Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Nr 10 Zima 2012 ISSN 2081-4909 Egzemplarz bezpłatny

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Gminy przyjazne
rowerzystom
Infokioski
turystyczne
w Lubuskim
Kolejne nowe szlaki
nordic walking
Butelki pełne
złota i srebra

1

portal turystyczny
www.lubuskie.travel

odwiedź stronę, napisz
wiadomość, wrzuć zdjęcie

zapraszamy do współpracy

Od wydawcy
Z dumą informujemy, że to już 10 jubileuszowy
numer naszego wydania, kończy się rok 2012 za
nami EURO 2012 a przed nami nowe wyzwania
w roku 2013.
Koniec roku to okazja do podsumowań- tylko
u nas przegląd laureatów lubuskich produktów
turystycznych, które brały udział w organizowanym przez LOTUR konkursie na najlepszy
produkt turystyczny. Cieszą nas kolejne sukcesy
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
„LOTUR”- I miejsce dla wydawnictwa „Szlakiem
Krzyży pokutnych” , świadczy o dużym profesjonalizmie jej Zarządu i pracowników. To
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna
wyznaczyła i oznakowała dzięki pozyskanym
środkom z MSiT ponad 900km szlaków Nordic
Walking w naszym województwie, ustawiając 20
tablic informacyjnych w terenie oraz drukując
30 tys. map ze szlakami NW w trzech kolejnych
projektach. LOTUR certyfikuje informacje turystyczne nakłania do zakładania nowych, użycza
INFOKIOSKI jednym słowem wprowadza nasz
region małymi kroczkami w Centralny System
Informacji Turystycznej.
W nowym roku życzymy kolejnych sukcesów,
wszystkim naszym czytelnikom i sobie siły ,
wytrwałości w realizacji marzeń osobistych
i zawodowych.

Nawet każda najmniejsza wirtualna eskapada (przewodniki, foldery, albumy, relacje,
reportaże, itd. ) co najmniej oddziałuje na zmysły wzroku i słuchu czytelnika, słuchacza,
widza. Ale dopiero wszelkiego rodzaju realne wojaże gwarantują pełnię doznań podróżnikowi – odkrywcy. Zmieniając otoczenie i środowisko można nie tylko zobaczyć,
usłyszeć, poczuć, posmakować nieznanych wcześniej materialnych efektów działalności
przyrody i człowieka. Również poznawanie nowych ludzi poza niewątpliwym pogłębieniem własnej wiedzy o świecie może być inspiracją do podejmowania różnorodnych
życiowych decyzji. Z wielu prozaicznych względów oderwanie się od codzienności jest
naturalną potrzebą większości ludzi. Podobno, nigdy nie jest za wcześnie lub za późno
na nowe podróżniczo - turystyczne przygody. Dla poprawienia własnego stanu zdrowia
i ducha ruszajmy w świat - szukajmy i odkrywajmy piękno, urok i czar najbliższych okolic,
regionu, Polski a może świata.
W kolejnym X (mini jubileuszowym) wydaniu „Kochaj Lubuskie” proponujemy
czytelnikom wirtualny spacer po kolejnych zakątkach naszego regionu. Zdecydowanie
zachęcamy do większej mobilności i zapraszamy do popełnienia realnych spacerów,
wędrówek, wycieczek do wybranych miejsc województwa. Obszerne, wiarygodne
i dokładne informacje o poszczególnych lubuskich atrakcjach i perełkach turystycznych
można coraz częściej pozyskać ze stron internetowych samorządów lokalnych, podmiotów branży turystycznej bądź konkretnych organizacji, stowarzyszeń a nader wszystko
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Upływający rok przyniósł kolejne pozytywne zmiany w stanie tzw. produktów turystycznych na Ziemi Lubuskiej. Przybyło prawie 50 jakościowo dobrych miejsc noclegowych,
wyżywienia, rekreacji i aktywnych form wypoczynku. Oferty adresowane są do turystów
z dowolnie zasobnymi portfelami lub kontami. Sami możecie się Szanowni Państwo
o tym realnie przekonać. Wystarczy chcieć. W lubuskim jak zwykle, czyli o każdej porze
roku uprzejmie, ciepło i gościnnie przyjmuje się każdego wędrowca, turystę, podróżnika.
Jadwiga Błoch
Redaktor Naczelna
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Z Wicemarszałkiem Województwa
Lubuskiego Maciejem Szykułą
rozmawiała Jadwiga Błoch
Te produkty wyróżniają nasz region, obrazują i wyznaczają jego charakter. Jesteśmy
aktywni i mamy swoją bogatą historię, z
której nieustannie czerpiemy inspirację na
przyszłość.

Uprawiam przynajmniej kilka rodzajów turystyki, ale najbardziej cenię sobie turystykę
aktywną. Daje ona znakomite poczucie
psychicznego resetu. W wolnym czasie najchętniej pływam i jeżdżę rowerem. Lubuskie
jest doskonałym miejscem do uprawiania
wszelkiej turystycznej aktywności.

Co Pana zdaniem może zrobić Urząd
Marszałkowski aby Zielona Góra, a
nie Kraków była rzeczywistą stolicą
wina?

Czy mógłby Pan wymienić te atrakcje turystyczne regionu, które Pana
osobiście najbardziej poruszają?
Nie mam wątpliwości, że numerem jeden
w naszym regionie jest Park Mużakowski
i to nie tylko dlatego, że jest jedynym w
województwie obiektem wpisanym na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To
prawdziwa perła sztuki parkowej, z której
możemy być dumni. Poruszające arcydzieło
ludzkiego geniuszu wkomponowanego w
fenomen natury. Drugim takim miejscem,
w którym odczuwam coś wyjątkowego jest
Park Narodowy „Ujście Warty”. Bezkresna
przestrzeń trudno dostępna dla człowieka
przez wzgląd na rozlewiska rzeczne, pełna
wielogatunkowego ptactwa, nie przytłacza
- budzi respekt i podziw. W tych miejscach
czas biegnie inaczej, natura i historia skłaniają do refleksji.

Co powinno Pana zdaniem, poza
oczywiście winiarstwem, być sztandarowym turystycznym produktem
lubuskim?
Etnoturystyka to rzeczywista kontynuacja
tradycji tego regionu, a rozwój winiarstwa
jest dla nas priorytetem.
Obok Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu wiele produktów zasługuje na miano sztandarowychproduktów lubuskich : Bunkry MRU,
które zdobyły na tegorocznych Targach
Regionów i Produktów Turystycznych w
Poznaniu prestiżową nagrodę - Złoty Medal
MTP, Przystanek Woodstock - Złoty Certyfikat POT prestiżowa nagroda centralna,
WEEKEND W RZECZPOSPOLITEJ PTASIEJ Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna, posiadamy ponad 900km wyznaczonych
szlaków nordic walking nie mający sobie
równych na świecie w tym zdobywającym
olbrzymią popularność, nowoczesnym
rodzaju turystyki aktywnej.

W Polsce z winem najczęściej kojarzy się
Zielona Góra i Winobranie. Jeśli w ogóle
mielibyśmy rywalizować o miano stolicy
wina z Krakowem, to już samo konkurowanie o winny laur pierwszeństwa z tak
zacnym miastem byłoby zaszczytem.
Na razie jednak nie ma takiej rywalizacji.
Urząd Marszałkowski prowadzi swoje działania promocyjne bardzo szeroko. Budujemy wielką winnicę, wspieramy winiarzy,
wydajemy materiały promocyjne, które
potem trafiają w ręce potencjalnych odbiorców, pojawiających się na najważniejszych
targach w Polsce (Łódź, Warszawa, Poznań,
Wrocław) i za granicą (Bruksela, Berlin).

W wielu gminach lubuskich rozwija
się aktywność mieszkańców, gminy
pięknieją, eksponują swoje walory.
Co mógłby w Pana opinii Urząd
Marszałkowski uczynić aby wysiłek
społeczności lokalnych nagradzać i
eksponować? Co Pan sądzi o Lubuskim Turystycznym Rankingu Gmin
realizowanym przez stowarzyszenie
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna w kontekście turystycznej
prezentacji gmin?
Urząd Marszałkowski nieustannie wspiera i
pobudza gminy do aktywności. Te działania
widać w różnych dziedzinach. W turystyce
przykładów jest bez liku. Choćby wspomniany już przeze mnie Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z naszej
inicjatywy doszło rok temu do spotkania
przedstawicieli gmin, na terenie których
znajdują się Bunkry MRU i przez ten rok
wspólnie wszyscy zapracowali na medal.
Podejmujemy działania porządkujące politykę turystyczną i w każdym roku skupiamy
swoją uwagę na konkretnym rodzaju turystyki. W tym roku jest to turystyka militarna,
a w przyszłym wodna i tu zaistnieje szereg
możliwości promocyjnych dla gmin, w których taki rodzaj turystyki jest możliwy.

Największą jednak możliwość promocji dla
gmin daje realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu „Lubuski e-Urząd”
nowy portal turystyczny „wrota lubuskie”. To
będzie taki autentyczny ranking turystyczny,
bo głosować będą sami turyści. Rankingi
prowadzone przez instytucje, organizacje
zawsze obarczone są błędem, bo często
opierają się na suchych danych, które nie
odzwierciedlają tego co można u nas przeżyć. Na portalu każda atrakcja turystyczna
zostanie poddana autentycznej weryfikacji
odbiorców i to będzie najbardziej obiektywna ocena.

Mimo wielu różnych walorów, lubuska turystyka opiera się walorach
przyrodniczych a więc to gminy
wiejskie powinny wieść prym w
rozwoju turystyki. Jaką ma Pan w tej
sprawie wizję pobudzenia aktywności społeczności wiejskich w tworzeniu produktów turystycznych.
Przyszły rok będzie rokiem turystyki wodnej,
a przecież na terenie większości gmin w
lubuskiem są jeziora i rzeki. To jest szansa
turystyczna dla gmin wiejskich, by włączyć
się w działania, które w przyszłym roku będą
podejmowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego. Najważniejsze
jednak będą działania prowadzone w gminach, współpraca w ramach Lokalnych Grup
Działania, Lokalnych Grup Rybackich, praca
stowarzyszeń oraz pasjonatów.
Życzę wszystkim żeby przyszły rok był
czasem spędzonym w przyjaznej wodnej
atmosferze województwa lubuskiego!

Dziękuję za rozmowę

.......

ludzie branży .......
.......
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Panie Marszałku będzie Pan odpowiadać za działania Urzędu Marszałkowskiego w obszarze turystyki.
Jaki rodzaj turystyki preferuje Pan
osobiście?
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Gmina Sulęcin

więcej na www.lotur.eu

poleca się miłośnikom turystyki aktywnej
Atrakcyjne przyrodniczo okolice Sulęcina zwane „Sulęcińską Szwajcarią” tworzą
dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej jak i pieszej. Na terenie gminy
Sulęcin znajduje się wiele urokliwych miejsc, takich jak Łagowsko – Sulęciński Park
Krajobrazowy oraz Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko”, przez
które przebiega sieć szlaków rowerowych i pieszych. Sulęcin kładzie duży nacisk na
promocję aktywnych formy spędzania wolnego czasu oraz popularyzację turystyki
rowerowej. Dlatego też od osiemnastu lat, we wrześniu, w Sulęcinie organizowany
jest Międzynarodowy Zjazd Cyklistów, w którym udział bierze ponad tysiąc miłośników jazdy na dwóch kółkach. Wielopokoleniowy charakter imprezy stwarza możliwość uczestnictwa wszystkim bez względu na wiek i przygotowanie kondycyjne.
W 2009 roku Międzynarodowy Zjazd Cyklistów został uhonorowany Lubuską Perłą
Turystyczną w konkursie Na Najlepszy Lubuski Produkt Turystyczny. Pomimo tego,
iż gmina Sulęcin nazywana jest Rowerową Stolicą Ziemi Lubuskiej, jest również
gminą przyjazną miłośnikom nordic walking. Na terenie Ziemi Sulęcińskiej wytyczono i oznakowano 7 tras nordic walking, które noszą bardzo interesujące nazwy:
Karpatka, Wuzetka, Jagodzianka, Napoleonka, Szarlotka, Baba Jaga i Czart.
We wrześniu w Sulęcinie odbyła się trzecia edycja Polsko – Niemieckiego Rajdu
Nordic Walking, w którym uczestniczyło niemalże trzystu zawodników z terenu
całego województwa oraz goście z niemieckich miast partnerskich. Dla uczestników
Rajdu oprócz wspaniale przygotowanych tras nordic walking zorganizowano także
trening, konkurencje sprawnościowe oraz loterię z atrakcyjnymi nagrodami.
Sulęcin zaprasza miłośników turystyki aktywnej!
www.sulecin.pl

.......
.......
....... prezentacje
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Rośnie zainteresowanie zabytkami techniki
a turyści coraz bardziej interesują się dawnymi obiektami technicznymi. Lubuskie pod
tym względem jest bardzo bogatym regionem. Techniczne promieniowanie Berlina na
przełomie XIX i XX wieku wywarło znaczne
piętno i wiele ze zbudowanych w tamtych
latach obiektów przetrwało do naszych
czasów. Często w dobrej formie. Berlin był
wiodącym na świecie centrum rozwoju myśli technicznej, szczególnie elektrycznej. Nic
zatem dziwnego, że tu ledwie 100 km od
Berlina znajdowały zastosowanie pionierskie
osiągnięcia z dziedziny elektryczności. Do
takich właśnie obiektów należy elektrownia
wodna w Dychowie.

