mapą Polski – atrakcja dla 

najmłodszych 

W ramach strefy VR & AR dostępne były 2 atrakcje:
1. Rozszerzona rzeczywistość – wirtualne pocztówki 

oraz zdjęcia z obiektami UNESCO 
2. „Cyfrowe zwiedzanie regionów” z wykorzystaniem 

okularów VR

W ramach strefy aplikacje dostępnych było 7 aplikacji:
1. Pogoda w turystyce – aspekty bezpieczeństwa 
2. Bezpieczeństwo w turystyce
3. Apteczka turystyczna 
4. Quiz oraz memory dotyczący turystyki krajowej
5. Quiz oraz memory olimpijskie 
6. Quiz POT, PBT, PMT 
7. Wsłuchaj się w naturę STREFA 3 VR&A

W ramach strefy doznania real dostępnych było 
5 atrakcji:
1. Kompletowanie plecaka turystycznego 
2. Zakładanie/używanie sprzętu turystycznego 

i rekreacyjnego 
3. Kompletowanie apteczki turystycznej
4. Nawigacja
5. Poruszanie się z wykorzystaniem sprzętu nawiga-

cyjnego Ski-simulator STREFA 2 APLIKACJI

Strefa GOPR uczyła, prezentowała jak udzielić pierwszej 
pomocy ćwiczenia, wskazówki, nauka.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 
LOTUR dziękuje za gościnność Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Maszewie Pani Dorocie Bąkowskiej, 
wielkie dzięki za wsparcie dla wójta Maszewa Pana 
Darka Jarocińskiego, duże podziękowania dla Pani 
Eli Łobacz-Bącal – PTTK Żary z ekipą za wsparcie 
w przeprowadzonych konkursach oraz wsparcie 
w obsłudze strefy regionalnej.

Mobilne Centrum Edukacji 
Turystyczna Szkoła w Maszewie
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VII Lubuski Sejmik Turystyczny za nami. Tradycyj-
nie jak co roku został zorganizowany przez Lubu-
ską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR 
19 października br. we współpracy z Instytutem 
Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Uczestnicy Sejmiku Turystycznego 
gościli w siedzibie Regionalnego Centrum Anima-
cji Kultury w Zielonej Górze.

Hasłem tegorocznego spotkania było „Nowe podejście 
do turystyki”. Sejmik połączono z lubuskimi obchodami 
Światowego Dnia Turystyki.

Sejmik otworzyła Prezes Lubuskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej LOTUR Jadwiga Błoch, która podzię-
kowała wszystkim za liczne przybycie, a dyrektorce 
RCAK Izabeli Kumor-Pilaczyk za gościnę w pięknym, 
nowoczesnym obiekcie. Prezes poinformowała, że Urząd 

Marszałkowski dofinansował organizację tego wydarze-
nia kwotą 8 tys. zł, a dodatkowo Departament Infrastruk-
tury Społecznej zakupił od LROT LOTUR 100 egzemplarzy 
przewodników „Lubuskie – od Warty po Dolne Łużyce” 
dla uczestników sejmiku.

W imieniu rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. 
dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego przybyłych gości 

powitała życząc owocnych obrad 
prorektor ds. Współpracy z Gospo-
darką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, 
prof. UZ.

Urząd Marszałkowski reprezentowała 
Tatiana Janiak (Zastępca Dyrektora 
Departamentu Infrastruktury Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego), która 
odczytała list od wicemarszałka Łuka-
sza Poryckiego. Jacek Janowski – peł-
nomocnik prezesa Polskiej Organizacji 
Turystycznej ds. współpracy i komu-
nikacji z Regionami podkreślił, że 
przyjeżdża bardzo chętnie co roku na 
Sejmik do lubuskiego oraz, że bardzo 
ceni współpracę z prezeską naszej ROT.

Dyrektor Biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Izabela 
Pantkowska, w swoim wystąpieniu odniosła się do myśli 
przewodniej sejmiku „Rethinking tourism” i podkreśliła 
wagę tego wydarzenia dla całego regionu.

Wśród gości obecni byli m.in.: Posłanka na Sejm RP Kata-
rzyna Osos, Radne Sejmiku Wojewódzkiego Aleksandra 
Mrozek oraz Anna Chinalska, Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Sławomir 

Lubuskie o turystyce
Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

30

w
ię

ce
j n

a



wydarzenia 

Kotylak oraz burmistrzowie, samorządowcy, 
liczna grupa przedstawicieli lubuskiej branży 
turystycznej, pracownicy urzędów odpowie-
dzialni za turystykę i promocję oraz pasjonaci, 
rękodzielnicy, pamiątkarze i sympatycy Lubu-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Uczestnicy wysłuchali wielu interesujących 
wystąpień prelegentów. Jacek Janowski przy-
bliżył znaczenie i postrzeganie „Nowego podej-
ścia do turystyki” w kontekście zawirowań zwią-
zanych m.in. z pandemią, wybuchem wojny 
w Ukrainie i trwającym kryzysem. Wszystkie te 
czynniki mają wpływ na preferencje turystów, 
którzy coraz częściej wybierają odpoczynek 
bliżej miejsca zamieszkania. O niszowej, ale nie-
wątpliwie ciekawej formie uprawiania turystyki 
opowiedziała dr Agnieszka Gandecka (ISTiŻ 
UZ) i wszystko wskazuje na to, że rozwój astro-
turystyki w wielu miejscach w województwie 
lubuskim ma szanse na rozwój i powodze-
nie. Bogdan Kasperski z „Anielskich Ogrodów” 

w Budachowa (ubiegłoroczny laureat certyfikatu wyróż-
nienie Polskiej Organizacji Turystycznej) nie dość, że 
mówił o tym, jak media cyfrowe wspierają doświadcze-
nie miejsca przed, w trakcie i po wizycie turystów, to 
jeszcze ilustrował swoje wypowiedzi własnymi fotogra-
fiami. Trzeba przyznać, że zdjęcia pana Bogdana robiły 
na uczestnikach ogromne wrażenie. Urszula Kaczała 
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej 
Górze) zaprosiła wszystkich lubuszan i goszczących tu 
turystów do nocowania w lesie. W wyznaczonych miej-
scach w grupie do 9 osób można bez zgłaszania spędzić 
w lesie dwie noce. Przy większej liczbie osób i noclegów 
wystarczy wysłać maila do danego nadleśnictwa. To, jaką 
formę nocowania wybierzemy zależy od nas samych. 
Taki darmowy bushcrafting w hotelu z milionami gwiaz-
dek – na niebie… O przebiegu projektu „Rarytas Lubu-
ski w kuchni”, kampanii wizerunkowej i marketingowej, 
z ramienia Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego 
opowiedziała Katarzyna Jaworska. Smakując lubuskiego 
jedzenia, wina i miodów chce się tu po prostu wracać. 
Panel wystąpień zakończyła Iwona Peryt-Gierasimczuk 
z Urzędu Marszałkowskiego, która omówiła zagadnie-
nia związane z potencjałem dziedzictwa kulturowego 
regionu w kontekście turystyki.

Po krótkiej przerwie uczestnicy powrócili na panele dys-
kusyjne z udziałem ekspertów. O nowych aktywnościach 
w lubuskiej turystyce z gośćmi z Instytutu Sportu, Tury-
styki i Żywienia UZ: dr Iwoną Miedzińską, dr hab. Dorotą 
Angutek, dr Pawłem Czechowskim oraz Dyrektorem 
LCPR Jackiem Urbańskim rozmawiała wiceprezes LROT 
LOTUR Karolina Gałązka. Podczas dyskusji pojawiły się 
nowe inspiracje dotyczące rozwoju kolejnych niszowych 
form turystyki jak turystyka faunistyczna i szeroko pojęta 
turystyka zdrowotna. Rozmawiano także o krajobrazach 
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antropomorficznych i socjomorficznych oraz 
o tym, że naprawdę warto kupować pro-
dukty regionalne.

W trakcie drugiego panelu eksperci zaprezen-
towali nowe obiekty w lubuskiej turystyce. 
O podziemnej trasie MRU w Pniewie mówił 
Dyrektor Leszek Lisiecki. Dowiedzieliśmy się 
także od Macieja Mazurczaka – kierownika 
Ośrodka, co słychać w Ośrodku Edukacyjno-
-Muzealnym w Słońsku. O nowym obiekcie 
na mapie Mużakowa, jego funkcjach i ambit-
nych planach (mowa o Centrum Geoparku 
Łuk Mużakowa) opowiedział Burmistrz Łęknicy 
Piotr Kuliniak. Zaś gospodyni obiektu, w któ-
rym odbywał się sejmik – Dyrektor Regional-
nego Centrum Animacji Kultury Izabela Kumor-
-Pilarczyk – zaprezentowała niewątpliwe zalety 
zrewitalizowanego niedawno obiektu oraz sze-
reg ambitnych działań prowadzonych przez 
największą samorządową instytucję kultury w naszym 
regionie. Rozmowy prowadziła Monika Kobel wiceprezes 
LROT LOTUR.

Na finiszu Lubuskiego Sejmiku Turystycznego odbyła 
się uroczysta gala wręczenia nagród, wyróżnień i cer-
tyfikatów. Prezes Jadwiga Błoch podsumowała kon-
kurs na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę 
Turystyczną. W tegorocznej – osiemnastej już edycji 
konkursu – do walki o tytuł Lubuskiej Perły Turystycznej 
zgłoszono 13 produktów. Wszystkie zgłoszone produkty 
obszernie prezentujemy w niniejszym wydaniu. Nie-
kwestionowanym zwycięzcą została nowa podziemna 
trasa turystyczna MRU w Pniewie. Perłę ufundowaną 
przez Biuro Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr z rąk Izabeli 
Pantkowskiej odebrał dyrektor placówki Leszek Lisiecki. 
Na drugiej pozycji uplasowało się Winobranie z WinoBu-
sami, Perłę ufundowaną przez Marszałkinię Elżbietę Annę 
Polak odebrał Zdzisław Strach reprezentujący Miasto 
Zielona Góra. Trzecia Perła trafiła do Iłowej za Święto 
Parku Dworskiego – z wynikiem 455 pkt. Nagrodę, którą 
ufundowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 
Burmistrz Paweł Lichtański odebrał z rąk Urszuli Kaczały. 

W konkursie na Lubuską Perłę Turystyczną wpłynęły 
także dwa zgłoszenia do certyfikatu specjalnego, który 
przyznawany jest nowym (nie starszym niż dwa lata) 
produktom turystycznym. Laureatem został Park Ksią-
żęcy w Zatoniu. Nagrodę odebrała Agnieszka Kochańska 
z Fundacji Ogrody Kultury. Podziękowanie za zgłoszenie 
Centrum Geoparku Łuk Mużakowa odebrał Burmistrz 
Łęknicy Piotr Kuliniak.

Wszyscy laureaci otrzymali również certyfikaty z rąk 
prezes Jadwigi Błoch i reprezentanta Polskiej Organizacji 
Turystycznej Jacka Janowskiego oraz podarunki „Rary-
tasy Lubuskie” od dyrektora LCPR Jacka Urbańskiego. 