Elektrownia w Dychowie nie jest „klasyczną”
elektrownią wodną, jest elektrownią szczytowo-pompową. Istotą tego typu elektrowni
jest wykorzystywanie różnicy w cenie energii elektrycznej wynikającej z dobowych
wahań jej ceny. W tak zwanym szczycie, czyli
w dzień, jest ona droższa poza nim czyli w
nocy jest tańsza. Nocą wodę „tanio” pompuje się do zbiornika położonego ponad turbinami napędzającymi generatory. W dzień
kiedy energia jest „droga” woda ze zbiornika
płynie w dół i napędza turbogeneratory.
W elektrowniach szczytowo-pompowych
turbina jest także pompą. Rozwój tego
typu elektrowni związany jest z rozwojem
techniki. Przy niskiej sprawności pompowania koszt energii pompowania nie pokrywa
zysków z produkcji energii elektrycznej.
Elektrownia Dychów to największa lubuska
elektrownia wodna o ciekawej historii.
Jednocześnie najstarsza tego typu w Polsce.
Budowa Elektrowni Wodnej Dychów rozpoczęła się w listopadzie 1933 roku na zlecenie
Markische Elektrizitatswerk A. G. (MEW) z
Berlina. Określenie Markische znaczy Marchijska a określenie pochodzi od Marchia
używanej przed wojną nazwy tej części
Niemiec. Grunt na jakim posadowiono
fundamenty elektrowni nie jest stabilny. Już
w trakcie budowy następowało kilkakrotne
osunięcie ziemi. Mimo trudności pierwszy
turbozespół wystartował 4 listopada 1936 r.,
drugi 1937 r. a trzeci w 1939 r.

Podziwiając samą elektrownię trzeba wiedzieć, ze największą budowlą hydrowęzła
jest nie sama tama, ale kanał długości 20,4 km
doprowadzający wodę do zbiornika. Kanał
zaczyna się w Krzywańcu, jazem. Roboty
ziemne przy kanale wymagały przesunięcia
2,2 mln m3 ziemi, zużyto 130 000 m3 betonu, który pokrył 780 000 m2. Na trasie kanału
doprowadzającego wodę do zbiornika
zbudowano 8 mostów drogowych, 1 most
kolejowy oraz 7 przepustów syfonowych.
Zbiornik gromadzi na potrzeby elektrowni
4 mln m3 wody. Tworzy jezioro o powierzchni ok. 100 hektarów i maksymalnej głębokości 10 metrów. Niestabilność gruntu ponownie dała o sobie znać 23 kwietnia 1997
roku. Osunęło się wówczas blisko 60 000 m3
z jednej ze ścian zbiornika. Nad elektrownią
zwisła groźba likwidacji. Na szczęście sytuacja jest opanowana a elektrownia pracuje
pełną „wodą”
Elektrownia w Dychowie (Deichow) pracowała do 25 lutego 1945 roku, kiedy to jej
kierownik wyłączył ją na wieść o wysadzeniu
mostu na Odrze w Krośnie. Kilka tygodni
później, kiedy tereny te zostały zajęte przez
Armię Czerwoną mieszkańcy okolicznych
wsi zmuszeni zostali do demontażu jej urządzeń. Specjalne oddziały Armii Czerwonej
wywiozły zdemontowane podzespoły do
Związku Radzieckiego. Trwała jeszcze wojna
i nie ustalono granic pomiędzy Polską

.......

atrakcje turystyczne .......
.......
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Dychów nieznany
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i mało znaną historię związaną z produkcją
stali. W XVII wieku założono tu królewskie
kuźnie. Kuźnie te wytwarzały stal i wykorzystywały miejscowe złoża rudy darniowej.
Stal wytopioną i wykutą w Prądocinku
następnie transportowano Bobrem, Odrą
a następnie Wartą i Notecią aż do Witnicy,
Santocka i Drezdenka. To być może
z prądocińskiej stali zbudowano pierwszą
niemiecka maszynę parową, do której części
wykuto właśnie w Witnicy i Santocku.

a Niemcami. Wszystkich mieszkańców Dychowa i okolic wysiedlono 25 czerwca 1945
roku. Mieli 2 godziny aby spakować na wozy
swój dobytek. Zostawili obsiane pola
i zwierzęta w obejściach.
Po konferencji w Poczdamie tereny obecnego Województwa Lubuskiego przypadły
Polsce. Władze polskie przejęły elektrownię
23 sierpnia 1945 r. Była pozbawiona wszystkich urządzeń i podstawowego wyposażenia. Mimo dewastacji i braku urządzeń
przystąpiono do odbudowy. 1 sierpnia 1946
roku utworzono Biuro Odbudowy Elektrowni. Jesienią 1948 r do Dychowa przybywa
ekipa specjalistów radzieckich, aby dokonać
inwentaryzacji. W lipcu tego samego roku
„nadchodzą” pierwsze dostawy urządzeń z

ZSRR. Wróciły stare pompy, część urządzeń
Rosjanie skopiowali z tych jakie wywieźli.
30 września 1951 ruszył pierwszy turbozespół, a rok później kolejny. Obecnie
produkcję roczną elektrowni w Dychowie
szacuje się na 80 000 MWh. Nieco mniej
wykazywały księgi buchalteryjne elektrowni
w latach 40.

Mieszkańcy okolicznych wsi zobowiązani byli do pańszczyzny na rzecz dwóch
działających w Prądocinku hut. Obowiązek
ten jednak nie dotyczył dawnych mieszkańców dzisiejszych Dąbek i Nowego Zagoru.
Postęp techniczny w hutnictwie i rozwój
handlu wewnątrz niemieckiego, czyli
konkurencja tańszej stali, spowodował, że
produkcja stali z rud darniowych stała się
nieopłacalna i huty zakończyły produkcję
ok. 1823 roku. Kilka lat później w budynkach
huty zakupionej przez właściciela wielkich
zakładów włókienniczych z Gubina, powstała fabryka papieru. Jednak o tym wątku
historii Prądocinka niewiele dzisiaj wiadomo.
Krzysztof Chmielnik

Zwykle elektrownie wodne pracują
w parach. Poniżej większej tamy buduje się
zazwyczaj mniejszą. Tak jest także
w przypadku Dychowa. Tą „mniejszą” jest
tama w Raduszczu Starym, na południe od
Krosna Odrzańskiego. Moc zainstalowanych tam turbozespołów wynosi ok. 2 MW.
Łącznie zespół Elektrowni Wodnych Dychów
to 18 elektrowni wodnych i jazów na Bobrze
i Nysie Łużyckiej. Z tego 7 znajduje się na
Bobrze powyżej Dychowa: w Krzywańcu,
Gorzupi, Grajówce, Żaganiu, Małomicach,
Szprotawie. Do tego dochodzi elektrownia
na Kwisie, dopływie Bobru, w Kliczkowie.
Dychów to nie tylko elektrownia. Mimo
istnienia archeologicznych dowodów o
długiej historii okolic Krosna zaczynającej
się co najmniej w epoce brązu a następnie
osiedlania się tu rozmaitych ludów niczego
konkretnego o Dychowie nie wiadomo.
Wieś przez stulecia egzystowała w cieniu
wielkich majątków w Dąbkach i Brzeźnicy.
Dawni mieszkańcy Dychowa żyli z tego
w co obfitował Bóbr, a więc ryb. Wiadomo
jedynie, że kiedyś była tu cegielnia
a w pobliżu eksploatowano rudę darniową.
Próba uruchomienia, przez niemieckich
właścicieli majątku w Dąbkach, kopalni
węgla brunatnego w XIX stuleciu okazała
się porażką. Dopiero budowa elektrowni
sprawiła, że Dychów stał się stosunkowo
dużą miejscowością.

.......
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Leżący na drugim brzegu Bobru, naprzeciw
Dychowa, Prądocinek ma bardzo ciekawą
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robi niesamowite wrażenie na turystach
sztuką drwalską.

Niedźwiedź
Niedźwiedź jest to malowniczo położona
wioska w Województwie Lubuskim. Ściślej
mówiąc dokładnie znajduje się ona w
powiecie świebodzińskim w Gminie Łagów.
Niedźwiedź, to wciąż mało znana i niedoceniana perełka naszego województwa. Nie
jedno miasteczko mogłoby pozazdrościć
Niedźwiedziowi przepięknych lesistych
krajobrazów zbiorników wodnych czy wyrzeźbionych w drewnie przez miejscowych
drwali wielu najrozmaitszych obiektów.
We wsi organizowane są rodem z norweskiej północy zawody drwali. Impreza ta

urosła do rangi zawodów międzynarodowych (polsko-niemieckich), a mianowicie
jest to połączony wraz z wielkim festynem
konkurs pilarzy rzeźbiących przeróżne
obiekty, postacie w drewnie.
Drwale i pilarze rywalizują ze sobą w
tematyce leśno – myśliwskiej. Głównie są
to rzeźby niedźwiedzi czy też duchów lasu,
które później zdobią tą przepiękną wioskę.
Wiodącym celem który przyświeca organizatorom tego przedsięwzięcia jest promocja
tego regionu jako ściśle związanego z
naturą oraz przyrodą. Każdym zawodom towarzyszą dodatkowe najrozmaitsze atrakcje
m.in.: tresury psów z Brandenburgii, konkurs
plastyczny „Las w oczach dziecka”, pokazy
rzeźbienia piłami oraz bogate w repertuar
występy artystyczne. Podczas imprezy
można odwiedzić liczne stoiska promocyjne,
prezentujące walory turystyczne malowniczych okolic, a także dorobek artystyczny
mieszkańców regionu.

Również koniecznie trzeba się wybrać na
dłuższy spacer po Niedźwiedziu aby zwiedzić imponujące rzeźby Drwali i Pilarzy czy
też rzemiosło mieszkańców regionu, a gdy
się zmęczymy możemy przysiąść na ławce
oddającej idealną postać gigantycznego
niedźwiedzia.
Miejscowość obecnie jest dopiero na nowo
odkrywana przez turystów. Lecz jednak od
organizacji pierwszych zawodów i festynu
w Niedźwiedziu (2001 r.), wioska rodem
z bajki przyciąga coraz to więcej turystów
chcących stać się częścią tego niecodziennego klimatu.
Michał Wiśniewski

Patronatami zawodów są Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, Urząd Gminy Łagów,
Nadleśnictwo Świebodzin oraz Radio
Zachód, Gazeta Lubuska i Miesięcznik Drwal,
a pomysłodawcą i głównym organizatorem
jest Tomasz Karataj.

Więcej na www.lotur.eu

Warto również podkreślić, iż swoisty klimat
Niedźwiedzia oddaje oryginalna architektura. Można powiedzieć, że jest to wioska
gdzie znana fraza o Kazimierzu Wielkim nie
sprawdziła się. Mianowicie chodzi tutaj o
część drewnianej zabudowy wioski. Jako
przykład można podać drewniany Kościół
Wniebowzięcia NMP w Niedźwiedziu, który

.......
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Marsz śladami kniaziówny
z Dankowskiego jeziora
– nordic walking w krainie jezior i rzek
Pętla kniaziówny z Dankowskiego jeziora
to trasa wymarzona dla amatorów raczej
krótkich wędrówek, seniorów, rodzin z
dziećmi, pasjonatów historii oraz przyrody. Można ją wybrać również, jako trasę
na krótki poranny lub wieczorny spacer z
kijkami.
Każdy, kto wyruszy na ten szlak nordic
walking na pewno nie pozostanie obojętny na niewątpliwe walory historycznoprzyrodnicze, które prezentuje.
Gmina Strzelce Krajeńskie oraz Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie dobrze wiedziały,
co robią, kiedy zaproponowały przebieg
szlaku w tej okolicy, w ramach wytyczania
nowych szlaków w projekcie Lubuskie
szlaki nordic walking cz. 3 Między Odrą,
Wartą i Drawą; W krainie wody i osobliwości przyrody, Śladem kulturowym przez
wieki, Puszcza Drawska –kraina jezior i
rzek realizowanym przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „LOTUR”.

Na dalszej części trasy spotkać można
nie lada atrakcję dla osób preferujących
wytężony ruch na świeżym powietrzu.
Tutaj swój początek ma ścieżka edukacyjno-kondycyjna, która oferuje oryginalne
elementy do ćwiczeń sprawnościowych.
Na ścieżce warto zwrócić uwagę na
porastające morenowe wzgórze sosny
(nawet 170-letnie), a zwłaszcza oryginalne, „bliźniacze” okazy tego gatunku.
Następnie szlak wiedzie do „Leśnego
Centrum Ekologicznego”, należącego
do Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie,
gdzie znajduje się izba edukacyjna, plac
zabaw oraz ciekawe nasadzenia roślinne.
Na grzybiarzy czeka w okolicy nie lada
gratka, w sezonie mogą spotkać tu rydze

więcej na www.lotur.eu

Trzy kilometrowy spacer z kijkami dostarczy wielu doznań turystom przybywającym do Dankowa i okolic. Ta wieś o
średniowiecznej metryce to popularna
miejscowość wypoczynkowa położona
pomiędzy dwoma jeziorami Dankowskim
(Wielgie) oraz jeziorem Kinołęka, z wieloma śladami dawnych mieszkańców tych
terenów, które odnajdujemy podążając
turystycznymi szlakami.

Niemal na samym początku marszu
Pętlą Kniaziówny z Dankowskiego jeziora
natykamy na ruiny mauzoleum rodziny
von Brand, ukryte w nasypie ziemnym.
Neogotycki budynek wzniesiony w latach
50. XIX wieku mieści pomieszczenia z
charakterystycznymi dwupoziomowymi
niszami. Następnie tuż nad brzegiem
jeziora Dankowskiego (Wielgie) docieramy do pola biwakowego z zadaszonymi
stołami i ławami, miejscem na ognisko, tablicami informacyjnymi oraz drewnianym
pomostem, czyli miejsca wymarzonego
na krótki odpoczynek i kontemplację
okolicy.

.......
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(i nie tylko), które licznie występują w tym
rejonie.
Maszerując dalej wracamy do Dankowa,
gdzie warto obejrzeć dawne zabudowania folwarczne, park dworski oraz pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie ok.
580 cm. Szlak kończy się przy fragmencie
dawnych wałów obronnych, pozostałości
średniowiecznych fortyfikacji tego dawnego książęcego miasta brandenburskiej
Nowej Marchii.
Na chętnych czekają jeszcze dwa z trzech
dankowskich szlaków. 4 km szlak starego
kapitana (mała pętla) oraz 6 km Dankowskie skarby (duża pętla), wiodące przez
tereny Puszczy Gorzowskiej i brzegiem
jeziora Kinołęka.
Dankowskie szlaki, niemal graniczące
z Europejską stolicą nordic walking, czyli
Barlinkiem, stanowią „wrota” do królestwa
szlaków nordic walking, którym niewątpliwie jest Lubuskie, posiadające ponad 900
km szlaków wytyczonych w ciągu trzech
lat, w ramach projektów Lubuskie szlaki
nrodic walking cz. 1, cz. 2 oraz cz. 3, a
zrealizowanych dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Na tych, którzy czują niedosyt, czekają
szlaki nordic walking wytyczone również
w sąsiednich gminach Drezdenko
i Dobiegniew. Szczegóły dot. szlaków
dostępne będą wkrótce na stronie
www.lotur.eu oraz na specjalnie wydanych mapach Lubuskich szlaków
nordic walking cz.3.
Do zobaczenia na szlaku!
J. Majorczyk

Nazwa szlaku :

Pętla kniaziówny
z Dankowskiego jeziora

Szlak zielony
Rodzaj trasy: Historyczno-krajobrazowa
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 1h (3 km)

.......
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Lubuska perełka
Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

Bryła i wystrój elewacji pałacu zachowały formy oryginalne, niezmienione od
czasów jego budowy. Architektura pałacu
mierzęcińskiego wraz z otoczeniem
stanowi klasyczny przykład romantycznej
rezydencji wzniesionej w stylu neogotyku
angielskiego, wzorowanego na budowli
pałacowej projektu Schinkla w Babelsbergu w połączeniu z doskonale zaprojektowanym folwarkiem.
Majątek ma długą historie. O Mierzęcinie
wspominają już średniowieczne źródła.
Pierwszymi właścicielami majątku był ród
von Osten. W ich rękach Mierzęcin pozostał do 1608 roku, a następnie przeszedł
w posiadanie rodziny von Kramme. XVII
wiek był okresem nieustannych zmian
właścicieli. Od 1715 roku właścicielem
Mierzęcina była rodzina von Sydow. W
drugiej dekadzie XVIII wieku majątek nabyła i rozbudowała rodzina von Waldow.
Obecnie istniejący pałac i zabudowania
folwarku, siedzibę rodu zbudowano w
latach 1861 – 1863 z inicjatywy Roberta
Friedricha von Waldow. Okresem największej rozbudowy i przebudowy majątku
był początek XX wieku, powstały wówczas

nowe budynki gorzelni oraz kompleksu
folwarcznego, które przetrwały wojnę w
niemalże nienaruszonym stanie.
Majątek to dwa odrębne obszary. Park, z
pałacem w centrum, o powierzchni 15,28
ha zajmujący północną część założenia oraz część folwarczna z doskonale
zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi. Kompozycja przestrzenna parku
obejmuje parter ogrodowy z fontanną
przed pałacem, od której prowadzi
główna aleja parkowa, kończąca się na
skrzyżowaniu dwunastu dróg. Po stronie
północno - wschodniej i głównej alei
parkowej znajduje się podłużna polana
widokowa z altaną lipową na skraju. Od
strony zachodniej park opada tarasami ku
stawowi i rzece. Tutaj powstał w ostatnich
latach ogród japoński ze stylową architekturą (altana, most, brama torii) i wyspą, na
której stoi latarnia japońska. Park w części
wschodniej jest krajobrazowym ogrodem
angielskim, w którym ogromne drzewa i
grupy krzewów eksponowane są na równo ciętym trawniku. Rosną tu dorodne
buki, dęby, platany, lipy, graby i wiązy,
wśród których jest ponad 20 pomników
przyrody. W tej części parku znajduje
się cmentarz rodowy byłych właścicieli
majątku.

Oprócz pałacu i pięknego parku wart
uwagi jest folwark, serce, a właściwie
żołądek, majątku. Majątek obejmował
3675 hektarów (w tym 2756 ha lasu), co
czyniło go jednym z większych w okolicy.
Dziedziniec folwarku otaczają murowane
budynki z 2 połowy XIX w. i początku XX
w., wśród nich stodoła z 1872r., obora z
1868r., chlew z 1862r., gorzelnia z 1901r.
Nowi właściciele pałacu przekształcili go
w obiekt hotelowy o unikanym charakterze. Pałac Mierzęcin Wellness & Wine
Resort to elegancki kompleks wypoczynkowy, w którym duch historii dyskretnie
przeplata się z nowoczesnością. Znajdują
się tu sale wykładowe i klubowe oraz
pokoje dla gości. W neogotyckim pałacu
i odrestaurowanych budynkach dawnego
folwarku znajduje się 65 komfortowo
wyposażonych pokoi. Starannie urządzone wnętrza, ciekawa architektura oraz
otaczający pałac park stanowią doskonałą
scenerię do imprez okolicznościowych,
spotkań rodzinnych i w gronie przyjaciół.
Firmom organizującym szkolenia, konferencje bądź wyjazdy integracyjne oddano
do dyspozycji pięć komfortowych sal konferencyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Łącznie obiekt
może pomieścić 230 osób.

.......
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Mierzęcin (niem. Mehrenthin) to niewielka wieś w pobliżu Dobiegniewa. Znajduje
się tu zespół pałacowo - parkowo – folwarczny, jedno z najbardziej okazałych
założeń w regionie. Na tarasowym brzegu
rzeczki Mierzęcinki posadowiono pałac
z cegły na fundamentach z kamieni
granitowych. Składa się on z prostokątnego korpusu, wieży i z niewielkiego
skrzydła połączonego z wieżą i korpusem.
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Do tradycji nawiązuje także winnica.
Zajmuje ona obszar 6,75 hektara i jest
trzecią co do wielkości winnicą w kraju a
największą w województwie lubuskim.
Pierwszych nasadzeń dokonano jesienią
2004 roku. 27 tysięcy winnych krzewów
rośnie na rozległym, łagodnym zboczu
o orientacji południowej, południowo-zachodniej i na terenie płaskim, na
wysokości około 60 m n.p.m. Tutejszy
mikroklimat sprzyja uprawie winorośli,
o czym świadczą stare, przedwojenne
krzewy występujące w wielu okolicznych
domostwach. Dzięki klimatowi krzewy
obradzają w dorodne i soczyste owoce.

Najlepsze wino powstaje
w winnicy Pałacu Mierzęcin
Butelki pełne złota i srebra
Najlepsze polskie wino ma rubinową barwę, szlachetny, wytrawny
charakter i wyraziste nuty świeżych leśnych owoców. Powstało
z odmiany Rondo, uprawianej w winnicy Pałacu Mierzęcin. Rondo
2009 jest jedynym złotym medalistą prestiżowego konkursu odbywającego w ramach Międzynarodowych Targów Wina w Krakowie
Enoexpo 2012. Srebrem medalem jurorzy wyróżnili pochodzące
także z Mierzęcina wino Regent 2009.
Nie trzeba już podróżować do Francji
czy Włoch by skosztować wina o pięknej
barwie i pełnym, bogatym aromacie.
Wina powstałe w Polsce zadowolą najwybredniejsze podniebienia. Przyjemny,
łagodny klimat regionu lubuskiego połączony z pasją i zaangażowaniem enologa
Pałacu Mierzęcin zaowocował winem o
niepowtarzalnym smaku i szlachetnym
charakterze.

W Mierzęcinie uprawia się 19 szczepów
winorośli, głównie odmian białych Pinot
Gris, Kernling, Riesling, Gewurztraminer i
Chardonnay oraz czerwonych Pinot Noir,
Rondo i Regent. Występują także hybrydy:
Sibera, Bianka, Hibernal, Muskat Odesski,
Biona i Merzling.
W oparciu o własne winogrona i wino
proponowana jest unikalna oferta
wellnesowa i gastronomiczna hotelu.
Winogrona stanowią podstawę zabiegów pielęgnacyjnych w Grape Spa, w
pierwszym w Polsce Spa bazującym na
owocach z własnej winnicy.
K. Chmielnik

Z odmiany Rondo - uprawianej tu od samego początku funkcjonowania winnicy
- powstało wino, które wywołało zachwyt
jurorów 4. Konkursu Polskich Win zorganizowanego podczas Międzynarodowych
Targów Wina w Krakowie Enoexpo 2012.
Szczęśliwym dla mierzęcińskich win
rocznikiem okazał się rok 2009. Nagrodzone złotem Rondo 2009 to szlachetne,
wytrawne wino o rubinowej barwie i
wyrazistych nutach świeżych leśnych
owoców i lekkim posmaku czekolady.
Zdobyło 91,5 pkt. będąc jedynym polskim
winem, które otrzymało złoty medal.
Z kolei nagrodzony srebrem i 87 punktami Regent 2009 to wino z nutami nieco
dojrzalszych owoców, o przyjemnym
aromacie domowych konfitur.
Nagrodzonych win można spróbować
podczas organizowanych w Mierzęcinie
degustacji i akademii winiarskich. To wtedy jest najlepsza okazja by porozmawiać

o winie, poznać jego odmiany, zachwycić
się kolorem i aromatem trunku. Cykliczne warsztaty pomogą lepiej zrozumieć
wyjątkowy charakter poszczególnych odmian oraz poznać tajniki odpowiedniego
doboru wina do potraw i okazji. Idealnym
uzupełnieniem warsztatów będzie wizyta
w pałacowej restauracji. Jej oparte na
darach natury menu obfituje w sezonowe
warzywa i owoce, zioła z własnych upraw,
ryby z pobliskich jezior, dziczyznę oraz
grzyby. Wielokrotnie nagradzane wina z
własnej winnicy będą najwłaściwszym
dopełnieniem wykwintnych dań.
Pałac Mierzęcin to miejsce wyjątkowe na
mapie Polski nie tylko z powodu spotykających je wyróżnień. Tutaj nie tylko produkuje się wino, w Mierzęcinie wino określa
styl życia. W jednej z największych winiarni w Polsce można doświadczyć unikalnej
atmosfery winobrania, poznać tajniki wytwarzania wina, osobiście uczestniczyć w
każdym etapie przetwarzania winogron.
Z części gron powstaje wino, część służy
do przygotowania niepowtarzalnych
zabiegów w Grape SPA. Pałac Mierzęcin
to miejsce, w którym można w pełni
poczuć wszelkie zalety wina, a przy okazji
w nietuzinkowy sposób wypocząć z dala
od miejskiego zgiełku.
Małgorzata Brychcy
Consultant
Q&AConsulting