Przedstawiciel każdego podmiotu zgłaszającego pro-
dukt turystyczny otrzymał również specjalne podzię-
kowania za udział w konkursie. Nagrodzone lubuskie 
produkty turystyczne zostaną poddane kolejnej ocenie 
przez kapitułę krajową, która zadecyduje o przyznaniu 
certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej dziesięciu 
spośród wszystkich zwycięskich turystycznych produk-
tów regionalnych w Polsce.

W tym roku Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 
LOTUR przeprowadziła również certyfikację zgłoszonych 
według nowych obowiązujących zasad – Informacji 
Turystycznych. Jadwiga Błoch podsumowała cały proces 
i zachęcała wszystkich do udziału w kolejnych certyfika-
cjach. Informacje Turystyczne stoją zawsze na „pierwszej 
linii frontu” w obsłudze ruchu turystycznego, dlatego 
warto aby wdrażać w nich procesy, które identyfikują te 
miejsca z określoną jakością usług. Pełen wykaz certy-
fikowanych IT prezentujemy w naszym wydawnictwie.

Wszyscy uczestnicy tegorocznego VII Lubuskiego Sej-
miku Turystycznego zgodnie podkreślali, że tegoroczna 
edycja była bardzo udana, interesująca, merytoryczna. 
Rozważania o kondycji lubuskiej turystyki zakończyła 
prezes Błoch dziękując partnerom przedsięwzięcia: Uni-
wersytetowi Zielonogórskiemu, Regionalnemu Cen-
trum Animacji Kultury oraz Urzędowi Marszałkowskiemu 
i wszystkim, którym lubuska turystyka leży na sercu 
i zechcieli uczestniczyć w sejmiku.

Dziękujemy również naszym regionalnym mediom 
za przyjazne, pozytywne relacje.

Karolina Gałązka
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 

otrzymanych z Województwa Lubuskiego
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wydarzenia 

Turystyka wpisana jest do lubu-
skiej strategii i w haśle „Lubuskie 
warte zachodu”, promowana od 
lat. Lubuski Sejmik Turystyczny 
organizowany przez Lubuską 
Regionalną Organizację Tury-
styczną swoją 7 edycję inspiro-
wał hasłem „Nowe podejście do 
turystyki”. Wydarzenie gościło 
w Regionalnym Centrum Ani-
macji Kultury w Zielonej Górze 
19 października. Nie będziemy 
prezentować poszczególnych 
wystąpień. Były interesujące 
i inspirujące. To co łączyło je 
wszystkie, to lubuskie turystyczne potencjały. 
Łączyło je także słowo „niewykorzystane”.

Przyczyn niewykorzystywania jest zbyt wiele jak na 
przykrótki tekst. Część jest obiektywna i niezależna od 
władz gminnych i regionalnych. I wydaje się, że te są 
dominujące i w znacznej mierze wynikają z małej nadal 
więzi społeczności lokalnych z turystycznym otocze-
niem, rozumianym jako krajobraz naturalny i antropoge-
niczny, ale także jako dziedzictwo historyczne. Turystyka 
wymaga bowiem silnego utożsamiania się tych spo-
łeczności z owymi turystycznymi potencjałami. Poten-
cjały i możliwości turystyczne istniejące obiektywnie 
i widziane z dalszej perspektywy, nie są wciąż utożsa-
miane jako walory przez tych, którzy lokalnie mogą 
z nich uczynić turystyczny produkt. Dlatego też niezbyt 
imponująca aktywność władz regionalnych w tworzeniu 
emocjonalnego i strategicznego podglebia dla tych 
lokalnych możliwości, nie pozwala wyjść z zaklętego 
kręgu niemożności zbudowania silnej marki lubuskiej. 
Jednak trzeba zauważyć, że władze regionalne silnie, na 
miarę swoich możliwości, wspierają wiele lokalnych tury-
stycznych inicjatyw. I choć działania te są mało spójne 
i z punktu widzenia turystycznej strategii, mało cało-
ściowe, to lubuska turystyka ma się coraz lepiej. Także 
dzięki regionalnemu wsparciu.

Podczas sejmiku tradycyjnie przyznawane są turystyczne 
certyfikaty jakości, zwane „Lubuskimi Perłami Turystycz-
nymi”. W tegorocznej 18 edycji startowało 13 produk-
tów. W kategorii „Perły Lubuskie” najwyższą ocenę uzy-
skał Muzeum MRU w Pniewach. W tym roku muzeum 
wzbogaciło się o nową siedzibę. Drugie miejsce kapituła 
przyznała Winobraniu i Winobusom doceniając popu-
larność autobusowych wycieczek na winnice i rosnącej 
liczbie piwnic winiarskich w Zielonej Górze. Trzecie zaś 
zajęło Święto Parku Dworskiego w Iłowej nowa świetnie 
rokująca idea spędzania czasu w Ogrodzie Japońskim. 

Certyfikat Specjalny przypadł w udziale Parkowi Ksią-
żęcemu w Zatoniu, który podniesiony został ze smut-
nej ruiny otoczonej zaniedbanym parkiem do statusu 
prawdziwego lokalnego turystycznego hitu. Turystyczny 
awans parku i ruin pałacu w Zatoniu, to przykład skutecz-
nej w swojej aktywności społeczności lokalnej, finan-
sowo wspartej przez władzę regionalną. Takie właśnie 
zespolenie może być wzorem do powielania w innych 
miejscach regionu.

Podsumowując sejmik warto dostrzec szanse jakie stwa-
rzają nowe trendy w turystyce. W świecie postcovido-
wym są nimi kontakt z przyrodą, unikanie tłumów i nie-
wysokie ceny. I wydaje się, że wszystkie te trzy aspekty 
nasze lubuskie potencjały spełniają. Z drugiej jednak 
strony żyjemy w czasach czterech wektorów: złożo-
ności, niepewności, zmienności i niejednoznaczności. 
Jak sobie z tymi wektorami poradzi lubuska turystyka 
jest pytaniem bez konkretnej odpowiedzi. Można mieć 
jednak nadzieję, że kreatywność środowiska z części 
lubuskich potencjałów stworzy kolejne atrakcyjne tury-
styczne marki.

K. Chmielnik
Felieton publikowany w Gazecie Lubuskiej

Słodko, gorzki sejmik
Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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lubuskie sukcesy

Marzyła mi się pierwsza dziesiątka, skończyło się 
na podium. Nowosolska Informacja Turystyczna – 
Visit Nowa Sól zdobyła drugie miejsce w Polsce (!) 
w konkursie Polska Organizacja Turystyczna na 
najlepszy CIT 2022.

To najważniejszy konkurs w branży i ogromny sukces 
i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę i jestem przedumny, 
że mogłem tę nagrodę w naszym imieniu odebrać. 
Uczucie niesamowite.

Uczciwie przepracowany rok, sporo zrealizowanych 
pomysłów, niezrealizowanych też i ta nagroda jest mega 
fajnym zwieńczeniem naszych starań – Monika Tatuśko, 
Marlena Boruszewska, Malwina Nastaj-Czechanowska, 
Hania Leśniewska – Dziękuję za codzienną pracę.

Na koniec tego może i trochę zbyt sentymentalnego 
wpisu, nieco bardziej oficjalnie (sobie pozwolę :)), chciał-
bym mocno podkreślić role osób, które stworzyły nam 
warunki do codziennej pracy, obdarzyły zaufaniem 2 lata 
temu i zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie i przy-
chylność – Jacek Milewski Prezydent Miasta Nowa Sól, 
Beata Kulczycka, Grzegorz Rogula, Edward Fedko, a także 
moim „dobrym duchom” w branży – Jadwiga Błoch 
i Hubert Małyszczyk.

Łukasz Kozłowski

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 
LOTUR składa serdeczne GRATULACJE

Laureat e-konkursu Na Najlepsze 
Centrum Informacji Turystycznej
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lubuskie sukcesy

Anielskie Ogrody za projekt „Anielskie 
Ogrody Sferyczne”na tegorocznych 
(2022) listopadowych Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich GARDENIA 
zdobyły aż dwa złote medale. 

Pierwszy  – „Złoty Medal GRUPY MTP” to 
nagroda przyznawana za wysoki poziom 
innowacyjności produktów. O jej przyznaniu 
decyduje komisja ekspertów. W konkursie 
nagradzana jest pomysłowość i nowocze-
sność. Drugi „Złoty Medal GRUPY MTP Wybór 
Konsumentów” to nagroda, o której decyduje 
wynik głosów oddawanych przez internautów 
(na Anielskie Ogrody Sferyczne oddano aż 54% wszyst-
kich głosów).

W ten sposób lubuska atrakcja turystyczna na jaką wyra-
stają „Anielskie Ogrody” kolejny raz została doceniona na 
arenie ogólnopolskiej.

W Budachowie można zobaczyć obecnie 5 różnych 
geo-kopuł. Najnowsza i największa ma powierzchnię 
ponad 70 m2 i jest wyposażona w trójwymiarowy dźwięk 
ambisoniczny 3d. Od przyszłego roku będą rosły w niej 
winorośle deserowe, melony, arbuzy i inne rośliny.

Anielskie Ogrody to atrakcja dla turystów szukających 
miejsc interesujących w zakresie ekologii i permakultury. 
Jeden z najbardziej inspirujących ogrodów w Polsce. 
Gospodarze pokazują jak przydomowy, ekologiczny, 

pełen życia ogród może być kuchnią, spiżarnią, apteką, 
drogerią, kwiaciarnią, szkołą, świątynią, miejscem pracy 
czy wypoczynku. Z warsztatów i kursów przez internet 
organizowanych w ramach Akademii Anielskich Ogro-
dów korzystają osoby z całej Polski.

Od tego roku w Anielskich Ogrodach zaczęło funkcjo-
nować też lokalne Centrum Informacji Turystycznej 
certyfikowane w ramach Polskiego Systemu Informa-
cji Turystycznej na 1 gwiazdkę. Centrum specjalizuje 
się w turystyce ekologicznej na terenie gminy Bytnica 
i powiatu krośnieńskiego.

Bogdan Kasperski

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 
LOTUR składa serdeczne GRATULACJE

Anielskie Ogrody Sferyczne
Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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Wśród organizatorów turystyki, przedsiębiorstw 
branży turystycznej w naszym regionie przeprowa-
dziliśmy sondę zadając pytania:

Jak upłynął pod względem turystycznym w regionie 2022 
roku? (jakie były statystyki odwiedzin?) Jak zmienił się ruch 
przyjazdowy do regionu w tym roku w związku z sytuacją geo-
polityczną na świecie; jakie były pozytywne trendy/zjawiska 
dotyczące przyjazdów i obecności turystów w regionie; jakie 
były negatywne zjawiska w kontekście turystyki w regionie?

Niektóre odpowiedzi Państwu prezentujemy.

Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa”

Wielkość ruchu turystycznego w przeliczeniu na osoby zwie-
dzające Park Mużakowski i ścieżkę geoturystyczną po dawnej 
kopalni Babina w towarzystwie przewodnika w roku 2022 osią-
gnęła poziom zbliżony do tego z roku 2019 (ostatni rok przed 
tzw. pandemią). Przy czym wzrosła, liczba grup z udziałem 
dzieci i młodzieży szkolnej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, wśród 
turystów odwiedzających oba obiekty przeważały grupy 
małe (po kilka osób) oraz średnie (kilkanaście do dwudziestu 
kilku osób). Zdecydowanie mniej (w porównaniu z rokiem 
2019) było grup dużych (ok. 50 osób). Wśród grup małych 
i średnich coraz większą popularnością cieszy się zwiedzanie 
na rowerach! Sprzyja temu bardzo dobra sieć ścieżek rowe-
rowych oraz możliwość wypożyczenia pojazdu na miejscu. 
W wypożyczalniach dostępne są nie tylko rowery tradycyjne, 
ale również elektryczne. Lata 2020 i 2021 pokazały, że sytu-
acja diametralnie się zmieniła. Wpływ na to miały różnego 
rodzaju obostrzenia, zakazy i nakazy oraz obawy ludzi przed 
zakażeniem wirusem. W 2020 roku rekordowym był lipiec, 
a rok później wrzesień. Mamy rok 2022 i widać, że sytuacja 
wróciła do normy.

Obawy? Zbyt słabo rozwinięta baza noclegowa. Wiele grup 
chcących przyjechać do nas jest zmuszonych do znalezienia 
noclegów w innych miejscowościach, bo w Łęknicy wszyst-
kie miejsca noclegowe są zarezerwowane. Kolejną sprawą 
mającą bezpośrednie przełożenie na wielkość ruchu tury-
stycznego w roku następnym może okazać się pauperyzacja 
społeczeństwa. Ciągle rosnące koszty utrzymania mogą spo-
wodować, że za rok w wielu rodzinach zabraknie środków 
finansowych nawet na drobne przyjemności, a co dopiero 

mówić o wyjazdach wakacyjnych. Zima zweryfikuje wiele 
planów w tym zakresie.

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Międzyrzecki Rejon Umoc-
niony Muzeum Fortyfika-
cji i Nietoperzy w Pniewie 
obecny rok 2022 upłynął 
p o d w zglę dem tur y -
stycznym dobrze. Nie 
odczuliśmy mniejszej fre-
kwencji zwiedzających 
niż w poprzednich latach. 
Odwiedza nas dużo rodzin 
z dziećmi oraz firm prywat-
nych. Również odwiedzają 
nas turyści z zagranicy, fre-
kwencja porównywalna 
z innymi latami.

Liczba odwiedzających nas turystów z Polski w latach:
IIIIIIIIII 2018 r. 47000 – liczba turystów,
IIIIIIIIII 2019 r. 46000 – liczba turystów,
IIIIIIIIII 2022 r. do końca października 42000 – liczba turystów.

Wycieczki zagraniczne:
IIIIIIIIII 2018 r. 100 wycieczek,
IIIIIIIIII 2019 r. 259 wycieczek,
IIIIIIIIII 2022 r. 271 wycieczek.

Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Z a u w a ż a m y  t e n d e n -
c ję  do  s topniowe go 
wzrostu liczby turystów 
w Świebodzinie i okolicach 
w porównywaniu z rokiem 
poprzednim, nie wspomi-
nając o wcześniejszych 
latach, gdzie okres pande-
mii Covid-19 w dużej mie-
rze zahamował turystykę 
lokalną. Wydaje się, że tury-
ści „odkrywają na nowo” te 
mniejsze regiony naszego 
kraju. Świebodzin jest trak-
towany często jako „baza 
wypadowa” do indywidu-
alnych lub rodzinnych wycieczek po regionie z racji dużego 
zaplecza hotelowego. Pobliski Łagów, nazywany perłą Ziemi 
Lubuskiej, również staje się często wybieraną przez turystów 
okoliczną miejscowością, gdzie mogą liczyć na pobyt w licz-
nych prywatnych pensjonatach. Udostępniona dla turystów 
wieża ratuszowa jest ogromnym magnesem do odwiedze-
nia Świebodzina i Muzeum Regionalnego znajdującego się 
w ratuszu. Oczywiście Figura Chrystusa Króla wciąż pozostaje 
niemal obowiązkowym punktem pobytu każdego turysty 
w naszym mieście. W okresie między kwietniem a paździer-
nikiem odwiedzają nas liczne grupy zorganizowane, zwykle 

Jaki był rok 2022?

Jowita MRU

Tomasz Plichta 
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w ramach wycieczek po całej Ziemi Lubuskiej. Mogą one liczyć 
na zwiedzanie naszego muzeum, wejście na wieżę ratuszową 
oraz na uzgodniony wcześniej program multimedialny o histo-
rii miasta i regionu. Osobną sprawą jest pobyt dużej grupy 
uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy i ich integracja, która 
dokonuje się także przez indywidualne odwiedzanie naszego 
muzeum. Część uchodźców jest zakwaterowana w instytu-
cjach należących do Starostwa Powiatowego i stanowi grupę 
zorganizowaną, która regularnie w okresie wakacyjnym i na 
początku nowego roku szkolnego odwiedzała nasze muzeum. 
Z pewnością znaczna grupa uchodźców planuje pozostać 
w naszym mieście i regionie na dłuższy okres, więc poznanie 
dziejów Świebodzina i okolic połączone z ofertą Muzeum 
Regionalnego i z indywidualną turystyką po regionie są dla 
nich oczywistą formą poznania nowego miejsca pobytu 
i zintegrowania się z lokalną społecznością.

Visit Nowa Sól

Największe natężenie ruchu turystycznego obserwuje się 
w Nowej Soli w miesiącach letnich oraz w okresie świąt i na 
weekendy. Nowa Sól jako miejscowość recepcyjna, z uwagi 
na walory i atrakcje turystyczne, wybierana jest najczęściej na 
pobyty jednodniowe o charakterze wypoczynkowym przez 
rodziny z dziećmi, turystów indywidualnych i grupy zorgani-
zowane (głównie wycieczki dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz osób w wieku senioralnym). Turyści indywidu-
alni wybierają Nową Sól także jako destynację do uprawiania 
turystyki aktywnej, korzystając głównie z infrastruktury tury-
stycznej jaką są ścieżki rowerowe. Grupy korzystają z oferty 
turystycznej Nowej Soli jako jednej z wielu zaplanowanych 
destynacji w trakcie zorganizowanej wycieczki. Odwiedzający 
Nową Sól to w głównie turyści krajowi, częściowo zamiesz-
kujący pobliski region a częściowo podróżujący z dalszych 
rejonów Polski, którzy przebywają w mieście głównie tran-
zytowo lub w odwiedzinach u krewnych. Turyści zagraniczni 
stanowią nieco mniejszy procent odwiedzających i podobnie 
przebywają w Nowej Soli tranzytowo, w odwiedzinach u krew-
nych lub odbywają podróż sentymentalną w rodzinne strony 
(dot. turystów z Niemiec). W sezonie turystycznym 2022 (od 
kwietnia do października) zaobserwowano w stosunku do 
roku ubiegłego (który ze względu na sytuację epidemiczną 
był mocno ograniczony) większy ruch turystyczny grup zor-
ganizowanych (autokarowych) przybywających do Nowej Soli.

Negatywny wpływ na ruch turystyczny w naszym mieście 
miała katastrofa ekologiczna na rzece Odrze, która mocno 
ograniczyła ilość korzystających z oferty rejsów po Odrze 
statkiem Laguna i innych atrakcji związanych z rzeką, takich jak 
wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowerki wodne) czy 
imprezy plenerowe organizowane na terenach nadodrzań-
skich. Sytuacja geopolityczna wpłynęła znacząco na ruch 
migracyjny zza wschodniej granicy. Emigranci wojenni z Ukra-
iny stanowią obecnie duży procent korzystających z oferty 
turystycznej Nowej Soli.

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

W mijającym roku Rzecz-
pospolitą Ptasią odwie-
dziło więcej turystów niż 
w roku 2021. Wzrost doty-
czył głównie gości zza 
zachodniej granicy, któ-
rzy z powodu ograniczeń 
związanych z pandemią 
zmuszeni byli odwoływać 
przyjazd i często przekła-
dali go na ten rok. Obser-
wujemy grupę stałych 
klientów, którzy przyjeż-
dżają kilka razy w roku lub 
co roku, albo wracają po 
latach. Jednocześnie poja-
wiają się nowi goście. W ubiegłym roku więcej było rodzin 
z dziećmi, które korzystały z bonu turystycznego. Atrakcyjność 
niezwykle cennych przyrodniczo, odludnych okolic Parku 
Narodowego „Ujścia Warty” wzrosła dzięki otwarciu nowego 
Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku. Budowa ścieżki 
rowerowej od Kostrzyna do Słońska oraz kładki rowerowej nad 
Wartą w miejscu okresowo kursującego promu w Kłopotowie 
z pewnością miałyby znaczący wpływ na poprawę dostępno-
ści turystycznej Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty.

Informacja Turystyczna Strzelce Krajeńskie

Z roku na rok zauważamy 
rosnącą liczbę turystów. 
Dziś Strzelce Krajeńskie 
stały się turystycznie atrak-
cyjnym miejscem. Turyści 
przede wszystkim chcą 
odwiedzać Basztę Cza-
rownic, przejść miejskim 
szlakiem historycznym czy 
też szlakiem czarownic. Na 
liczbę turystów wpływa 
również szeroki wachlarz 
wydarzeń kulturalnych  – 
koncerty, kino plenerowe 
czy strzeleckie wieczorne 
potańcówki.  Do wrze-
śnia z pomocy PIT skorzystało prawie 5000 turystów, przy 
czym połowa w same wakacje. Poza naszymi rodakami PIT 
odwiedzali między innymi Anglicy, Amerykanie, Norwego-
wie, Holendrzy czy nawet Australijczycy. Najwięcej turystów, 
podobnie jak w latach poprzednich, odwiedziło nasze miasto 
z Niemiec.

Izabella Engel 

Agnieszka Lech
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Paradoksalnie to niesprzyjająca aura pozytywnie wpływa 
na mobilność turystów. Szukają bowiem alternatywnych 
form spędzania czasu, chętniej korzystają z przygotowanej 
oferty i organizują wycieczki po regionie. Negatywne jej skutki 
zaznaczają się jednak w sposobie planowania podróży. Sezon 
2022 to zdecydowanie mniej przyjazdów spontanicznych, 
zaznaczył się również udział pobytów krótkookresowych. 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat nasza gmina odnotowała 
sporą dynamikę wzrostu przyjazdów, co z pewnością ma 
wpływ na pobudzenie gospodarki turystycznej regionu. Tury-
ści chętnie pytają o noclegi w miejscach agroturystycznych, 
z dala od codziennego zgiełku i hałasu. W sierpniu 2022 liczba 
odwiedzających biuro informacji turystycznej przy Wojska 
Polskiego 1 była najwyższa. Turyści chętnie kupowali gadżety 
i pamiątki związane z naszym miastem, korzystali ze strefy 
relaksu przy Spichlerzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
darmowe spacery z przewodnikiem organizowane w sobotnie 
popołudnia, z których korzystali turyści, ale także mieszkańcy. 
Tegoroczne wakacje pokazały, że nasz region cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród Polaków. Po dwóch latach 
pandemii goście chętnie wybierają miejsca spokojne, obfitu-
jące w lasy i jeziora.