.......
.......
....... produkty turystyczne
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Pierwszy infokiosk
turystyczny w Lubuskim

12 października 2012 r. podczas konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki
„Lubuskie a Polski System Informacji Turystycznej”, która odbywała się w Żaganiu uroczyście zaprezentowano pierwszy z planowanych dziesięciu w Lubuskim infokiosków turystycznych (prezenterów multimedialnych), które zamontowane zostaną w certyfikowanych
punktach Informacji Turystycznej w naszym regionie. Infokiosk zlokalizowany jest w Pałacu
Książęcym w Żaganiu w bezpośrednim sąsiedztwie Punktu informacji Turystycznej.
Montaż infokiosków to jeden z elementów projektu budowy Polskiego Systemy Informacji Turystycznej wdrażanego przez Polską Organizację Turystyczną. Na poziomie regionów
partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) są Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT), w naszym województwie Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”.
Infokioski, jako interaktywne punkty informacji turystycznej pozwolą turystom przebywającym w Lubuskim, ale również w całym kraju na odnalezienie interesującej ich informacji
na poziomie ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym.
Szczegóły budowy systemu oraz podejmowane w tym zakresie aktywności uczestnikom
konferencji przybliżył w swojej prezentacji Mirosław Nalazek Dyrektor Departamentu
Systemów Informacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, który również przecinając
wstęgę zaprezentował zebranym pierwszy w Lubuskim infokiosk turystyczny.
Montaż kolejnych infokiosków planowany jest również m. in. W Łagowie, Kostrzynie nad
Odrą, Zielonej Górze, Gorzowie, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Babimoście i Łęknicy.
Joanna Majorczyk
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna”LOTUR”

.......
.......
....... Informacja turystyczna
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Infokioski w lubuskim
– nowatorska informacja turystyczna

Rozbudowie Polskiego Elektronicznego
Systemu Informacji Turystycznej towarzyszą także intensywne prace nad narodowym serwisem informacyjnym www.
polska.travel tłumaczonym na ponad

Do najważniejszych zalet Infokiosków
m.in. należy umożliwienie szybkiej aktualizacji danych dzięki czemu można śledzić
wszelkie zmiany w ofercie turystycznej
regionu w którym są one zainstalowane.
Elektroniczne punkty informacji turystycznej w ciągu kilku sekund pozwalają nam
odnaleźć szukany obiekt np.: odnalezienie i sprawdzenie bazy noclegowej,
obiektów gastronomicznych, zlokalizowanie a także szczegółowa informacja
o atrakcjach turystycznych, możliwość
zapoznania się z kalendarzem wydarzeń
regionalnych oraz dają możliwość nieodpłatnego skorzystania z Internetu.

Organizację Turystyczną „LOTUR” nie
potrafią ukryć swojego zadowolenia z ich
posiadania oraz jednogłośnie podkreślają, iż to nowatorskie przedsięwzięcie w
zdecydowany sposób ułatwi i udoskonali czerpanie z całodobowej informacji
turystycznej, a także sprawi, iż stanie się
ona dużo bardziej przyswajalna poprzez
możliwość wyświetlania informacji w
różnych językach, oraz bezpłatny dostęp
do sieci www.
Michał Wiśniewski
LOTUR

więcej na www.lotur.eu

Polska Organizacja Turystyczna przy
współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w tym z Lubuską
Regionalną Organizacją Turystyczną
„LOTUR” korzystając z Państwowego
Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka – Promocja Turystycznych
Walorów Polski” rewolucjonizuje zasoby
informacji turystycznej w województwie
lubuskim. Nowatorski pomysł instalacji
na terenie naszego regionu punktów
elektronicznej informacji turystycznej,
również nazywanych infokioskami zdecydowanie ułatwi turystom zasięgnięcie
całodobowej informacji turystycznej.
Turystyczny infokiosk jest interaktywnym
punktem informacyjnym który należy do
grup samoobsługowych urządzeń informacyjnych mających zadanie świadczyć
na bieżąco aktualizowane, całodobowe
usługi informacyjne.

20 wersji językowych. Bazą i elementem
spinającym całość systemu jest Repozytorium Informacji Turystycznej, które docelowo ma być aktualizowane i zasilone ze
szczebla lokalnego i regionalnego. Całość
działań realizowana jest przy współpracy z
Forum Informacji Turystycznej i z poszczególnymi Regionalnymi Organizacjami
Turystycznymi w tym z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR”, które
zgodnie z założeniem systemu pełnią
funkcję lokalnych koordynatorów

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR ” na terenie naszego województwa oddaje w bezpłatnie użyczenie
Infokioski punktom informacji turystycznej, które są w niej zrzeszone lub są
prowadzone przez instytucje jej podległe.
Dzięki wysiłkom „LOTUR” na terenie województwa lubuskiego możemy swobodnie
korzystać już z dziewięciu nowoczesnych punktów elektronicznej informacji
turystycznej. Pierwszy lubuski infokiosk
został zaprezentowany i zainstalowany w
Pałacu Książęcym w Żaganiu 12 października 2012 r. Przez ten krótki okres czasu
elektroniczną turystyką mogą poszczycić
się już takie perełki naszego województwa jak: Kostrzyn, Łęknica, Babimost,
Strzelce Krajeńskie, Żagań, Łagów, Sulęcin,
Zielona Góra oraz Gorzów Wlkp. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna
„LOTUR” obiecuje, iż nie poprzestanie a
także jeszcze bardziej zintensyfikuje swoje
działania aby w pełni objąć teren naszego
województwa nowoczesnym elektronicznym systemem informacji turystycznej.
Wszyscy nowi posiadacze infokiosków
użyczonych przez Lubuską Regionalną

.......

Informacja turystyczna .......
.......
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Drogowe znaki turystyczne
Do zadań Kapituły należy w szczególności:
z udział w pracach Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej
z wnioskowanie do Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej o zakwalifikowanie
i zatwierdzenie atrakcji turystycznych /z listy UNESCO, parków narodowych, innych
ważnych atrakcji o znaczeniu międzynarodowym i krajowym/ z Województwa
Lubuskiego, w uzgodnieniu z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, do oznakowania drogowymi znakami
turystycznych na autostradach i drogach
ekspresowych i na drogach krajowych, w
uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad,

Tablica opiniowana przez Lubuską Kapitułę

Prawidłowe i dobre oznakowanie dróg
jest jednym z podstawowych elementów
bezpieczeństwa na drogach. Niezależnie
od treści i formy, a także rodzaju stawianych znaków zależy ich skuteczność jako
elementu działalności informacyjnej,
która z kolei jest elementem wizerunku
(państwa, regionu, województwa, powiatu, gminy...) jako produktu turystycznego.
Stąd informowanie o atrakcjach turystycznych powinno być jednym z istotnych
elementów polityki promocyjnej państwa
i regionu. Prawidłowe wypełnienie
znaków drogowych treściami turystycznymi są jednym z kryteriów oceny, jaką
przyjeżdżający do lubuskiego (ale także i
nasi mieszkańcy) nam wystawiają
Lubuska Kapituła Drogowych Znaków
Turystycznych powołana została uchwałą
Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” nr 1/I/2009 dnia
30 stycznia 2009.

Podstawą powołania Kapituły jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. Dz.U. nr 220 poz.2181 wraz z
załącznikami, które wskazuje, że organem
opiniującym i rekomendującym lokalizację turystycznych znaków drogowych jest
Regionalna Kapituła.
Celem działania Kapituły jest dbanie o
ujednolicone, zgodne z obowiązującymi przepisami, oznakowanie atrakcji i
szlaków turystycznych w województwie
lubuskim.
Zakres działania Kapituły:
z Opiniowanie wyboru obiektów do
oznakowania
z Opiniowanie projektu graficznego
znaków
z Opiniowanie projektów turystycznych
szlaków samochodowych
z Opracowanie wytycznych lokalizacji
poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych

z wnioskowanie do Kapituły Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz kwalifikacja
i zatwierdzanie atrakcji turystycznych /
atrakcji o znaczeniu międzynarodowym
i krajowym oraz atrakcji o znaczeniu
wojewódzkim/ z Województwa Lubuskiego do oznakowania drogowymi znakami
turystycznych na drogach wojewódzkich,
w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich,
z kwalifikacja i zatwierdzanie atrakcji
turystycznych /atrakcji o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym/ z ziemi
lubuskiej, na wniosek Lokalnej Organizacji
Turystycznej, właściwego miejscowo Oddziału PTTK lub właściwego miejscowo
samorządu, do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na drogach
miejskich, powiatowych i gminnych, w
uzgodnieniu z zarządami tych dróg
z utrzymywanie stałego kontaktu z
pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami
w kraju i za granicą,
z tworzenie programów na rzecz lokalizacji nowych drogowych znaków turystycznych oraz pozyskiwanie środków na ich
realizację,
z lobbing przedsięwzięć natury formalnej
i prawnej we wszystkich instytucjach
decyzyjnych w zakresie powstawania
drogowych znaków turystycznych w
regionie,

.......
.......
....... Informacja turystyczna
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z prowadzenie promocji na rzecz lokalizacji drogowych znaków turystycznych w
regionie.
Tryb pracy Kapituły:
z Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły.
Wybór następuje w drodze głosowania,
zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym

z Powołanie i rozwiązanie Kapituły oraz
powołanie i odwołanie członków Kapituły,
jak też rozszerzenie zakresu działania
Kapituły następuje w drodze uchwały
Zarządu LOTUR.

Zapraszamy do zgłaszania tablic turystycznych zgodnych z Ustawą do opiniowania przez Regionalną Kapitułę.
Więcej informacji na www.lotur.eu

z Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący po wpłynięciu wniosku do
zaopiniowania. W sprawach nadzwyczajnych prawo zwołania Kapituły przysługuje Prezesowi Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej
z Członkowie Kapituły ustalają treść opinii
na temat przedstawionego wniosku
z Sprawy organizacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji pracy Kapituły
prowadzi biuro Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej

Tablica nieopiniowana przez Lubuską Kapitułę

więcej na www.lotur.eu

z Biuro LOTUR przedstawia Zarządowi
LOTUR na bieżąco informację o stanie
prac Kapituły

.......

Informacja turystyczna .......
.......
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Certyfikacja IT
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”

przeprowadza certyfikację jednostek informacji turystycznej
w regionie lubuskim zgodnie z opracowanym przez Polską
Organizacją Turystyczną, w konsultacji z LOTUR i Zarządem
Forum Informacji Turystycznej Regulaminem Certyfikacji.
Celem przeprowadzenia certyfikacji jest:
• potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi
turystów przez jednostki informacji turystycznej;
• stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek
informacji turystycznej współpracujących na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym.
Funkcjonowanie w wyżej
wymienionej sieci jest
uwarunkowane uzyskaniem
certyfikacji.

Zapraszamy informacje turystyczne
do certyfikowania swoich punktów .
Więcej informacji www.lotur.eu

Dołącz do grona
Certyfikowanych
IT w lubuskim
.......
.......
....... Informacja turystyczna
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ul. Żwirki i Wigóry 10A
tel.: +48 68 351 33 14, fax: +48 68 351 33 16
e-mail: csir@babimost.pl
www.csir.babimost.pl
Punkt Informacji Turystycznej –Stowarzyszenie
Geopark Łuk Mużakowa w Łęknicy
Pracownia Terenowa, Park „Mużakowski”
ul. Wybrzeżna 25, tel.: +48 68 362 41 82
fax: +48 68 362 41 82
e-mail: pracownia.leknica@nid.pl
www.park-muzakowski.pl
Transgraniczny Punkt Informacji
Turystycznej w Sulęcinie
Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej
Dom Joannitów, ul. Młynarska 1
tel.: +48 95 755 37 60 oraz 694 455 611
fax: +48 95 755 37 60
e-mail: Jacek960@interia.eu
www.sulecin.pl
Punkt Informacji Turystycznej przy Biurze
Turystyki Przyrodniczej „Dudek” w Słońsku
Biuro Przyrodnicze „Dudek” ,ul. Stacja Pomp 2
tel: +48 95 757 22 12
fax: +48 95 757 22 12
e-mail: hoopoe@hoopoe.com.pl
www.hoopoe.com.pl ,
Polsko Niemieckie Centrum Promocji
i InformacjiTurystycznej w Zielonej Górze.
Filia w Palmiarni
Punkt informacji turystycznej – Palmiarnia,
ul. Wrocławska 12A
tel: +48 68 057 68 41
fax: +48 68 057 68 41
e-mail: turystyka@zielona-gora.pl
www.cit.zielona-gora.pl
Punkt Informacji Turystycznej
w Krośnie Odrzańskim
Zamek Piastowski, ul. Szkolna 1
Strzelce Krajeńskie
tel. +48 68 383 89 94
fax +48 68 383 89 94
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
Punkt Informacji Turystycznej
w Gorzowie Wielkopolskim
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Sikorskiego 107
tel. +48 95 727 80 40
fax +48 95 727 80 40
e-mail: informatorium@wimbp.gorzow.pl
www.wimbp.gorzow.pl,
www.wypoczynek.gorzow.pl
www.gorzow.pl

Punkt Informacji Turystycznej
w Łagowie
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki
tel. +48 68 341 22 62, +48 68 341 21 86
+48 68 341 20 62
fax +48 68 341 21 86
e-mail: promocja@lagow.pl
www.lagow.pl
Punkt Informacji Turystycznej
w Kostrzynie Nad Odrą
Tourist – Information
Dom Turysty, ul. Piastowska8
tel.: + 48 95 752 36 73
fax: + 48 95 752 36 73
e-mail: it@tourist-info-kostrzyn.pl
www.tourist-info-kostrzyn.pl
Punkt Informacji Turystycznej
w Strzelcach Krajeńskich
Punkt Informacji Turystycznej
Rynek, ul. Katedralna 15
tel.: + 48 95 763 21 00
fax: + 48 95 763 21 00
e-mail: punktit@strzelce.pl
www.sok.strzelce.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Żaganiu
Punkt Informacji Turystycznej,
Pałac Książęcy, ul, Szprotawska 4
tel.: +48 68 477 10 01
fax: +48 68 477 10 01
e-mail: it@um.zagan.pl
wwww.it.um.zagan.pl,
www.turystyka.zagan.pl
Punkt Informacji Turystycznej
Centrum Dana & Spa w Zielonej Górze
Euro-Center Dana Hotel & SPA
al. Wojska Polskiego 79
tel: +48 68 328 66 70
fax: +48 68 328 66 71
e-mail: recepcja@danaspa.pl
www.danaspa.pl ,
Polsko Niemieckie Centrum Promocji
i Informacjji Turystycznej w Zielonej Górze
Informacja Turystyczna, Ratusz, ul. Stary Rynek 1
tel: +48 68 323 22 22
fax: +48 68 324 93 83
e-mail: turystyka@zielona-gora.pl
www.cit.zielona-gora.pl
Bukowy Dworek Centrum
Informacji Turystycznej
Gronów 23, gmina Łagów
tel. +48 68 341 20 80
e-mail: bukowydworek@geovita.pl
www.bukowydworek.pl

.......
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Punkt Informacji Turystycznej w Babimoście
Centrum Sportu i Rekreacji „Olimpia”
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Gminy przyjazne rowerzystom

w województwie lubuskim

W ramach tego projektu do ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”
rekomendowano Gminę Krosno Odrzańskie,
Gminę Dąbie, Gminę Sulęcin, Gminę Witnica
i Gminę Deszczno. Gminy zainwestowały
w infrastrukturę turystyczną: szlaki, drogi
rowerowe, stojaki na rowery w miejscach
użyteczności publicznej /szkoły, urzędy, muzea, miejsca wypoczynku/. W popularyzację
turystyki rowerowej poprzez organizację
imprez dla wszystkich zainteresowanych tą
formą turystyki.

24

Gmina Krosno Odrzańskie zorganizowała
lub była współorganizatorem między innymi takich imprez jak;

z Odjazdowy Bibliotekarz,
z Krośnieńskie Święto Rowerów,
z V etap wyścigu kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour,

z Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu.
Ponadto Gmina Krosno Odrzańskie i Gmina
Dąbie wpierały imprezy rowerowe zorganizowane przez Oddział Wojskowy PTTK;

z Rajd rowerowy „Szlakiem Jednostek
Wojskowych 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej”,
z IX Wędrowny Obóz Młodzieżowy „Lato na
rowerze” – Suwalszczyzna.
Gmina Sulęcin ze swoją sztandarową wielką
impreza kolarską „Międzynarodowy Zjazd
Cyklistów”, który w tym roku po raz 18
gościł ponad 1000 miłośników jednośladów
niemalże z całej Polski i zagranicy. Doskonała współpraca gminy z Oddziałem PTTK
„Ziemia Sulęcińska”.
Gmina Witnica dobrze rokuje na przyszłość.
W remontowanym budynku po byłej
szkole powstaje Ośrodek Edukacji, Promocji
Ochrony Przyrody i Turystyki PTTK, którego
właścicielem jest Oddział PTTK „Ziemia
Gorzowska”. Będzie to doskonała baza noc-

legowa dla osób uprawiających różne formy
turystyki kwalifikowanej, a szczególnie dla
rowerzystów. Bardzo dobra współpraca
władz gminy z gorzowskim PTTK-iem owocuje wieloma imprezami rowerowymi po
regionie, między innymi „Triatlon Niepodległościowy”, w którego skład wchodzi rajd
rowerowy.
Gminę Deszczno nominował Oddział PTTK
„Ziemia Międzyrzecka”. Gmina Deszczno i
gmina Sulęcin należą do Stowarzyszenia
„Kraina Szlaków Turystycznych” – Lokalna
Grupa Działania.
Sprzyjająca infrastruktura gmin stwarza
dogodne warunki do coraz bezpieczniejszego uprawiania turystyki rowerowej, która
uprawiana jest prawie w każdym wieku.
Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w
rowerowej turystyce rodzinnej. Tworzy się
więź międzypokoleniowa, która widoczna
była na tegorocznych imprezach rowerowych.
Gminy promują turystykę rowerową w wydanych mapach, przewodnikach, folderach i
na swoich stronach internetowych.
Działania nominowanych gmin na rzecz
turystyki rowerowej znalazły uznanie Jury
konkursu. Miłą niespodzianką dla Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK było
zapoznanie się z wynikami konkursu,

.......
wydarzenia .......
.......
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Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ogłosiło 2012 rok – Rokiem
Turystyki Rowerowej, w ramach którego
zrealizowany został projekt „Rowerem
przez Polskę”, na który Zarząd Główny PTTK
wsparcie finansowe otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt przewidywał zorganizowanie ogólnopolskiej akcji
„Bezpiecznie na rowerze” adresowanej do
ogółu społeczeństwa, konkursu plastycznego „Moja rodzina na rowerowym szlaku”,
konkursu fotograficznego „Rowerzysta na
szlaku” oraz konkursu „Gmina przyjazna
rowerzystom”. Konkurs adresowany był
do jednostek samorządowych współtworzących infrastrukturę rowerową, które w
swoich planach i działaniach uwzględniają
potrzeby rowerzystów zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających.
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w którym Certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom zdobyła Gmina Krosno Odrzańskie
i Gmina Sulęcin, a Gmina Dąbie i Gmina
Witnica uzyskały Wyróżnienie. Gminie
Deszczno w tym roku się nie powiodło, ale
mamy nadzieję, że dalej Gmina i Oddział
PTTK z Międzyrzecza będą współpracować
dla dobra turystyki rowerowej.
Wręczenie certyfikatów i wyróżnień gminom przyjaznym rowerzystom nastąpi
16 listopada 2012 r w Warszawie na Stadionie Narodowym podczas konferencji podsumowującej wszystkie działania w ramach
projektu, na której będą obecni przedstawiciele wyróżnionych gmin i przedstawiciele
lubuskiego PTTK-a.
Laureatom GRATULUJEMY
Danuta Cierpisz

.......
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Lubuskie szlaki nordic walking
Między Odrą, Wartą i Drawą
Już trzeci rok z rzędu Lubuska Regionalna
Organizacja Turystyczna „LOTUR” wyznacza w województwie lubuskim, wraz z
partnerami lokalnymi kolejne szlaki turystyczne przystosowane do maszerowania
z kijkami. Dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Sportu i Turystyki nasz region
stał się niekwestionowanym królestwem
dla miłośników nordic walking oferując
ponad 900 km wyznakowanych szlaków
turystycznych prowadzących przez najpiękniejsze obszary naszego regionu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tegorocznego projektu. Za ich
przychylność i pomoc, propozycje, rady i pracę. Dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
Starostwu Powiatowemu w Gorzowie Wlkp., Nadleśnictwu Strzelce Krajeńskie, Nadleśnictwu
Kłodawa, Nadleśnictwu Bogdaniec, Miastu Gorzów Wlkp., PTTK „Ziemia Gorzowska”, Urzędowi Gminy Witnica, Starostwu Powiatowemu w Krośnie Odrzańskim, Gminie
Maszewo, Nadleśnictwu Bytnica, Nadleśnictwu Krosno, Urzędowi Miasta Krosno
Odrzańskie, Oddziałowi Wojskowemu PTTK
w Krośnie Odrzańskim, Pałacowi Mierzęcin,
Nadleśnictwu Smolarz, Nadleśnictwu Karwin w Drezdenku, Nadleśnictwu Strzelce
Krajeńskie, Gminom Strzelce Krajeńskie,
Drezdenko oraz Dobiegniew, znakarzom
szlaków turystycznych oraz pozostałym samorządom, które z entuzjazmem odniosły
się do realizowanego przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Na turystów czekają na szlakach piękna
przyroda i krajobrazy, historia i kultura,
zmieniające się wraz z obieranymi kierunkami marszu.
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Śladem kulturowym przez wieki (powiat krośnieński),
W okolicach Krosna Odrzańskiego natkniemy się na ślady dawnych Piastów
czy pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska w Gostchorzu, które
zlokalizowane jest na kilkudziesięciometrowej skarpie. Amatorów techniki
i nauki zainteresuje Zespół Elektrowni Wodnych w Dychowie oraz propozycja zwiedzenia miejsca, w którym po raz pierwszy na ziemiach Zachodniej
Polski odkryto ropę naftową. Szlaki dają również okazję do obcowania
z przyrodą. Liczne obszary chronione, rezerwaty oraz Krzesiński Park
Krajobrazowy na pewno zachwycą każdego.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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W krainie wody
i osobliwości przyrody
(powiat gorzowski),

więcej na www.lotur.eu

Powiat gorzowski to przyrodniczy i wodny raj, do którego zaprasza m.in.
Witnicki Anioł. Liczne pętle wytyczone wokół jezior prowadzą przez
bogate w walory krajobrazowe tereny, a Gorzów oferuje marsz szlakiem
miejskich parków i ogrodów.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Puszcza Drawska – kraina jezior i rzek
(powiat strzelecko
-drezdenecki).
Do krainy jezior i rzek zaprasza powiat strzelecko-drezdenecki. Tajemnicza puszcza i parki, piękne morenowe
wzgórza, nieskażona przyroda, liczne akweny i rzeki to
oferta szlaków wytyczonych w gminach Strzelce Krajeńskie, Drezdenko i Dobiegniew. Spotkamy tu również
miejscowości o średniowiecznej metryce, zachwycające
zabytki, Pałac Mierzęcin wraz z jedną z największych
winnic w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

.......
.......
....... Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR
29

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Mapa ścienna najważniejszych atrakcji
turystycznych województwa lubuskiego

Kolejny wydawniczy produkt LOTUR
Mapa najważniejszych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego została zrealizowana poprzez zaprojektowanie i wydanie atrakcyjnej mapy ściennej województwa
w formacie B1, wraz z zaznaczeniem na niej największych
atrakcji turystycznych, ich piktogramami, zdjęciami z
nazwą atrakcji w czterech wersjach językowych, oraz
informacjami praktycznymi dla turystów i mieszkańców regionu (legenda mapy oraz spis certyfikowanych
Informacji Turystycznych w Lubuskim). Mapy zostały
przekazane punktom Informacji Turystycznej na terenie
województwa, samorządom, organizacjom i stowarzyszeniom turystycznym, uczelniom regionalnym, zainteresowanej branży turystycznej, mediom.
Dzięki dystrybucji mapy w miejscach gdzie koncentruje
się największy ruch turystyczny oraz odwiedzają je mieszkańcy województwa i goście zwiększy się zainteresowanie turystów i mieszkańców regionu atrakcjami turystycznymi województwa lubuskiego, a co za tym idzie
zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.
Dzięki atrakcyjnej i nowoczesnej formie mapy Lubuskie
jawi się, jako region atrakcyjny i nowoczesny, destynacja turystyczna, do której warto się udać, atrakcyjny cel
podróży zarówno dla mieszkańców jak i turystów spoza
regionu. Mapa jest praktycznym narzędziem do budo-

W ramach realizacji projektu przygotowana i wydana została w liczbie 250 szt. aktualna, praktyczna i atrakcyjna
mapa z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji regionu,
która ma służyć turystom, mieszkańcom, pracownikom
samorządów oraz branży turystycznej i pracownikom
Informacji Turystycznych.
Na mapie znalazło się 68 atrakcji z regionu, w tym po 8
atrakcji z dwóch stolic, Gorzowa oraz Zielonej Góry.
Osiągnięte zostały cele związane z dystrybucją mapy;
została ona przekazana nieodpłatnie do samorządów,
starostw powiatowych, Urzędu Wojewódzkiego, uczelni
lubuskich, muzeów, miejsc występowania atrakcji,
punktów Informacji Turystycznych, branży turystycznej
(hotele, pensjonaty, stowarzyszenia, organizacje). Wydawnictwo zebrało bardzo dużo pozytywnych recenzji ,
co nas niewątpliwie bardzo cieszy.
Projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa
Lubuskiego.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR projekty
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wania turystycznej marki regionu poprzez prezentację
najatrakcyjniejszych i najważniejszych atrakcji, miejsc i
obiektów turystycznych regionu związanych z jego tradycjami, kulturą i przyrodą oraz nowych przedsięwzięć z
obszaru turystyki.