Pałac Wiechlice

2022 rok przyniósł około 
15% wzrost odwiedzin 
w stosunku do 2021 roku. 
Nie jest to wynik jakiego 
spodziewaliśmy się po 
okresie pandemii,  ale 
miała na to wpływ sytuacja 
gospodarcza w naszym 
kraju jak i również sytu-
acja polityczna na świecie. 
Skutki pandemii odczu-
walne są cały czas. Wielu 
naszych gości przeważnie 
z Niemiec od połowy tego 
roku rezygnuje z przyjazdu 
z obawy przed „zbliżającą” 
się znowu falą zachorowań 

na COVID jak i w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Często 
nas informują o swoich obawach, zapewniając, że jeśli tylko 
sytuacja się wyklaruje to chętnie do nas wrócą, bo bardzo 
brakuje im wyjazdów, ale obawy są zdecydowanie mocniejsze 
i „trzymają” ich w domach. Sytuacja polityczna jak i gospo-
darcza miała natomiast znaczący wpływ na liczbę odwiedzin 
naszego obiektu przez gości krajowych. Ciągły wzrost cen, 
ogólna niepewność spowodowały, że duża część dotychcza-
sowych gości rozważa czy wydać pieniądze na przyjemności, 
czy w związku z niepewną sytuacją gospodarczą oszczę-
dzać na „gorsze” czasy. Niestety przekłada się to znacząco 
na liczbę gości, gdyż dość duża grupa potencjalnych klien-
tów wybiera opcję oszczędzania. Po okresie pandemicznym 
zauważyliśmy, że znacznie częściej obiekt odwiedzają coraz 
młodsi goście i rodziny z dziećmi. Z rozmów prowadzonych 
z naszymi gośćmi otrzymujemy informację, że szukają oni 
miejsca w zielonej okolicy, spokojnego, z dala od miejskiego 
zgiełku i ciągłej gonitwy. Nie koniecznie musi być to kurort 
nadmorski czy miejscowość w górach, gdzie tłumy turystów 
nie pozwalają na wyciszenie i „ucieczkę” od zgiełku wielkich 
miast i codziennego pędu. Bony turystyczne jakie otrzymywali 
rodzice dla swoich dzieci były również pozytywne jeśli chodzi 

o liczbę odwiedzających nas rodzin z dziećmi. Wbrew pozo-
rom pozwoliły one dużej części społeczeństwa na rodzinny 
wyjazd, choćby krótki, ale dla niektórych pierwszy od wielu 
lat. Pozytywnym skutkiem była również strona ekonomiczna. 
Po długim okresie, w którym obiekty hotelarskie i restaura-
cyjne były pozbawione możliwości przyjmowania gości, albo 
miały tę możliwość znacznie ograniczoną, a co za tym idzie 
były pozbawione zarabiania, w 2022 roku wreszcie można było 
zacząć odrabiać straty z lat ubiegłych. Zapewne minie jeszcze 
sporo czasu nim te straty zostaną odrobione, ale przynajmniej 
przez brak ograniczeń mamy taką szansę na powrót do „nor-
malności”. Zdecydowanie negatywnym zjawiskiem był spadek 
liczby odwiedzających region gości, w porównaniu do okresu 
przed pandemią. Niestety ogólna niepewna sytuacja gospo-
darcza zarówno w kraju jak i sytuacja polityczna w Europie 
miały na to znaczący wpływ. 

Centrum Informacji Turystycznej Żagań

Sezon turystyczny 2022 r. uważamy za udany, w IT obsłuży-
liśmy około 3,5 tys. turystów. Zauważyliśmy także zwiedza-
jących nawet ze swoimi przewodnikami, którzy zwiedzali 
Żagań nie odwiedzając IT, stąd też wskaźniki odwiedzających 
są z pewnością niepełne. Ze względu na nową sytuację geo-
polityczną było mniej turystów z zagranicy, więcej rodzin 
i małych grup zorganizowanych. W tym roku wzbogaciliśmy 
znacznie naszą ofertę turystyczną, powstały nowe oferty 
turystyczne, zwiększył się również asortyment pamiątek i pro-
duktów regionalnych, wprowadziliśmy także usprawnienia 
w obsłudze ruchu turystycznego, wydłużyliśmy również sezon, 
który zakończył się u nas pod koniec października. Ponadto 
zwiększyliśmy także dostępność w weekendy, oprowadzamy 
grupy na zamówienie i dołączamy również do nich klientów 
indywidualnych. Cieszymy się z zaistniałych zmian, ponieważ 
podobają się one również naszym gościom. Ścisła współ-
praca z ŻPK i UM doprowadziła do przygotowania i realizacji 
nocnych tematycznych oprowadzań w strojach epokowych.

 
Bardzo dziękujemy uczestnikom naszej krótkiej sondy za udział, 
życzymy aby Nowy Rok 2023 był lepszym, łaskawszym dla lubu-
skiej turystyki , aby turyści zawitali na gościnną Ziemię Lubuską.

Biuro LOTUR
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sonda 

Anna Kaczmarczyk 
dyrektor hotelu
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jak smakuje lubuskie

Odkryj jak smakuje Polska!
Jak smakuje LUBUSKIE
2-3 sierpnia 2022 w TVP 2 PnŚ pro-
mowaliśmy lubuskie w programie 
„Jak smakuje Polska”.

Program zrealizowany przy wsparciu 
Polskiej Organizacji Turystycznej we 
współpracy z Lubuską Regionalną Orga-
nizacją Turystyczną LOTUR.

W pierwszym odcinku pokazaliśmy 
spływy kajakowe, które cieszą się 
rosnącą popularnością i w sumie nie 
ma się co dziwić, to połączenie aktyw-
ności sportowej ze zwiedzaniem. Duże 
podziękowania dla wójta gminy Lubrza 
Ryszarda Skonieczka za wsparcie przy 
kręceniu tegoż odcinka.

Dziennikarka Anna Soporek zapra-
szała do naszego regionu m.in. 
wypowiadając: 

„Województwo Lubuskie znajduje się 
w zachodniej części Polski, ma bogatą 
historię i przyciąga turystów swoimi 
zabytkami, m.in. fortyfikacjami i muze-
ami, przyrodą i widokami… Jedno jest 
pewne, jest warte zachodu.”

„Ten region już skrada moje serce! Ponad 
połowa województwa to lasy. Lubuskie 
to też kraina niemal 600 jezior, jest co 
robić a i można oddychać pełną piersią! 
A jak z kuchnią? Podobno jest bardzo 
smaczna! 

I tą smaczną lubuską kuchnię zapre-
zentowaliśmy kolejnego dnia. Kuchnie 
i regionalne produkty prezentowała 
Pani Grażyna Dereń w swoim gospodar-
stwie, za co także ślicznie dziękujemy.”

Lubuska Regionalna Organizacja Tury-
styczna LOTUR promuje Ziemię Lubuską 
przy udziale i wsparciu członków LOTUR.

Biuro LOTUR
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ekologia

Ekologia w turystyce to nie modny 
trend, a konieczność
Ludzie stają się coraz bardziej świadomi środo-
wiska i starają się chronić naturę przed szkodami, 
które sami wyrządzili na przestrzeni tysięcy 
lat. Ten trend trwa już od dłuższego czasu, ale 
dopiero teraz ludzie uświadamiają sobie znacze-
nie ekologii.

Ekoturystyka jest jedną z form coraz częściej wybieraną 
przez turystów. Nawołuje ona do tego, aby zachować 
naturalne środowisko i poprzez turystykę wspierać roz-
wój zachowań proekologicznych. Najbardziej znaną 
formą ekoturystyki jest agroturystyka. W tej chwili 
gospodarstwa agroturystyczne to doskonale prospe-
rujące obiekty, które proponują wypoczynek na łonie 
natury mając na uwadze również zero waste, czyli taki 
styl odpoczynku, zgodnie z którym człowiek stara się 
generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie 
zanieczyszczać środowiska. Inną, równie ciekawą i eko 
formą spędzania czasu jest tak zwane staycation, czyli 
po prostu urlop, spędzany z rodziną w zaciszu domo-
wym. Świadomy ekoturysta przywiązuje dużą wagę 
do gadżetów potrzebnych w podróży, które mogą być 
eko. Podstawowym ekogadżetem towarzyszącym nie 
tylko w podróży jest butelka na wodę z filtrem, która 

ogranicza wytwarzanie plastiku związanego z produk-
cją butelek jednorazowych. Kolejną przydatną rzeczą 
zarówno w życiu codziennym, jak i w ekoturystyce są 
własne pojemniki na żywność. Wiele kawiarni i restauracji 
daje dodatkowe zniżki, gdy ktoś przychodzi z własnymi 
pojemnikami, aby zabrać jedzenie na wynos. Można 
pójść o krok dalej i używać własnej szklanej słomki do 
napojów. W podróży sprawdzą się również ekologiczne 
środki czystości, takie jak mydło czy szampon w kostce. 

Warto też w swoim codziennym życiu wykorzystać apli-
kacje, które pomogą kupować taniej i nie marnować 
żywności. Oto kilka z nich:

Aplikacja Too Good To Go posiada oferty sklepów spo-
żywczych, restauracji i punktów gastronomicznych, ofe-
rujących w atrakcyjnych cenach paczki-niespodzianki 
z nadwyżkami jedzenia z danego dnia. Działa ona w wielu 
krajach Europy i w USA, dlatego świetnie sprawdza się 
także podczas budżetowych podróży.

Foodsi to polski odpowiednik Too Good To Go, umoż-
liwiający zakup okazyjnych paczek w sklepach, piekar-
niach, kawiarniach i restauracjach, które nie zdążyły 
sprzedać przygotowanej w danym dniu świeżej żyw-
ności. Korzystając z aplikacji można upolować produkty 
w cenie obniżonej co najmniej o 50%.

Taste & Share to aplikacja, za której pośrednictwem 
można wymieniać się żywnością – zarówno gotowymi 
daniami, jak i pojedynczymi produktami – z zarejestro-
wanymi w aplikacji mieszkańcami swojej okolicy.
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Aplikacja Limit Waste to baza miejsc przyjaznych idei zero 
waste. Są tam sklepy spożywcze, kawiarnie, restauracje, 
second handy i inne miejsca wspierające ideę ograni-
czania ilości produkowanych odpadów. Można w niej 
sprawdzić, gdzie kupić produkty na wagę pakowane 
do własnego opakowania, czy w której kawiarni można 
poprosić o nalanie napoju do swojego kubka.

Gwiazdkowe obiekty noclegowe, aby przyciągnąć tury-
stów coraz częściej proponują rozwiązania eko. Poni-
żej kilka takich eko przykładów wykorzystywanych 
w hotelach:
IIIIIIIIII zastosowanie specjalnych nakładek spieniających wodę 

w kranach i słuchawkach prysznicowych zmniejszające 
zużycie wody

IIIIIIIIII inteligentne zarządzanie energią elektryczną, które 
redukuje wytwarzanie nadmiernego ciepła do atmos-
fery oraz szereg rozwiązań energooszczędnych – od 
dużych przeszkleń usytuowanych od południa po insta-
lacje ogrzewania wykorzystujące odnawialne źródła 
energii

IIIIIIIIII zastosowanie systemu odzyskiwania ciepła z klimatyza-
cji, który ogrzewa baseny i wodę użytkową – pozwala to 
na oszczędność ok. 30% zużywanej na miejscu energii, 
a zastosowana w klimatyzacji woda lodowa zamiast 
freonu jest przyjazna dla środowiska

IIIIIIIIII biokulinaryka – do przygotowywania dań wykorzysty-
wane są owoce, warzywa i zioła rosnące w przyhote-
lowym ogrodzie i produkty zakupione od lokalnych 
dostawców

IIIIIIIIII tworzenie eko spa oraz wykorzystywanie w zabiegach 
spa produktów organicznych w tym miody, zioła, wino, 
mleko, czekolada, a także np. fusy kawowe – te ostatnie 
pozwalają minimalizować odpady w duchu filozofii zero 
waste, 

IIIIIIIIII akcje tematyczne np. co roku tysiące miłośników 
przyrody z całej Polski bierze udział w największym 
sprzątaniu tatrzańskich szlaków i towarzyszącym mu 
akcjom edukacyjnym, gdzie po wspólnej misji na rzecz 
przyrody można zregenerować siły w zlokalizowanym 
nieopodal Krupówek hotelu.

W ostatnich latach sporo mówi się o działaniach na rzecz 
naszej planety i konieczności wdrożenia bardziej zróż-
nicowanych i zaawansowanych form mających na celu 
ochronę środowiska. Nic więc dziwnego, że coraz więcej 
z nas dużą wagę przywiązuje nie tylko do ekologicznego 
stylu życia, lecz także do ekologicznego podróżowania. 

Monika Kobel
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

Lubuski portal turystyczny – 
w wersji niemieckiej
Lubuski portal turystyczny-
-lubuskie.travel  – tłumaczenie 
na język niemiecki, to kolejny 
projekt realizowany przez Lubuską 
Regionalną Organizację Turystyczną 
LOTUR, który ma na celu promocję 
oraz wspieranie rozwoju produktów 
turystycznych w regionie lubuskim. 
Zadanie wpłynie na pozytywny i kon-
kurencyjny wizerunek województwa 
lubuskiego poprzez udostępnienie 
szerokiej grupie turystów polskich 
oraz dzięki tłumaczeniom zagranicz-
nych informacji na temat istniejących 
produktów i atrakcji turystycznych 
województwa lubuskiego. Lubuski 
portal turystyczny lubuskie.travel 
w roku 2021, korzystając z dotacji Urzędu Marszałkow-
skiego, przetłumaczyliśmy na język angielski, w tym roku 
natomiast tłumaczenie na język niemiecki. Portal lubuskie.
travel jest źródłem sprawdzonych i ciekawych pomysłów 
na spędzenie wolnego czasu dla mieszkańców lubu-
skiego i dalszych turystów spoza granic naszego regionu. 
Serwis zbiera w jednym miejscu zarówno ważne dane, 
jak i ciekawostki o regionie. Informator, czyli najważniej-
sze informacje skierowane do turystów, podzielono na 
kilka zakładek, m.in.: Informacje praktyczne, Informacja 
turystyczna, Ważne telefony. Na stronie szybko można 
znaleźć informacje o obiektach, które warto odwiedzić, 
wydarzeniach kulturalnych, sportowych i muzycznych, 
nie zabraknie też tego, co najbardziej interesuje turystów, 
czyli: gdzie zjeść, gdzie spać i co zwiedzić. Serwis oferuje 
możliwość dodawania do bazy m.in. obiektów gastrono-
micznych oraz obiektów noclegowych.

Obecnie strona działa w języku polskim i w języku 
angielskim notując bardzo dużą ilość wejść, dlatego tak 
ważne było jej tłumaczenie na język niemiecki. Szcze-
gólnie w okresie pandemii, wielu obostrzeń związanych 
z podróżami możemy w wirtualny sposób zachęcić do 
odwiedzin naszego regionu po pandemii, ale też w trak-
cie, bowiem takie możliwości także są pokazane na 
naszej stronie. Główną zaletą portalu ma być jego prosta 
i intuicyjna obsługa, także na urządzeniach mobilnych. 
Portal, który posiada kilka wersji językowych (zazwyczaj 
jest to niemiecki i angielski) wygląda profesjonalnie i od 
razu zwiększa się naszą wiarygodność, co pozytyw-
nie wpłynie na wizerunek regionu. Portale turystyczne 
muszą być w kilku językach. Niemcy przyznają, że bez 
używania portali/aplikacji turystycznych w ogóle nie 
podróżują. Chcąc ich zachęcić do poznania naszego 

regionu musimy dać im możliwość skorzystania z opcji 
zrozumienia tego co zamieszczamy na portalu. Dzięki 
realizacji projektu powstał profesjonalny portal tury-
styczny w trzech wersjach językowych (polski, niemiecki, 
angielski), pokazujący turystom/mieszkańcom wszel-
kie możliwe turystyczne informacje nt. województwa 
lubuskiego. Dzięki planowanym działaniom pragniemy 
w sposób przejrzysty i uszeregowany przedstawić tury-
stom krajowym i zagranicznym, mieszkańcom i innym 
zainteresowanym jakie mamy atrakcje turystyczne, 
bazy noclegowo-gastronomiczne, wydarzenia kultu-
ralne i eventy turystyczne, najistotniejsze informacje 
o atrakcjach z regionu oraz możliwość kontaktu z lokal-
nymi mieszkańcami, chcącymi służyć turystom pomocą. 
Wyzwaniem dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej LOTUR jest już nie tylko stworzenie przejrzy-
stego, czytelnego portalu turystycznego o wspaniałym 
designie. Musimy również zadbać o to, aby zawarte na 
niej treści były dostępne dla każdej osoby odwiedzającej 
tę witrynę. W przypadku zagranicznych turystów wiąże 
się to nie tylko z projektowaniem stron przyjaznych 
użytkownikom smartfonów czy tabletów, tzw. mobi-
lem. Muszą być one uzupełniane o tłumaczenia, a to 
przecież w znacznym stopniu zwiększa zainteresowanie 
danym regionem. Projekt ma znaczenie zarówno regio-
nalne jak i ponadregionalne, jego realizacja będzie miała 
wpływ na regionalny, krajowy oraz międzynarodowy 
ruch turystyczny. 

Biuro LOTUR
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 

otrzymanych z Województwa Lubuskiego
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W czerwcu br. Lubuska Regionalna 
Organizacja Turystyczna wspólnie 
z touroperatorem z Hiszpanii organi-
zuje przyjazd grupy studyjnej z Hiszpa-
nii (6 do 7 osób) mającej wprowadzić na 
tamtejszy rynek turystyczny wyjazdy 
grupowe do Polski, konkretnie na Zie-
mię Lubuską hiszpańskich seniorów.

Przyjazd studyjny do Polski do wojewódz-
twa lubuskiego grupy reprezentantów śro-
dowisk seniorów hiszpańskich.

Celem przyjazdu było pokazanie im kilku 
miejsc noclegowych / pobytowych w zabyt-
kowych hotelach historycznych położonych 
na Ziemi Lubuskiej jako bazy dla przyszłych 
przyjazdów wypoczynkowych grup tury-
stów z Hiszpanii w wieku 60+.

Jednym z ważniejszych obiektywnych argu-
mentów na rzecz realizacji tego projektu 
przyjazdowego jest zmiana klimatu, która 
wyłącza szczególnie tę grupę wiekową 
z wypoczynku latem w Hiszpanii. Alter-
natywa klimatyczna Ziemi Lubuskiej z jej 
zielenią i jeziorami wydaje się być w tym 
kontekście niezwykle interesująca.

W podróży studyjnej wzięli udział: przed-
stawiciele środowisk seniorów hiszpańskich, 
jeden instagramer i dwie osoby z biura Casti-
lonia odpowiedzialnego za dalszy rozwój 
projektu i organizatora wyjazdów do Polski.

Grupa odwiedziła: Pałac Mierzęcin, Pałacu 
Wiechlice i Dwór Kolesin, Zielona Górę. 

W wyniku tej wizyty studyjnej oczekiwać 
można znaczącego wzrostu zainteresowa-
nia Ziemią Lubuską w Hiszpanii.

Biuro LOTUR

Zadanie publiczne jest współfinansowane 
ze środków otrzymanych 

z Województwa Lubuskiego

Seniorzy z Hiszpanii na Ziemi 
Lubuskiej
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Renowacja turystycznych szlaków Nordic 
Walking w województwie lubuskim, to zada-
nie realizowane przez Lubuską Regionalną 
Organizację Turystyczną w ramach pro-
jektu dofinansowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna 
LOTUR wyznaczyła w województwie lubuskim 
w ramach projektów „Lubuskie szlaki Nordic Wal-
king” dofinansowanego przez MSiT w 2010-2012 r. 
ok. 800 km szlaki Nordic Walking na terenie 10 
powiatów; szlaki nazwano na Wale Zielonogór-
skim, Łuku Mużakowa, w Trójkącie Sakralnym, 
Sulęcińska Szwajcaria, Z trójkąta Sakralnego do 
Chrystusa Króla, Książęce parki i ogrody, W krainie 
wody i osobliwości przyrody, Puszcza Drawska 
oraz kraina jezior i rzek, wiele z nich uległo całkowi-
temu zniszczeniu i podlega renowacji, odnowieniu 
oraz uzupełnieniu.

Udało się pozyskać dofinansowanie na renowację 
części szlaków.

Zadanie polegało na inwentaryzacji, renowacji, kon-
serwacji, odnowieniu, uzupełnieniu znakowania 

Renowacja turystycznych szlaków 
Nordic Walking w województwie 
lubuskim

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR – projekt MSiT
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR – projekt MSiT

szlaków turystycznych Nordic Walking w tym także 
aktualizację i odnowienie 6 tablic informacyjnych 
ukazujących przebieg szlaków z mapami.

Konieczność odnowienia szlaków Nordic Wal-
king wynikała z długiego okresu ich użytkowania 
w terenie (nawet od 7 do 10 lat) bez konserwacji. 
Część drzew ze znakami została wycięta, nastą-
piła wymiana niektórych słupów elektrycznych, 
z powodu naturalnego wzrostu drzew zwiększyły 
się wymiary znaków i nastąpiło ich rozszczepienie 
w miejscach spękania kory. Jed-
nocześnie rozrastające się krzewy 
i gałęzie drzew zasłoniły część 
znaków. W ten sposób szlaki te 
były bardzo nieczytelne i w wielu 
miejscach prawie niemożliwe do 
korzystania. Lubuska Regionalna 
Organizacja Turystyczna LOTUR od 
wielu lat znakuje szlaki turystyczne 
na użytek ogólnospołeczny.

Właściwie wytyczone i utrzymane 
szlaki turystyczne mają zapew-
nić turystom bezpieczne dotar-
cie do najciekawszych punktów 
topograficznych i obiektów kra-
joznawczych: widokowych, przy-
rodniczych, architektonicznych 
i archeologicznych, jak również 

przekazać informacje jak dotrzeć 
do tych miejsc. Szczególnie zależy 
nam na bezpieczeństwie osób 
starszych, osób z pewnymi nie-
pełnosprawnościami, które mają 
problemy z topografią terenu, 
właściwe czytelne oznakowanie 
uniemożliwia błądzenie po lubu-
skich lasach.