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny
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Kolejne wydawnictwo „LOTUR”
Lubuskie - turystyka wodna
między Sprewą, Odrą, Wartą i Drawą

atrakcji wodnych czekających na turystów
w tym pięknym zakątku jest ogromna: szlaki
kajakowe, oferta dla miłośników żeglarstwa,
windsurfingu oraz motorowodniaków, stanowiska nurkowe, plaże i kąpieliska, atrakcyjne łowiska dla wędkarzy oraz stanowiska
ptactwa wodnego. Szlaki wodne prowadzą
stąd również do Wielkopolski, Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego czy Niemiec.
Obszar województwa - ukształtowany pod
wpływem zlodowaceń – środkowopolskiego i bałtyckiego –krajobraz piaszczystej równiny sandrowej, wysoczyzny i ciągi wzgórz
morenowych poprzecinanych głębokimi
dolinami i pradolinami rzek. Znaczna część
Lubuskiego to Pojezierza Południowobałtyckie. Lubuskie leży w dorzeczu Odry. Główne
rzeki to Odra, Nysa łużycka, Bóbr oraz Warta,
Noteć i Obra. To właśnie w ich zakolach i
starorzeczach znajdują się najpiękniejsze
rezerwaty i urocze mokradła.
We wschodniej i środkowej części występują liczne jeziora polodowcowe z przewagą
rynnowych. Największe z nich to jezioro
Sławskie (8,3 km kw.), Osiek (5,4 km kw.),
Niesłysz (5 km kw.). Najgłębsze w województwie jest jezioro Ciecz (Trześniowskie),
głębokość sięga tu 58,8 metrów – samo

jezioro położone przy najwyższym wzniesieniu Pojezierza Lubuskiego – Górze Bukowiec
(227 m), kształtem przypomina sporą rzekę
płynącą u podnóża gór. W regionie powstały
też sztuczne zbiorniki stworzone w celach
energetycznych - na Bobrze są to jeziora
Raduszec Stary, Dychowskie i Krzywanieckie,
a na Obrze - Jezioro Bledzewskie.
Lubuskie jest najbardziej zalesionym
regionem Polski. Lasy stanowią tu aż 48,8%
ogólnej powierzchni (średnia krajowa
28,4%) - z największych kompleksów
leśnych wymienić trzeba Puszczę Rzepińską,
Bory Zielonogórskie i Bory SulęcińskoSkwierzyńskie oraz rozciągające się poza
województwo Puszczę Notecką, Gorzowską,
Drawską i Bory Dolnośląskie. Na główne
atrakcje turystyczne Lubuskiego składają się
więc wielkie lasy, liczne jeziora oraz czyste
środowisko naturalne. Turystyka koncentruje
się wokół malowniczych jezior i rzek otoczonych pięknymi lasami. Najpopularniejsze z
nich to: Łagowskie, Lubiąż, Niesłysz, Ciecz
(Trześniowskie), Głębokie, Sławskie i Osiek.
Główne ośrodki letniskowe z kąpieliskami i
możliwością uprawiania sportów wodnych
oraz wędkarstwa to: Łagów, Lubniewice,
Lubrza, Sława, Ośno, Lubuskie, Niesulice,

.......
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Lubuskie - jeden z najpiękniejszych
regionów zachodniej Polski. Leżący na
pograniczu polsko-niemieckim malowniczy
obszar, gęsto zalesiony, urozmaicony przez
liczne rzeki i jeziora to idealne miejsce na
spędzanie wolnego czasu przez miłośników
przyrody i turystyki aktywnej. Różnorodność

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Pszczew. Sezon kąpielowy trwa tu od początku czerwca do połowy września. Liczne
plaże, często utworzone naturalnie, cieszą
w czasie letnich upałów.
Odpoczynek na łonie natury i możliwość
kąpieli, radość dla najmłodszych z zabawy
w wodzie - to doskonały sposób na spędzanie
wakacji. Popularne są też jeziora połączone
z rzeką Obrą na granicy z Wielkopolską.
Lubuskie do również raj dla kajakarzy zarówno z Polski, jak i Niemiec. Najatrakcyjniejsze
szlaki wodne województwa to: szlak lubuski
(ze Sławy Obrą przez Międzyrzecz, dalej Wartą do Santoka i Gorzowa Wlkp.
Wielkopolskiego), szlak rzeki Pliszki (z Łagowa) oraz szlak na Drawie. Podczas spływów
podziwiamy krajobrazy i przepiękne widoki
niedostępne przy turystyce pieszej, rowerowej czy samochodowej. Odra, Warta, Noteć
czy większe jeziora jak Sławskie czy Niesłysz
są również atrakcyjne dla żeglarzy. Tym bardziej, że stale poprawia się infrastruktura dla
zwiedzających i podróżujących po regionie
wodą.
Lubuskie rzeki i jeziora to także raj dla wędkarzy. Przepływające w regionie rzeki i wiele
jezior obfitują w miejsca, które zadowolą
każdego wędkarza. Stale poprawiająca się
czystość wód gwarantuje coraz większą
ilość i wyższą jakość ryb różnego gatunku.
Wędkarze mogą oddawać się swojej pasji,
bez względu na porę roku. Dla bardziej zaawansowanych organizowanych jest szereg
zawodów wędkarskich, zarówno o randze
lokalnej, jak i ogólnopolskich.
Ciekawą formą spędzenia czasu są też rejsy
po rzekach - organizowane w miejscowo-

ściach portowych. W Nowej Soli czy z portu
w Cigacicach możemy udać się w rejsy
galarami, również wzdłuż winnic położonych
na zboczach nadodrzańskich wzgórz, w
Gorzowie wyruszyć w rejs lodołamaczem
„Kuna” po Warcie. Przewodnik-informator jest
pierwszą próbą usystematyzowania szeroko
rozumianych wodnych zasobów turystycznych Lubuskiego. Redagując go Lubuska
Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR
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oparła się przede wszystkim na produktach zgłoszonych do publikacji przez członków stowarzyszenia. Zapraszamy do zapoznania się z
produktami i „wodną” ofertą turystyczną Lubuskiego.

J. Włodarski

więcej na www.lotur.eu

Przewodnik składa się z kilku części:
I Lubuskie – kajakiem na szlaku
II Dla żeglarzy
III Rejsy turystyczne
IV Nurkowanie

V Kąpieliska i plaże
VI Nad wodą – sport i rekreacja
VII Birdwatching – dla miłośników obserwacji ptactwa
VIII Dla wędkarzy
W informatorze pokazane są także w ciekawy sposób oferty produktowe turystyki wodnej po niemieckiej stronie Euroregionu Sprewa
– Nysa – Bóbr.

.......
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Die Regionale Lebuser Tourist – Organisation hat eine
Broschüre in drei Sprachen (polnisch, deutsch, englisch)
vorbereitet. Lubuskie gehört zu den schönsten westlichen
Regionen Polens, liegt an der Grenze zu Deutschland.
Lubuskie ist sehr malerisch, reich an Flüssen und Seen,
ideal für die aktiven Touristen und Natur-Liebhaber, die
ihre Freizeit gut verbringen möchten.

Lubuskie – Wassertourismus zwischen der
Spree, der Oder, der Warthe und der Drage.
Hier gibt es in einer schönenGegend eine große Vielfalt
der Wasserattraktionen: Kanurouten, die Angebote für
die Touristen, die Segeln mögen, Windsurfing-Angebote,
Motorboots, Plätze wo man tauchen kann, Orte mit
Strand, Bad-und Angeln-Möglichkeiten. Hier leben am
Wasser auch viele Vogelarten. Die Wasserrouten gehen
in die Richtung Wielkopolska, Dolnośląskie oder nach
Deutschland.
Lubuskie befindet sich in dem Oder-Stromgebiet. Die
Haupt-Flüssen sind: Oder, Lausitzer Neisse, Bober, Warthe,
Netze, Obra.In Schleife und Altwasser befinden sich die
schönsten Schutzgebiete und magische Sümpfe.
In dem westlichen und mittleren Teil von Lubuskie gibt es
viele Gletscherrandseen. Zu den größten Seen gehören:
Sławskie (8,3km²), Osiek (5,4km²), Niesłysz (5km²). Der See
Ciecz (Trześniowskie) ist der tiefste (58,8m) und befindet
sich bei der größtenAnhöhe in Lubuskie – bei dem Berg
Bukowiec (227m). Der See Ciecz sieht wie ein Fluss am
Bergfuß aus. In dem Region gibt es einige Stauseen die
der Energieproduktion dienen. (Am FlussBober: See Raduszec Stary, Dychowskie, Krzywanieckie, amFluss Obra: See
Bledzewskie).
Lubuskie ist die am meisten aufforstete Region Polens.
Die Wälder machen hier 48,8% aus. Polens Durschnitt beträgt 28,4%. Zu den größten Waldgebieten gehört:PuszczaRzepińska (die Reppener Heide), BoryZielonogórskie
(Grünberger Heide), BorySulęcińsko-Skwierzyńskie
(Heide von Schwerin an der Warthe und Zielenzig) sowie
auch die Waldgebiete die über das Gebiet von Lubuskie
hinausgehen: PuszczaNotecka (Netzer Heide), PuszczaGorzowska (Landsberger Heide), PuszczaDrawska (Drager
Heide), BoryDolnośląskie (Niederschlesische Heide). Zu
den wichtigsten Attraktionen in Lubuskiegehören riessiege Wälder, viele Seen und die reine Natur. Die Touristen
besuchen die Plätze mit malerischen Seen und Flüssen,
die mit einem schönen Wald umgeben sind. Zu den
bekanntestenSeengehören: Łagowskie, Lubiąż, Niesłysz,
Ciecz (Trześniowskie), Głębokie, Sławskie, Osiek.
Die wichtigsten Urlaubsorte mit Badestellen und mit der
Möglichkeit Wassersport zu treiben oder angeln:Łagów,
Lubniewice, Lubrza, Sława, OśnoLubuskie, Niesulice,
Pszczew. Man kann hier seit dem Anfang Juni bis zu der
Mitte September baden. Der Strand, oft ein natürlicher
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Strand, ist in der Sommerhitze ein Vergnügen. Die Freizeit in der Natur verbringen, baden
und schwimmen, die Kinder, die glücklich sind und im Wasser spielen – das sind genau die
besten Ideen für die Ferien. Beliebt sind auch die Seen die mit dem Fluss Obra verbinden
sind und befinden sich an der Grenze zu Wielkopolska.
Lubuskie ist auch ein Traumland für die Kanu – Fans aus Polen und aus Deutschland. Die am
meisten attraktiven Wasserrouten in Lubuskie: die Lebuser Route (der Fluss Obra: von Sława
nach Międzyrzecz, weiter die Warthe: nach Santok und Gorzów Wielkopolski), die Pliszka (Pleiske) – Route (fängt in Łagów an), die Drage Route. Auf Kanutouren bewundert man schöne
Landschaft die man bei einem Spaziergang, bei der Fahrt mit einem Fahrrad oder mit dem
Auto nicht zu sehen ist. Oder, Warthe, Netze oder die größeren Seen – Sławskie oder Niesłysz
sind sehr attraktiv für die, die Segeln mögen. Die Infrastruktur für die Touristen, die auf dem
Wasserweg reisen ist immer besser.

Ein interessanter Vorschlag und Tipp ist die Flussfahrt die man in den Orten mit einem Hafen
organisiert. Von NowaSól und Cigacice kann man eine Fahrt mit einer Art von Kanu – Galar
– unternehmen. Bei dieser Fahrt bewundert man die Weinberge. In Gorzów gibt es die
Möglichkeit, mit dem Eisbrecher „Kuna“ auf der Warthe eine Fahrt zu machen.