O d n o w i e n i e  w y k o n a n o 
w celu zapewnienia bezpiecz-
nego wędrowania po szlakach 
turystycznych Nordic Walking. 
Po odnowieniu LOTUR będzie 
zabiegał w Zarządzie Głównym 
PTTK, aby wymienione szlaki po 
ponownym odnowieniu stały się 
szlakami pieszymi – Nordic Wal-
king z nowym oznakowaniem 
prawidłowym dla szlaku pieszego, 
szlaki otrzymają znakowanie prze-
biegu dwustronnego.

LOTUR dokonał przeglądu szlaków i wybraliśmy 
do realizacji w tym projekcie najbardziej znisz-
czone. Naprawa, odnowienie, renowacja jest nie-
zbędna, uzasadniona i poparta oczekiwaniami tury-
stów oraz mieszkańców naszego regionu. 

W projekcie planowaliśmy inwentaryzację, reno-
wację, konserwację, odnowienie i uzupełnienie 
szlaków Nordic Walking – pieszych na ok. 225 km. 
Wykonaliśmy więcej ponad 260 km, z uwagi na 

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

46

w
ię

ce
j n

a



Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR – projekt MSiT

niektóre zmiany szlaków. Renowa-
cji i naprawy szlaków dokonaliśmy 
w gminie Bytnica, w gminie Maszewo, 
w Lubrzy, w Łagowie oraz w Żaga-
niu. W Bytnicy, Maszewie oraz części 
Lubrzy „ludzik NW” został zastąpiony 
oznakowaniem szlaku pieszego zgod-
nie z instrukcją PTTK. W pozostałych, 
w związku z uzgodnieniami w gmi-
nach, zostaliśmy przy odnowieniu 
„ludzika”. W związku ze zniszczeniem 
przez warunki atmosferyczne i inne 
siły tablic informacyjnych ukazujących 
dokładny przebieg szlaków, dokona-
liśmy wymiany 6 tablic informacyj-
nych – wymiana plansz z mapami 
informacjami wraz z umieszczeniem 
informacji o dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, w tym 
logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Tablice wymieniono w Maszewie 
1 szt., Bytnicy 2 szt., w Łagowie 1 szt., 
w Lubrzy 1 szt., w Żaganiu 1 szt.

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

47



w
w

w
.lo

tu
r.e

u
w

w
w

.lo
tu

r.e
u

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR – projekt MSiT

Szlaki piesze są dwukierunkowe. Nordic Walking, 
jako najlepsza i najbardziej uniwersalna aktywność 
fizyczna zyskuje sobie zwolenników z niezwykłą 
dynamiką, szczególnie w okresie pandemii miesz-
kańcy, osoby starsze spacerują z kijkami po lubu-
skich lasach.

Zauważalna od wielu lat jest ciągła potrzeba aktywi-
zowania mieszkańców w regionie lubuskim poprzez 
tworzenie atrakcyjnych i adekwatnych do zainte-
resowań i możliwości ofert spędzania czasu. Ist-
nieje zatem potrzeba połączenia zapotrzebowania 
na wiedzę z aktywnością fizyczną dostosowaną 

do każdego wieku z różnym 
stopniem sprawności Adekwat-
nym rozwiązaniem jest produkt 
w postaci szlaków Nordic Walking, 
który zachęca do poszerzania wie-
dzy o zwiedzanym terenie pod-
czas wędrówki z wykorzystaniem 
aktywności dostosowanej do 
każdego wieku. Dlatego też szlaki 
winny być czytelne, prawidłowo 
oznakowane i bezpieczne.

Zauważalna w środowisku jest 
także potrzeba wzmocnienia 
wiary w siebie, w swoje moż-
liwości i umiejętności. W skali 
kraju następuje proces starzenia 
się społeczeństw. Niejednokrotnie 

zamknięcie się osób starszych w przykładowych 
czterech ścianach wypala ich aktywność fizyczną 
i psychiczną. Aktywności to naturalna potrzeba 
człowieka w każdym wieku. Pozwala na samore-
alizację, przełamuje monotonię, zapewnia życie 
w lepszej kondycji. Dlaczego społeczeństwo jest 
mało aktywne? Po pierwsze to brak wiary w siebie, 
spadek sił, pasywny styl życia. Drugi to brak konkret-
nych ofert skierowanych do społeczeństwa. Dlatego 
nasza Regionalna Organizacja Turystyczna od wielu 
lat swoją działalność kieruje do ludzi młodych, jak 
również do osób 60+, osób z różnym stopniem 
sprawności. Są tego rezultaty. Chodzimy na nie-
dzielne spacery z kijkami, jeździmy na rowerach. Dla-
tego utrzymanie w należytym stanie szlaków Nordic 
Walking, tablic informacyjnych o ich przebiegu, jest 
wyjściem naprzeciw dla aktywności społeczeństwa 
naszego regionu.

Dzięki dotacji z MSiT udało się nam odnowić 
ponad 260 km z wyznaczonych wcześniej przez 
LOTUR szlaków NW oraz ustawić 6 poprawionych 
tablic informacyjnych.

Biuro LOTUR

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie 

umowy nr 2022/0003/1866/UDOT/DT/BT
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

Dostępne dotychczas na 
rynku wydawniczym publi-
kacje turystyczne o naszym 
regionie nie był y liczne. 
W zdecydowanej większości 
przeważają przewodniki obej-
mujące dany wycinek regionu 
(miasto, gminę, powiat). Jako 
Lubuska Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna LOTUR 
zauważyliśmy tę lukę i pod-
jęliśmy decyzję o stworze-
niu kompendium informa-
cji turystycznych.

Wcześniej trafił do nas przewod-
nik „Świętokrzyskie od Łysogór po 
Ponidzie” autorstwa Mirka i Magdy 
Osip-Pokrywka. Później kontakt z nami nawiązał 
sam autor.

Napisaliśmy ofertę o dotację do Ministerstwa Roz-
woju (jesień 2020) – niestety nie otrzymaliśmy jej.

Pandemia i decyzja Zarządu – robimy ze środków 
własnych, wykorzystując przy tym doświadczenie 
autora, który już kilkakrotnie opracowywał przewod-
niki po różnych regionach naszego kraju. Odbyły się 
liczne spotkania Zarządu LOTUR z autorem wska-
zanie podmiotów z regionu lubuskiego, konsul-
tacje, akceptacje treści, zdjęć. Wreszcie, po wielu 

utrudnieniach, powstaje pierwsze w historii lubu-
skiego tego typu wydawnictwo „Lubuskie od Warty 
po Dolne Łużyce”.

Ponad 600 bardzo dobrych fotografii i atrakcyjna 
dla oka szata graficzna, która jest bez wątpienia 
walorem tej publikacji.

Przewodnik ukazuje kulturowe bogactwa, różno-
rodność, łamie stereotypy, a zawarta w nim histo-
ryczna opowieść dowodzi, że Lubuskie to region 
wielu kultur, które w unikatowym splocie czynią te 
ziemie, właśnie z uwagi na historyczną anegdotę, 

nadzwyczaj ciekawymi i wartymi 
odwiedzenia. Pokazujemy ponad 
100 opisanych miejsc. Miasta, mia-
steczka i wioski, około pół tysiąca 
zabytkowych obiektów. Szlaki 
piesze, rowerowe i kajakowe. 
Wielkie kompleksy leśne, parki 
narodowe i krajobrazowe, rezer-
waty i pomniki przyrody, pojezie-
rza, jeziora, najpiękniejsze plaże 
i ustronne zatoczki.

Podążamy od osady z czasów kul-
tury łużyckiej, przez słowiańskie 
grody, średniowieczne warowne 
miasta i twierdze, książęce rezy-
dencje i parki, słynne historyczne 
sanktuaria, do tajemniczych 

Lubuskie od Warty po Dolne Łużyce
Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

bunkrów z początku XX wieku. W galeriach 
i muzeach podziwiamy dzieła wybitnych artystów 
sztuki nowoczesnej.

Oddajemy zatem w Państwa ręce zbiór informacji, 
chcąc ażeby stały się wskazówkami do odczyta-
nia Ziemi Lubuskiej. Materiały zawarte w naszym 
nowym przewodniku zostały zebrane, przygoto-
wane i opracowane przez autora niezwiązanego 
z Polską Zachodnią. Chcieliśmy bowiem, aby kon-
tekst dystansu wywarł ożywczy wpływ na per-
spektywę turystycznego obcowania z walorami 
naszego regionu. Jesteśmy niezmiernie ciekawi 
odbioru tego przewodnika, licząc się z krytyką regio-
nalistów w szczególności. Nie mniej jednak chcemy 
potraktować to wydawnictwo jako wstęp do dalszej 
dyskusji i pracy nad przyszłymi opracowaniami.

Staraliśmy się wyłapywać nieścisłości na każdym eta-
pie prac nad przewodnikiem, jednakże nikt z nas nie 
jest historykiem, czy też krajoznawcą całego regionu. 

Stały kontakt z autorem był nie-
wątpliwym atutem współpracy.

Chcemy, aby każdy odbiorca 
mógł sam zdecydować po lektu-
rze tego przewodnika, co?, kiedy? 
i gdzie? chce zobaczyć. I oby 
chciał jak najczęściej i jak najwię-
cej… Życzymy naszym czytelni-
kom przyjemnego zwiedzania 
naszego województwa i emo-
cjonującego odkrywania go na 
stronicach tego przewodnika.

Premiera i prezentacja wydaw-
nictwa odbyła się 25 maja 2022 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Biuro LOTUR

Wszystkich zainteresowanych zakupem 
przewodnika zapraszamy do kontaktu:

Lubuska Regionalna Organizacja 
Turystyczna LOTUR 
Zielona Góra, Podgórna 7 
j.bloch@lotur.eu

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

W roku 2022 Zarząd Lubuskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej LOTUR przyjął w szeregi 
LOTUR kolejnych członków.

Uchwałą nr 2/05/2022 z dnia 
13.05.2022 wpisano na listę członków 
Lubuskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej LOTUR Edukacyjne Eko-
logiczne Gospodarstwo Rolne „Aniel-
skie Ogrody”.

„Anielskie Ogrody” to projekt utwo-
rzenia od podstaw małego rodzin-
nego ekologicznego gospodarstwa 
rolnego. Produkcja bio warzyw, 
owoców, ziół i kwiatów na potrzeby 
rodziny oraz lokalnej społeczności. 
Edukacja poprzez warsztaty w ogrodzie oraz eduka-
cja przez internet. Praktyczna, multimedialna eduka-
cja ekologiczna na skalę całego kraju. Inspirowanie 
społeczności lokalnej i ogólnopolskiej do współpracy: 
ogrody społeczne dla dzieci z przedszkoli i szkoły oraz 
dla osób starszych.

Główne tematy edukacji: zdrowa ziemia, zdrowa żyw-
ność, zdrowi ludzie; od ziarenka do stołu – jak uprawiać, 

przetwarzać plony i gotować; przydomowy ogród moją 
spiżarnią, apteką, drogerią i miejscem wypoczynku; 
uprawa na słabej ziemi; rolnik i ogrodnik przyjazny dzi-
kiej przyrodzie.

Od ziarenka – do stołu

„Anielskie Ogrody” to projekt ekologicznego gospodar-
stwa rolnego z przydomowym ogrodem. Projekt ma 
zapewnić wyżywienie dla 4 osobowej rodziny przez cały 
rok. Z ogrodu ekologiczne warzywa, owoce, zioła, kwiaty 
trafiają prosto do anielskiej kuchni.

Ekologia i permakultura

Nasza ekologia realizowana jest w oparciu o bioróżno-
rodność i elementy permakultury. Dlatego stosujemy 
różne techniki upraw, szczególnie „no dig”, czyli bez 
przekopywania ziemi oraz różne metody ściółkowania. 
Na przykład warzywa rosną na górkach i wałach per-
makulturowych, na rabatach wyniesionych i zagłębio-
nych. Zajmujemy się metodami uzyskania dużej ilości 
próchnicy w glebie oraz budowaniem bogatego pro-
filu glebowego.

Edukacyjne Ekologiczne Gospodarstwo Rolne 
„Anielskie Ogrody”
Budachów 1
66-630 Budachów
www.anielskieogrody.pl
facebook.pl/anielskieogrody
youtube.com/c/AnielskieOgrody

Nowi członkowie w naszych 
szeregach
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Uchwałą nr 1/07/2022 z dnia 20.07.2022 wpi-
sano na listę członków Lubuskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej LOTUR Gospodar-
stwo Rolno-Agroturystyczne „DERENIÓWKA”. 

Gospodarstwo rolno-agroturystyczne „Dereniówka” 
znajduje się w Lubiechni Wielkiej, położonej pośród 
malowniczych lasów gminy Rzepin, w powiecie 
słubickim. Właścicielka gospodarstwa – Grażyna 
Dereń – jest autorką i wnioskodawczynią wpisu 
na „Listę Produktów Tradycyjnych” wielu lubu-
skich produktów.

Są to m.in. „Schab Tradycyjny Słubicki”, „Chleb 
domowy na zakwasie”, „Pierogi z kapustą i grzy-
bami”, „Pierogi z kaszą i twarogiem” oraz „Nalewka 
z owoców derenia”. Gospodarstwo organizuje pro-
fesjonalne warsztaty kulinarne dotyczące kuchni 
staropolskiej, tradycyjnej i myśliwskiej oraz aktywnie 
uczestniczy w przedsięwzięciu „Zagroda eduka-
cyjna”, którego celem jest poszerzenie wiedzy, nie 
tylko mieszkańców wsi, m.in. w zakresie świadomo-
ści ekologicznej i konsumenckiej, a także dziedzic-
twie kultury materialnej wsi.

Pani Grażyna Dereń od lat prowadzi gospodarstwo 
rolno-agroturystyczne, jest propagatorką regional-
nego dziedzictwa kulinarnego na terenie woje-
wództwa lubuskiego, prowadzi zagrodę edukacyjną, 
dzięki której istnieje możliwość poznania i doświad-
czenia pracy rolnika w bezpośrednim kontakcie 
z codziennym rytmem gospodarstwa. Poza tym 
Gospodyni przeprowadza kursy gotowania na bazie 
produktów tradycyjnych i regionalnych, warsztaty 
kulinarne dla szkół i przedszkoli, a także prowa-
dzi pokazy gotowania na żywo w czasie imprez 
plenerowych, targów i konferencji branżowych 
w kraju i za granicą. Jest Laureatką wielu konkursów 

kulinarnych, m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
Smaki Regionów”.

Gospodarstwo rolno-agroturystyczne „Dereniówka” 
zostało rozsławione w regionie licznymi nagrodami. 
Zyskało uznanie wielu znakomitych gości. Talent 
kulinarny, własne autorskie potrawy i produkty spo-
żywcze gospodyni, pani Grażyny Dereń, został wie-
lokrotnie uhonorowane licznymi nagrodami. Poza 
działalnością turystyczną jest to prawdziwe, prężne 
gospodarstwo, gdzie jak kiedyś było to powszechne, 
gospodarze prowadzą prace polowe, przetwórstwo 
własnych produktów rolnych, hodowane są zwie-
rzęta. Dzięki temu można poczuć atmosferę dawnej, 
mającej silny związek z ziemią, wsi.

Lubiechnia Wielka 8, 69-110 Rzepin
www.dereniowka.com.pl
dereniowka@wp.pl
+48 602 156 199, +48 95 759 69 54

Nowi członkowie w naszych 
szeregach
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Certyfikacja Informacji Tury-
stycznej w Polsce została wpro-
wadzona w 2010 roku. Stanowi 
ona bardzo ważny element 
realizowanej przez Polską Orga-
nizację Turystyczną polityki 
zarządzania jakością standardu 
Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Jej celem jest:

IIIIIIIIII tworzenie krajowej sieci standa-
ryzowanych jednostek informacji 
turystycznej współpracujących ze 
sobą na poziomie lokalnym, regio-
nalnym i krajowym;

IIIIIIIIII zapewnienie odpowiedniej jakości 
obsługi turystów przez jednostki 
informacji turystycznej;

IIIIIIIIII podejmowanie inicjatyw w two-
rzeniu i rozpowszechnianiu mar-
kowych produktów turystycznych;

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. 
W zależności od spełnianych kry-
teriów, jednostkom świadczącym 
usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 
gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowol-
ności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek 
informacji turystycznej. Certyfikacja przyznawana jest 
co dwa lata. 

W ramach PSIT kolejna edycja certyfikacji informacji 
turystycznej w formule aplikacji internetowej odbyła się 
w I kwartale 2022 roku.
Korzyści z uczestnictwa w certyfikacji Informa-
cji Turystycznej:

IIIIIIIIII promocja na portalach POT i w mediach społecznościo-
wych, m.in. w grupie POT-ROT-LOT-FIT na Facebooku,

IIIIIIIIII możliwość udziału w Konkursie POT „Na Najlepsze 
Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”,

IIIIIIIIII włączenie bazy certyfikowanych CIT/PIT w system 
CRM (mailing o wydarzeniach, spotkaniach, działaniach 
i kampaniach POT),

IIIIIIIIII organizowanie spotkań eksperckich z certyfikowanymi 
CIT/PIT (wg zapotrzebowania zgłaszanego przez CIT/
PIT),

IIIIIIIIII otwarcie możliwości prezentowania się podczas wyda-
rzeń organizowanych przez POT,

IIIIIIIIII uczestnictwo w szkoleniach dla kadr IT w regio-
nach Polski,

IIIIIIIIII członkostwo w Forum Informacji Turystycznej i udział 
w Walnym Zgromadzeniu członków FIT,

IIIIIIIIII współpraca w akcjach promocyjnych o charakte-
rze ogólnopolskim,

IIIIIIIIII dostęp do wydawnictw promocyjnych POT.

TurApka E-Certyfikacji 
Informacji Turystycznej

informacja turystyczna

IT Nowa Sól
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informacja turystyczna

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny 
Parku Narodowego „Ujście Warty” *
66-436 Słońsk 
3-Lutego 90
muzeum@pnujsciewarty.gov.pl
tel. +48 95 757 21 10
www.pnujsciewarty.gov.pl

CAMY Bogdan Kasperski *
66-630 Budachów 1
it@bytnica.info
tel. +48 501 25 63 76
www.bytnica.info

Visit Zielona Góra – Zatonie *
66-004 Zielona Góra
ul. Zatonie – Księżnej Doroty 3
parkzatonie@visitzielonagora.pl
tel. +48 780 57 68 41
visitzielonagora.pl/park-zatonie/

Certyfikowane 
Informacje Turystyczne 
w województwie lubuskim
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informacja turystyczna

Pałac Wiechlice Zbigniew Czmuda *
67-300 Szprotawa
Wiechlice 45b
ania@palacwiechlice.pl
tel. +48 68 376 86 08
www.palacwiechlice.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach 
Krajeńskich **
66-500 Strzelce Krajeńskioe
Wojska Polskiego 1
punktit@strzelce.pl
tel. +48 95 763 21 00
www.spichlerz.strzelce.pl

Biuro Turystyki Przyrodniczej „DUDEK” **
66-436 Słońsk 
Stacja Pomp 2
hoopoe@hoopoe.com.pl
tel. +48 95 757 22 12
www.hoopoe.com.pl

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie *
67-120 Kożuchów
Klasztorna 14
promocja@zamekkozuchow.pl
tel. +48 68 355 35 36
www.zamekkozuchow.pl
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Żagańskie Centrum Informacji 
Turystycznej ***
66-100 Żagań
ul. Szprotawska 4
it@um.zagan.pl
tel. +48 68 477 10 01
www.urzadmiasta.zagan.pl

Visit Zielona Góra ****
65-067 Zielona Góra
Stary Rynek 1
info@visitzielonagora.pl
tel. +48 68 323 22 22
www.visitzielonagora.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Kostrzynie nad Odrą – 
Muzeum Twierdzy ***
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Graniczna 1
it@it.kostrzyn.pl
tel. +48 95 752 23 60
www.muzeum.kostrzyn.pl

Visit Nowa Sól – Informacja Turystyczna ***
67-100 Nowa Sól
Korzeniowskiego 2
biuro@visitnowasol.pl
tel. +48 536 73 31 93
www.visitnowasol.pl
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28.10.2022 odbyło się kolejne spotkanie Polskiej 
Organizacji Turystycznej z regionalnymi i lokalnymi 
organizacjami turystycznymi. W trakcie trzech dni 
dyskutowano nad dotychczasowymi oraz przyszłymi 
działaniami na rzecz promocji polskiej turystyki. 
Gospodarzem jubileuszowej edycji w dniach 24-26 
października była Łódź.

Coroczne spotkanie z branżą turystyczną tradycyjnie poprze-
dziła narada kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej 
z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Inaugurację Forum stanowiły list skierowany do uczestników 
przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Andrzeja Guta-Mostowego oraz przemówienia prezesa POT 
Rafała Szmytke, prezesów Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej Województwa Łódzkiego Łukasza Stajudy i Łódzkiej Orga-
nizacji Turystycznej Tomasza Koralewskiego.

Część merytoryczną otworzyła diagnoza strategiczna dla 
potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do 
roku 2030 w wykonaniu firmy Locativo. Po niej dyrektor Depar-
tamentu Strategii i Rozwoju Joanna Węglarczyk oraz dyrektor 
Departamentu Marketingu Magdalena Krucz zaprezento-
wały plany działania POT na 2023 rok – założenia, kluczowe 
projekty i działania realizowane we współpracy z ROT-ami 
i LOT-ami. Następnie głos przejęli gospodarze – Łukasz Stajuda 
i Tomasz Koralewski, którzy opowiedzieli o nowych i topo-
wych produktach województwa łódzkiego oraz miasta Łodzi. 
W przedostatnim punkcie programu dnia otwarcia propozycje 
priorytetów w ramach konkursu dotacyjnego realizowanego 
przez ministra właściwego ds. turystyki w 2023 roku przed-
stawił wicedyrektor Departamentu Turystyki MSiT Bartłomiej 
Karolczyk. Finał stanowiła debata, którą prowadził prof. nadzw. 
dr hab. Jacek Borzyszkowski, a jej tematami przewodnimi 
były opłata turystyczna oraz ustawa o Polskiej Organiza-
cji Turystycznej.