.......
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Die Seen und Flüsse in Lubuskie sind auch wie erträumt für Angler. Es gibt viele Flüsse, Seen
und Plätze wo man angeln kann, so dass jeder Angler voll zufrieden wird. Die Gewässer sind
immer reiner und es gibt eine große Vielfalt der Fischarten von einer hohen Qualität. Man
kann hier das ganze Jahr angeln. Hier werden auch die lokale und nationale Angelwettbewerbe organisiert.
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Diese Broschüre ist ein Versuch, die Wasserattraktionen in Lubuskie zu ordnen. Bei der
Herausgabe hat die Regionale Lebuser Tourist – Organisation vor allem die Produkte
erwähnt, die die Mitglieder vorgeschlagen
haben.
Die Broschüre hat folgende Teile:
I Lubuskie - mit Kanu auf der Route
II Für Segler
III Touristische Fahrten
IV Tauchen
V Badestellen und Strand
VI Am Wasser – Sport und Erholung
VII Birdwatching für die,
die Vogel beobachten mögen
VIII Für Angler
In der Broschüre sind auch die Produktangebote interessant gezeigt, die sich in dem
deutschen Teil des Euroregion Spree – Neisse – Bober befinden.
tłum. J. Chudobińska

.......
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....... Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR - Projekty
37

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Lubuski Pamiątkarz
-zawodem w regionie

Po prezentacji oferty kursu na antenie
ogólnopolskich telewizji - w „Panoramie”
i „Teleexpresie”, w Ptasim Radio, Radio
Zachód, do Biura Projektu zgłosiło się
bardzo dużo chętnych zainteresowanych
projektem. Kurs „Zawód Pamiątkarz” jest
skierowany do pełnoletnich mieszkańców
województwa lubuskiego, którzy posiadają umowę o pracę, umowę zlecenie bądź
umowę o dzieło, mają wykształcenie co
najwyżej średnie i chcą podnieść swoje
kwalifikacje. Szkolenie cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem, po spotkaniach
rekrutacyjnych wybrano 30 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy lubuskiego. Zajęcia będą się odbywać
w Zielonej Górze, Żarach i Gorzowie
Wielkopolskim w grupach dziesięcioosobowych od października 2012 do wakacji
2013 w trybie weekendowym (dwa do
trzech zjazdów w miesiącu).

two kultury, wzornictwo
art. i sztukę użytkową,
podstawy marketingu, wiedzę o rynku turystycznym,
zapoznanie z przykładami
dobrych praktyk , prawo
autorskie, pierwszą pomoc.
Moduł II to około 192 godz., w ramach
których uczestnicy zapoznają się z
technikami produkcji pamiątek z różnych
materiałów (tkanina, papier, drewno,
metal, glina, szkło, art. spożywcze).
W ramach zajęć dla grupy zielonogórskiej
przewidziane są warsztaty z lnem, odlewy
gipsowe, filcowanie, zajęcia z malowania
na szkle, nauka metody frywolitkowej
oraz kilkadziesiąt godzin warsztatów z
ceramiki i kilkadziesiąt godzin decoupage’u. Uczestnicy projektu w Gorzowie
również będą mieli kilkadziesiąt godzin
zajęć z ceramiki i decoupage’u, kilkadziesiąt godzin warsztatów filcowania, zajęcia
ze słomy, zajęci z techniki odlewów gipsowych i malowania na jedwabiu . W grupie
żarskiej przewidziane są zajęcia z witrażu,
z ceramiki, decoupage’u, warsztaty z
lnem, malowanie na drewnie, ćwiczenia

z odlewów gipsowych oraz nauka sztuki
tworzenia frywolitek.
W ramach trzeciego modułu przewidziana jest indywidualna praktyka w warsztatach rzemieślniczych i artystycznych

Uczestnicy każdej z grup w ramach zajęć
będą mieli trzy moduły.
Pierwszy to teoria obejmująca dziedzic-

.......
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Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” realizuje wielomiesięczne
szkolenie dla osób zainteresowanych pracą w branży turystycznej. Celem projektu
jest umożliwienie uczestnikom szkolenia
poprzez przekazanie im wiedzy teoretycznej i nauczenie nowych umiejętności podniesienia kwalifikacji i zdobycie nowych
kompetencji w zawodzie „Pamiątkarz”.
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polegająca na wykonywaniu przez uczestników wspólnie z artystą zadań dla osiągnięcia
przez nich poziomu umiejętności by podjąć
samodzielna pracę twórczą.
Kurs „Zawód Pamiątkarz” umożliwi uczestnikom wzrost umiejętności komunikacyjnych
w kontaktach interpersonalnych, podniesienie umiejętności organizacyjnych, wzrost
umiejętności pracy w zespole.
Uczestnicy nabędą specjalistyczną wiedzę
z zakresu wymaganego od pamiątkarza,
nabędą umiejętności organizowania własnej
pracy, umiejętności twórcze w sferze produkcji pamiątek. Absolwenci dodatkowo będą
mieli lepsze predyspozycje osobiste i wyższą
samoocenę co ułatwi im reagowanie na
zmiany i dostosowanie do potrzeb rynku.
Projekt „Zawód Pamiątkarz” zakończy się egzaminem dla uczestników oraz wystawą prac
absolwentów podczas uroczystej konferencji.
Jagoda Chudobińska
Asystentka Koordynatora Projektu
„Zawód Pamiątkarz”

.......
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I miejsce dla
„Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry”
Wydawnictwo Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nagrodzone
XXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej podczas XXIII
Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR Salon Poznań 2012 był dużym
sukcesem dla Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej ”LOTUR”.
Do przeglądu zgłoszono 130 publikacji a
oceniane były w pięciu kategoriach:
- albumy krajoznawcze
- przewodniki
- monografie krajoznawcze oraz opracowania krajoznawcze
- mapy i atlasy
- informatory krajoznawcze i foldery
Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma
prezentacji walorów opisywanego terenu.
W zakresie walorów treściowych brano
pod uwagę jakość dokumentacji krajoznawczo- turystycznej, język i styl
wypowiedzi, użyteczność. Natomiast
w zakresie sztuki edytorskiej oceniano
opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego oraz
jakość poligrafii.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w pracach związanych z opracowaniem,
projektem, grafiką, tekstem oraz zdjęciami do naszego informatora. A Euroregionowi
Sprewa-Nysa –Bóbr za przyznanie środków na druk i wydanie. To nasz wspólny SUKCES.

Te wszystkie wymogi posiadało wydawnictwo „Szlakiem krzyży pokutnych po
obu stronach Odry” zyskując uznanie
Jury, które przyznało pierwsze miejsce w
kategorii informatory krajoznawcze.

.......
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Lubuskie Perły Turystyczne 2012
rozdane!

Na uroczystej gali podsumowującej Konkurs
na Najlepszy Produkt Turystyczny, która odbyła się 12 października 2012 r. w Żaganiu,
w ramach Konferencji Lubuskie a Polski
System Informacji Turystycznej rozdano
Lubuskie Perły Turystyczne dla najlepszych
produktów turystycznych naszego regionu.
Przypominamy, że spośród 11 produktów
zgłoszonych w bieżącym roku do konkursu Kapituła Konkursowa przy Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
„LOTUR” wybrała trzy najlepsze i najbardziej
innowacyjne produkty oraz przyznała Złotą
Lubuską Perłę Turystyczną. O Lubuskie Perły
Turystyczne 2012 ubiegały się następujące
lubuskie produkty turystyczne:

Festiwal Piosenki Rosyjskiej 2011
– zgłoszony przez Miasto Zielona Góra

Festiwal Filmu i Teatru
im. Maćka Kozłowskiego.
Kozzi Gangsta Film
– zgłoszony przez Gminę Kargowa

Dni Twierdzy Kostrzyn
– zgłoszone przez Muzeum Twierdzy
Kostrzyn

Gry terenowe: Lubniewicki
szlak tradycji kulturowych,
Szlak lubniewickich legend
– zgłoszone przez Gminę Lubniewice

Wystawa stała „Niemcy i inni
mieszkańcy Międzyrzecza”
– zgłoszona przez Muzeum Ziemi
Międzyrzeckiej

Pałac Wiechlice

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Rancho u Zapotocznego”
– zgłoszone przez Tomasza Zapotocznego

„Polsko-Niemiecki Sulęciński
Jarmark Koguci”
– zgłoszony przez Gminę Sulęcin

Twierdza Kostrzyn nad Odrą
– zgłoszona przez Miasto Kostrzyn nad Odrą

Zamek Piastowski
w Krośnie Odrzańskim
– zgłoszone przez Centrum Kulturalno-Artystyczne „ZAMEK”

Jarmark Joannitów
– zgłoszony przez Gminę Łagów

Lubuskie Perły Turystyczne oraz możliwość
walki o certyfikaty Polskiej Organizacji
Turystycznej na etapie ogólnopolskim, z
produktami zgłoszonymi przez pozostałe
regiony otrzymały najwyżej ocenione trzy
produkty:

Gry terenowe: Lubniewicki szlak tradycji kulturowych. Szlak lubniewickich
legend – w kategorii szlak,
Jarmark Joannitów
– w kategorii impreza,
oraz Pałac Wiechlice - w kategorii obiekt.
Są to produkty stosunkowo młode nawiązujące jednak do lokalnych i regionalnych

tradycji kulturowych, które wyróżniają je na
mapie produktów turystycznych w kraju.
Gmina Lubniewice chcąc uatrakcyjnić swoją
ofertę turystyczną opracowała unikatowe
na skalę kraju szlaki tematyczne: Szlak
tradycji kulturowych (promujący lokalne
rzemiosło, rękodzieło oraz kulinaria) oraz
Szlak lubniewickich legend - w formie
interesujących gier terenowych.
Jarmark Joannitów to średniowieczna
impreza plenerowa odbywająca się w Łagowie, na terenie dawnego średniowiecznego
miasteczka; podzamcza i parku przy Zamku
Joannitów.

.......
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– zgłoszony przez Zbigniewa Czmudę,
LONG INC. Zbigniew Czmuda
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Pałac Wiechlice to pieczołowicie odrestaurowany obiekt na Lubuskim Szlaku Wina i
Miodu, który zasłynął w całym kraju w czasie
tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego właściciel wystawił na
licytacji dość oryginalny produkt – było nim
mycie pałacowych okien.
Złotą Lubuską Perłę Turystyczną, ufundowaną przez Marszałek Województwa Lubuskiego, a tym samym kandydaturę do Złotego
Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej
zyskała Wielka Ucieczka – The Great Escape,
która Certyfikat POT uzyskała w 2010 roku.
Wielka Ucieczka – The Great Escape to
Muzeum Obozów Jenieckich z pieczołowicie przygotowanymi replikami Tunelu Harry
i barakiem jenieckim, ekspozycja stała i sala
projekcyjna, imprezy cykliczne związane
z wydarzeniami Wielkiej Ucieczki, przygotowanie filmów i współpraca międzynarodowa z więźniami, ich rodzinami i grupami
rekonstrukcyjnymi. Jest to produkt Miasta
Żagań i Muzeum Obozów Jenieckich w
Żaganiu.
Przedstawiciele laureatów tegorocznego
konkursu w przygotowanych prezentacjach przybliżyli zebranym charakterystykę
reprezentowanych przez siebie produktów
i odebrali przygotowane specjalnie na tę
okazję Lubuskie Perły Turystyczne, które z
pewnością zachęcą ich do wytężonej pracy
nad rozwojem produktów i ich promocją na
polskiej i i zagranicznej arenie turystycznej.
Zwycięzcom gratulujemy a właścicieli lubuskich produktów turystycznych zapraszamy
do udziału w konkursie w roku 2013.

.......
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Granice dzielą
- Odra łączy
Grenzen trennen
- Die Oder verbindet
To już kolejne spotkanie partnerów z regionów polskich i niemieckich w ramach projektu
Partnerstwa-Odra , tym razem partnerzy spotkali się w Dreźnie. Ze strony polskiej udział w
projekcie biorą województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie.
Reprezentantami polskich regionów są Regionalne Organizacje Turystyczne. Region Lubuski
reprezentowała Jadwiga Błoch prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Podczas spotkania
podsumowano dotychczasowe działania i przedsięwzięcia. Zapoznano się z propozycjami współpracy z DZT i
POT. Omówiono Marketing wewnętrzny i zewnętrzny w
tym rozwój nowych wspólnych produktów turystycznych
na rynki trzecie. Najwięcej czasu poświecono rozwojowi
projektu po roku oraz planu budżetowemu na rok 2013.