– Forum POT-ROT-LOT utwierdziło w przekonaniu, że polską 
turystyką zajmują się ludzie z pasją i zaangażowaniem, którzy 
głęboko wierzą w atrakcyjność naszego kraju i potrafią tą 
pasją zarazić innych. Współpraca w tym systemie jest jednym 
z naszych priorytetów – podkreślał Rafał Szmytke, prezes 

Polskiej Organizacji Turystycznej. – Sukcesywnie się rozwijamy 
i działamy w coraz szerszym zakresie, co podkreśla chociażby 
działalność Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Nie boi się ona 
podejmować nowych wyzwań, a jej praca jest bardzo doce-
niana przez inne organizacje turystyczne w Polsce – dodał.

Drugiego dnia uczestnicy mogli poznać i przetestować wio-
dące produkty turystyczne województwa łódzkiego i jego 
stolicy, o których podczas otwarcia Forum mówili przedsta-
wiciele regionu. Pod opieką wykwalifikowanych i doświad-
czonych przewodników odwiedzili takie atrakcje jak Manufak-
tura, ulicę Piotrkowską, kompleks EC1, Orientarium ZOO Łódź, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa czy Łódzki Park Kultury 
Miejskiej. Popołudnie upłynęło pod znakiem prezentacji regio-
nalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Równolegle do 
sesji ROT-ów i LOT-ów, na których przybliżono strukturę oraz 
działania każdej z nich, dyrektorzy Zagranicznych Ośrodków 
odbyli szkolenie dotyczące nowoczesnych mediów i marke-
tingu cyfrowego.

Ostatniego dnia przedstawiciele regionalnych organizacji 
turystycznych odbyli rozmowy bilateralne z szefami ZOPOT-
-ów, a reprezentanci lokalnych organizacji turystycznych 
uczestniczyli w szkoleniu z mediów społecznościowych.

Za portalem Poland.travel

Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR reprezen-
towała Jadwiga Błoch – Prezes oraz gościnie radna Sejmiku 
Województwa Lubuskiego Aleksandra Mrozek.

X Forum POT-ROT-LOT w Łodzi 

POT-ROT
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W 2021 r. Forum Regionalnych Organizacji Tury-
stycznych zrealizowało projekt „Akademia Lide-
rów” – cykl szkoleń dla pracowników regionalnych 
i lokalnych organizacji turystycznych dotyczących 
tworzenia marek turystycznych i zarządzania nimi. 
Szkolenia z udziałem ekspertów różnych branż 
z kraju i zagranicy cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Forum Regionalnych Organizacji 
Turystycznych jeszcze w ubiegłym roku zdecydo-
wało, że projekt będzie kontynuowany.

Akademia Liderów – to cykl specjalistycznych szkoleń, 
które odbyły się metodą online lub hybrydową. Szko-
lenia są przeznaczone dla przedstawicieli regionalnych 
i lokalnych organizacji turystycznych z całej Polski. Adre-
satami tego zadania była kadra menadżerska organizacji, 
funkcjonujących w systemie promocji turystycznej Polski 
POT-ROT-LOT. W ramach działań odbędzie się 15.XII.br 
konferencja podsumowująca cykl szkoleń, powstanie 
także publikacja „Poradnik dobrych praktyk – jak sku-
tecznie i efektywnie zarządzać marką terytorialną”. Efekty 
projektu będą oczywiście promowane w mediach. 

Celem głównym projektu – zakładającego realizację 
spotkań szkoleniowych, konferencji, a także wydanie 
publikacji i materiału promocyjnego – było wzmocnienie 
kompetencji kadr zarządzających polską turystyką.

Cele szczegółowe projektu:

IIIIIIIIII rozszerzenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania 
markami turystycznymi,

IIIIIIIIII rozszerzenie wiedzy z zakresu podnoszenia jakości 
produktów turystycznych – głównie obszarowych, 
liniowych i sieciowych,

IIIIIIIIII rozszerzenie wiedzy z zakresu marketingu i narzędzi 
promocji marek przy wykorzystaniu m.in. cyfryzacji 
i automatyzacji procesów,

IIIIIIIIII dostosowanie metod świadczenia usług turystycznych 
oraz produktów turystycznych oraz ich komunikacja 
i marketing do nowej rzeczywistości po pandemii 
COVID-19,

IIIIIIIIII rozszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji społecz-
nych, w tym współpracy sieciowej, umiejętności budo-
wania grupy

IIIIIIIIII podniesienie wiedzy w zakresie świadomo-
ści ekologicznej.

Starannie wyselekcjonowani eksperci polscy oraz zagra-
niczni zaprezentowali tematy najbardziej interesujące 
obecnie kadrę menadżerską – jak wzmocnić destynację 
turystyczną, jak poprawić jakość usług świadczonych 
przez branżę turystyczną, jakie są trendy (po-covidowe) 
w marketingu turystycznym, jak zaplanować kampanię 
promocyjną, jakie są możliwości wsparcia dla działalności 
inwestycyjnej i promocyjnej.

Wystartowała druga edycja 
Akademii Liderów

szkolenia

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane – Magazyn Turystyczny

58



04.02.2022. w Dereniówce odbyła się konferencja-
-szkolenie „Rozwój Obszarów Wiejskich w oparciu 
o turystykę kulinarną i współpracę organizacji 
związanych z turystyką i regionem”, w której 
uczestniczyli członkowie LOTUR.

Poruszono tematy:
IIIIIIIIII Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, produkty 

regionalne i tradycyjne szansą rozwoju turystyki 
kulinarnej – Grażyna Dereń 

IIIIIIIIII Marka Turystyczna Sieć Eko muzea – prowadzący 
Marek Migdal – Prezes Forum Turystyki Propozycja 
budowy szlaków Przyrodniczo-Kulinarnych 
w oparciu o zasoby; Grażyna Dereń/Beata 
Musiałowska PTTK

Odbyły się także warsztaty:
„Tworzenie pakietów turystycznych – szansa na lokalny 
rozwój aktywności społecznej i gospodarczej”. Prowa-
dzący pan Marek Migdal.

W Dereniówce

szkolenia
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Czy lubuskich radnych przekonają, że wspar-
cie ROT-u przez Urząd Marszałkowski ma 
bardzo duże znaczenie w efektach działań 
macierzystego ROT oraz w ilości członków tej 
organizacji? 

Czy przekonają, że polityka nie powinna się mieszać 
do turystyki?

Z ostatniej chwili
Niestety dla radnych Sejmiku Województwa Lubu-
skiego polityka jest ważniejsza od turystyki i wsparcia 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ale się nie podda-
jemy dalej będziemy działać na miarę naszych finanso-
wych możliwości bez polityki i politycznych szantaży.

Wizyta Świętokrzyskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej 
na zaproszenie radnych 
Sejmiku Województwa LUBUSKIEGO
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Turystyczna Szkoła w Maszewie
30-31.05.2022

galeria 
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horoskop

HOROSKOP
Każdy znak zodiaku ma swój kraj. Sprawdź, gdzie oprócz Polski, 
poczujesz się dobrze!

Baran 21.03-20.04
Najlepszy kraj dla Barana to Izrael. Energia 
jego mieszkańców i umiejętność 
radowania się są wyjątkowo zgodne 
z duchem tego znaku. Będzie mu też 

pasować Japonia lub francuska Burgundia.

Byk 21.04-20.05
Idealnymi krajami dla Byków są Cypr i wyspy 

greckie. Cypr jest od zawsze pod opieką 
tej samej bogini, co Byki, czyli Wenus, 
a rozkosznie leniwe życie na tej wyspie 

oraz na Krecie, Rodos i Korfu da im relaks 
i cieszenie się każdą chwilą. 

Rak 22.06-22.07
Astrologia dla Raka zaleca chłodne kraje: 
Szkocję, Holandię, Danię. Ale jest kraina 
zgodna z duchem Raka, do tego gorąca, 
obdarzona ciepłym morzem, niedaleko 
od Polski i niedroga – starożytna 

Kartagina, czyli dzisiejsza Tunezja.

Bliźnięta 21.05-21.06
Bliźnięta powinny podbijać Stany 
Zjednoczone. Najlepiej poczują się na 
plażach Miami lub San Diego. Ale bliżej 
czekają na nich równie atrakcyjne i ciepłe 
kraje: włoska wyspa Sardynia, Egipt 

i Armenia.

Lew 23.07-23.08
Lew powinien wybierać między Francją, 

Libanem, a Włochami – gdzie szczególnie 
przypadnie mu do gustu gorąca od 
słońca i wulkanów Sycylia. Duch znaku 

Lwa rządzi też Czechami (nie bez przyczyny 
mają lwa w herbie) i ich stolicą Pragą.

Panna 24.08-22.09
Krajem idealnym dla Panny jest tradycyjnie 
Turcja, a także półwysep Peloponez 
w sąsiedniej Grecji. W starożytności temu 
znakowi przypisywano też Mezopotamię, 
czyli dzisiejszy Irak. Panna dobrze też 

poczuje się na południu Francji.Waga 23.09-23.10
Astroojczyzną Wagi jest Austria i jej stolica 
Wiedeń. Jeśli szukać dalej w świecie, to 
także Chiny i Argentyna. A całkiem blisko 
Polski – Łotwa.

Skorpion 24.10-22.11
Ziemie Skopiona to przede wszystkim 
Maroko oraz sąsiednia Algieria. Na Bliskim 
Wschodzie pasującym dla Skorpiona 
krajem jest Syria. W USA najbardziej 
skorpionową metropolią jest Nowy Orlean.

Strzelec 23.11-21.12
Strzelec nie musi daleko jechać, gdyż jego 

kraje leżą po sąsiedzku. Są to Węgry, Słowacja, 
Morawy, trochę dalej w Chorwacji Istria 
i Dalmacja. We Włoszech czeka również 

słodka Toskania.

Koziorożec 22.12-20.01
Koziorożec najlepiej poczuje się w Indiach 

i Meksyku. W Europie jego włości to 
Bułgaria i Macedonia, a za miedzą jakże 
atrakcyjna Litwa.

Wodnik 21.01-19.02
Wodnik wypocznie jak król na terenie Arabii 
Saudyjskiej. Bliżej też jest ciekawie, bo 
tradycyjnie znakowi Wodnika podlegają 
Prusy, więc jego duch zachował się na 
naszych Mazurach. Wodnikowa jest 

również Szwecja.

Ryby 20.02-20.03
Ryby dobrze poczują się w Portugalii, 
Kalabrii i Normandii we Francji. A gdyby 
chciały zapuścić się dalej, to również 
Sudan i piaski Sahary.

Źródło: www.astromagia.pl
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Kochaj Lubuskie – magazyn turystyczny wpisany do rejestru 
dzienników i czasopism tytuł prasowy. Redaktor Naczelna 
Jadwiga Błoch. Wydawca: LOTUR ISSN 2081-4909. Kolorowe, 
eleganckie, dystrybuowane nieodpłatnie, 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, konferencje, imprezy lokalne i regionalne), 
samorządy terytorialne oraz organizacje i podmioty branżowe, 
Certyfikowane punkty IT, itp.

Wydawnictwo udostępnione bezpłatnie w internecie 
www.lotur.eu; www.kochajlubuskie.pl; 
www.lubuskie.travel.pl.

Kochaj Lubuskie jest też materiałem promocyjnym. 