Podczas spotkania partnerzy zapoznali się z atrakcjami i produktami
turystycznymi Drezna, odwiedzili także znaną winnicę prowadzoną
między innymi przez wspaniała polską rzeźbiarkę Małgorzatę Chodakowską.

więcej na www.lotur.eu

Więcej www.oderregion.visitberlin.de
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Drezno
Drezno – miasto położone nad Łebą stolica kraju związkowego
Saksonia. Aglomeracja drezdeńska liczy ponad 1 mln mieszkańców ,
samo miasto natomiast niewiele ponad pół miliona,.. Drezno pełni rolę
gospodarczego i kulturalnego centrum Saksonii. Miasto jest ośrodkiem turystycznym, zwanym „ miastem baroku”, znajduje się tu wiele
zabytków i muzeów ,choć większa część została poważnie uszkodzona
podczas wojny i odbudowana w późniejszym okresie. Najbardziej
znamienny dla miasta jest 800-letni zamek rezydencyjny, będący odzwierciedleniem całej saksońskiej kultury i stylów architektonicznych.
Spośród obiektów sakralnych interesujący
jest Frauenkirche - kościół protestancki,
oraz największy katolicki kościół w Dreźnie Hofkirche, czyli Nadworny. Kolejna pozostałość dawnych czasów, to Pałac Japoński,
pokryty płaskim japońskim dachem - dziś
kolejna galeria sztuki. Niezwykle ciekawa
jest też jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Drezna, czyli dawna
zbrojownia Albertinum. Dziś zamiast broni
gromadzi ona dzieła mistrzów malarstwa
nowoczesnego oraz zbiory rzeźb. Zwinger
to budowla uznawana za jedną z najsłynniejszych w świecie. Stanowi swoisty
symbol nie tylko Drezna, ale i całej dawnej
Saksonii. Jest to zespół pałacowy, dawniej
mieszczący się pomiędzy wewnętrznymi i
zewnętrznymi murami miasta, dziś centrum
kulturalne i obraz dawnego przepychu
królewskiego.

Drezno, to miasto pełne sztuki, nie tylko tej
architektonicznej. Ilość instytucji związanych
z kulturą jest imponująca, a na szczególną
uwagę zasługują Państwowe Zbiory Sztuki.
W mieście jest aż 37 muzeów i ponad 40
galerii, w tym Galerie Malarstwa Mistrzów
Dawnych i Nowych, zbiory porcelany,
techniczne, Zbrojownia, skarbiec Zielone
Sklepienie. Swoją siedzibę w Dreźnie ma
37 teatrów, wśród których króluje Opera
Sempera, kina, biblioteki i wiele instytucji
kulturalnych.
30 muzeów Drezna cieszy się rangą międzynarodową. W pałacu Zwinger oglądać
można słynną Galerię Malarstwa Starych
Mistrzów z „Madonną Sykstyńską” oraz
największą kolekcję porcelany na świecie.
Na cały świat słynie także dawna królewska
kolekcja klejnotów w Grünes Gewölbe.

.......
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Restauracje w Dreźnie niestety są drogie. Bez wątpienia warto jednak spróbować
lokalnych specjałów. Kuchnia saksońska należy do jednej z najlepszych w Niemczech:
oprócz tradycyjnych germańskich potraw silny wpływ wywarły na nią także dania
polskie i czeskie, przez co nie należy ona rzecz jasna do najlżejszych. Najpopularniejsze potrawy saksońskie są pożywne i raczej proste. Na pierwsze danie najczęściej je
się zupę ziemniaczaną (Kartoffelsuppe), a na drugie – pieczeń. Na deser zazwyczaj
można zamówić pyszny sernik. Okolice Drezna to jednak nie tylko jedzenie, ale także
doskonałe wina. Stworzono nawet specjalną Saksońską Drogę Winną, która prowadzi
turystów przez zakątki regionu, w których produkuje się wino. Najpopularniejsze to z
całą pewnością Riesling i Müller-Torgau.
Na południowy zachód od centrum leży największy i najpiękniejszy z drezdeńskich
parków. Od strony północnej rozciąga się Dresdner Heide, rozległy, zamknięty teren
leśny. W 1683 roku został tu wybudowany wczesnobarokowy pałac. Park i pałac stały
się reprezentacyjnymi włościami elektorów saskich. Dziś rozległe tereny parkowe
stanowią jeden z najpopularniejszych obiektów rekreacyjnych w mieście. Do atrakcji
należy również ogród botaniczny i zoo na skraju terenów
parkowych. Na szczególną uwagę
zasługują rozciągające się na
południowo-wschodnim krańcu
miasta tereny parkowe pałacu
Pillnitz, barokowego kompleksu
o dalekowschodniej egzotyce,
dawnej letniej rezydencji królów
saskich.
W grudniowe piękne dni zapraszamy na Drezdeński Jarmark
Świąteczny.

.......
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ITB Berlin 2012
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Lubuski Światowy Dzień Turystyki
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Geoturystyczna
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Ścieżka
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Hubertus - Mierzęcin
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Lubuskie podczas TT WARSAW 2012-Warszawa
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TOUR SALON -2012 POZNAŃ
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Zawód
pamiątkarz
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horoskop
Baran 21.03-20.04
Bieżące miesiące niosą dla ciebie bardzo
sprzyjające energie. Wszystkie zaległe
sprawy zostaną pozałatwiane. Będzie można cieszyć się do woli świętami spędzonymi
w doborowym towarzystwie. Wszystkie nowe
pomysły zaczną się krystalizować i na początku
przyszłego roku będzie je można wprowadzać w życie. Będzie to
dla ciebie czas dokonywania wyborów, ale drobnych wyborów,
ułatwiających twoje życie. Bardzo dobre energie przy rodzinie,
widać korzystne załatwianie spraw urzędowych , może i takich,
które wcześniej spędzały ci sen z powiek.

Bliźnięta 21.05-21.06
Miesiące pełne ruchu i zmian. Szykują się
wyjazdy w sprawach zawodowych. Nie dość,
że zostaną pozałatwiane ważne sprawy, to
jeszcze odbywać się to będzie w bardzo
doborowym towarzystwie. Los będzie ci
sprzyjał, wychodź mu tylko na powitanie,
a nie stawaj na drodze. Czasem nawet zły
życiowy moment, może okazać się skarbem w przyszłości.
Wystrzegaj się plotek. W pracy mów tylko o pracy, inaczej dostaniesz się na ludzkie języki.

Byk 21.04-20.05
Zapanuje u ciebie czas równowagi. Doskonale
uda ci się rozdzielić to, czego możesz dokonać, od
tego, co jeszcze musi poczekać na swoją realizację.
Prowadząc własną działalność czeka cię przyspieszenie, nowe projekty i możliwości zarobienia sporych pieniędzy. Będzie rozpierała cię energia, nie tylko w sprawach zawodowych.
Możesz odnaleźć swoją właściwą drogę, co w rezultacie doprowadzi cię
do zmiany stanowiska. Działaj i twórz, bo to właśnie w tych miesiącach
będzie wychodziło ci najlepiej.

Rak 22.06-22.07
Dobre miesiące na wszelkiego rodzaju współpracę, czy
to myślimy o sprawach partnerskich czy zawodowych. Możesz zacząć tworzyć wszelkie ciekawe
relacje, ale faktem jest, że do wszystkich rzeczy, które
zaplanowałeś, jak Batman będziesz potrzebował
swojego Robina. Ludzie wokół ciebie okażą się pozytywni i pomocni, każda współpraca będzie układała się po
twojej myśli. Dzięki temu w sprawach zawodowych czeka cię umocnienie
swojej pozycji, na tyle, że może zaczniesz myśleć o większych wydatkach.
Planuj, a Wszechświat wysłucha wielu z twoich pragnień.

Panna 24.08-22.09
Te miesiące mogą być dla ciebie nieciekawe.
Wiele rzeczy będziesz chciał zrealizować, ale
niestety osłabienie organizmu może na to nie
pozwolić. Pilnuj się, dbaj o siebie, a jakoś przeczekasz te trudniejsze momenty. W finansach
równowaga. Może uda się drobnymi kroczkami pospłacać stare zobowiązania. Nie będzie to jednak czas tworzenia
nowych rzeczy, raczej planowania tego, co zacznie się realizować od początku następnego roku.

Waga 23.09-23.10
Dobre miesiące na wszelkiego rodzaju zakupy. Szaleństwo przedświąteczne opanuje cię całkowicie,
ale nie będzie żadnych nietrafionych niespodzianek. Tym bardziej warto się na tym skupić, że twoi
bliscy również nie pozostaną obojętni na twoje
potrzeby. Będziesz miał wrażenie, że praca, to tylko
przerwa między odwiedzinami w jednym, drugim i dziesiątym
centrum handlowym. Intensywność życia może doprowadzić cię
do pewnego stopnia nerwowości, musisz więc uważać, żeby swoim
zachowaniem nie zrazić swoich bliskich albo własnego
partnera..

Koziorożec 22.12-20.01
Tylko ostre przecięcie czegoś, co do tej pory
próbowałeś naprawić, może tak naprawdę
uzdrowić twoje życie. Pamiętaj, że często za
rogiem czeka na nas spełnienie marzeń, chociaż
czasem wydaje się, że ta praca, którą mamy bądź
osoba,
którą kochamy, jest jedna jedyna na świecie. Pewnie, że żadna sytuacja
nie jest powtarzalna. Nie zostaniesz sam bez środków do życia, najwyższy czas tylko uwierzyć w siebie.
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Lew 23.07-23.08
Bardzo dużo ciekawych wieści będzie do ciebie docierało w tych miesiącach. Zaproszenia
na śluby i wesela, jakieś chrzciny. To też dobry
czas na planowanie własnego życia nowego
życia. Z boku może się wydawać, że twoje życie
upływa w miarowym tempie, jednak wszelkie uczuciowe i rodzinne sprawy, które wymagają wyjaśnienia
i które po prostu zaczną się dziać, spowodują, że pod koniec miesiąca zechcesz odpocząć, niekoniecznie w czyimkolwiek towarzystwie.
Pozwól sobie na chwilę relaksu samemu z sobą.

Skorpion 24.10-22.11
Przy tobie w tych miesiącach bardzo wiele
energii ruchu i tworzenia. Dokonasz dobrych
wyborów, które pomogą ci wybrać ludzi
wokół siebie. Jedni będą doskonale nadawali
się do współpracy, inni do kochania. Zrobisz
wyraźny podział i dobrze na tym wyjdziesz.
W pracy szykują się bardzo miłe chwile, kiedy to niespodziewanie możesz dostać drobny
prezent. I niekoniecznie musi on być w formie podwyżki.

Strzelec 23.11-21.12
I okaże się, że jak pomagać, to jesteś
pierwszy, jak pomóc to już nie ma komu.
Zostaniesz sam na placu boju. Wszyscy
będą tłumaczyć swoją niemoc rodzinnymi sprawami, dziwnymi obowiązkami. Nie
przejmuj się jednak. Czasem taka niespodziewana chwila spokoju wyjdzie ci na dobre. Okaże
się, że projekt w pracy, który do tej pory leżał odłogiem, uda się
zrealizować dwa razy szybciej, mimo braku jakiejkolwiek pomocy.
To będą dla ciebie po prostu miesiące natchnienia i samodzielnego realizowania zamierzeń.

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Wodnik 21.01-19.02
W tych miesiącach musisz uważać na zbiegi
okoliczności i drobne nieszczęśliwe wypadki. Każda oblodzona droga, każdy stołek czy
drabina wykorzystywane podczas domowych świątecznych porządków , powinny być
traktowane przez ciebie z należytym szacunkiem. Uważność i
brak marzeń na jawie ochroni cię przed niewielkimi urazami, które
zazwyczaj w okresie przedświątecznym nie są zbyt pożądanym
„prezentem” od losu.

Ryby 20.02-20.03
Rodzinne wyjazdy będą zapowiadały się
rewelacyjnie. Tak się stanie, jeżeli w niektórych
sytuacjach nie weźmiesz niczyjej strony, zachowasz spokój i milczenie. Dwie zwaśnione opcje
i tak dojdą do porozumienia, a ty nie będziesz
ten zły, to co wkracza między młot a kowadło.
Szczególnie, jeżeli sprawa będzie dotyczyła rodziny twojej
drugiej połówki. Tutaj postawa, uśmiecham się i nikomu nie kibicuję,
będzie postawą najrozsądniejszą.

odpowiedź na naszą zagadkę
Ceglana konstrukcja to kolejowy wiadukt w Łagowie a przedstawione schody prowadzą na
nasyp wiaduktu od strony wschodniej.
Z bardzo wielu nadesłanych prawidłowych odpowiedzi - nagroda – bilet na przelot do Warszawy
i z powrotem ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego- w drodze losowania przypada Pani Paulinie G (p. Paulinę prosimy o kontakt z redakcją) i zapraszamy do udziału
w kolejnych zagadkach.

ZAGADKA

Co to za bajeczne miejsce w naszym regionie, czyja ławeczka i komu
poświecona? Na właściwe odpowiedzi oczekujemy pod adresem
j.bloch@kochajlubuskie.pl
Prawidłowe odpowiedzi nagrodzimy.
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