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Łagów - Spotkanie
z „Duchem Joannitów”
Wiechlicka wyspa relaksu
Ulica, która zniknęła
Jubileusz 10-lecia LOTUR
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portal turystyczny
www.lubuskie.travel

odwiedź stronę, napisz
wiadomość, wrzuć zdjęcie

zapraszamy do współpracy

Od wydawcy
Kolejny numer wydawnictwa trafia w Państwa
ręce, jest to wydanie Specjalne bo i okazja jest
szczególna , minęło bowiem dziesięć lat od powołania do życia Stowarzyszenia Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, które postawiło
sobie ambitny cel promocji turystyki w Regionie
Lubuskim oraz wspierania inicjatyw służących
wzmacnianiu szeroko rozumianej, a wcześniej
niedocenianej branży turystycznej. Jest zatem
okazja do podsumowań działań LOTUR w tym
dziesięcioleciu.
Koniec roku to tradycyjnie okazja do przeglądu
laureatów lubuskich produktów turystycznych,
które brały udział w konkursie na najlepszy produkt turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną.
To także podsumowanie wspólnej akcji
promocyjnej POT LOTUR pt. Bajkowy urlop
w Polsce, dowiemy się kto został twarzą
regionu LUBUSKIEGO.
Zaprezentujemy nieodkrytą Lubuską PerłęSantok, w ciekawostkach przedstawimy ulicę,
która zniknęła a gdzie ??? zapraszamy do lektury
artykułu Krzysztofa Chmielnika.
Wszystkim naszym czytelnikom życzymy miłej
lektury. Osobom, którym turystyka leży na sercu,
twórczej reﬂeksji. Turystom niezapomnianych
wrażeń w odkrywaniu uroków Ziemi Lubuskiej.
Organizacji LOTUR kolejnych jubileuszy.

Mamy dziesięciolatka to nasz LOTUR, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna , dlatego też wydanie specjalne- Kochaj Lubuskie a na kartach wydawnictwa przedstawimy
niektóre efekty działań LOTUR, próbując oddać w nich merytoryczną wartość dziesięcioletniego dorobku. Państwu pozostawiamy ocenę dokonań w minionej dekadzie , mając
nadzieję, że będzie obiektywna, zaś konstruktywną krytykę Zarząd LOTUR przyjmie z
należytą godnością i zrozumieniem, uwzględniając ją w kolejnym dziesięcioleciu istnienia organizacji.
Lata 2004 - 2014 były dla lubuskiej turystyki ważnym okresem rozwoju. Z jednej strony
aktywność lubuskiej branży turystycznej, rozwój jakości bazy noclegowej i usług około
turystycznych, które są ważnym argumentem dla wyboru lubuskiego jako atrakcji turystycznej przez wielu turystów, z drugiej strony napływ funduszy unijnych pozwoliły na
realizacje wielu projektów, które były w sferze pomysłów i nadziei. Dzięki temu Lubuska
Regionalna Organizacja Turystyczna z większymi i mniejszymi sukcesami, zdołała bez
trudu doczekać swojego Jubileuszu.
Ostatnie 10 lat może nie było łatwym okresem, ale za to pięknym. Jak można nie napawać się szczęściem uczestnicząc w procesie tak pozytywnych zmian dla lubuskiej turystyki? Nasz region przestaje być tylko obszarem tranzytowym. Turyści przekonują się jak
wiele mamy do zaoferowania i o tym, że życzliwość i otwartość naszych mieszkańców w
połączeniu z widoczną dynamiką rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej dbałości
o piękno zabytków i dziewiczość natury – są właśnie tym co turyści chcą poznawać,
odkrywać, smakować i długo pamiętać.
Jubileusz to również doskonała okazja do złożenia podziękowań dla profesjonalnej
kadry, wolontariuszy, przyjaciół , partnerów , którzy na co dzień nadawali Stowarzyszeniu
właściwy rytm pracy. Dziękuję wszystkim-jesteście wspaniali.
W naszym wydawnictwie nie zapomnieliśmy o naszej tradycji czyli wywiadach, prezentacji znanych, lubianych i nieodkrytych miejsc na ziemi lubuskiej, ciekawostek, zadań
Informacji Turystycznych, etc.
Jadwiga Błoch
Redaktor Naczelna
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Europejski
Fundusz Społeczny co 10 mieszkaniec lubuskiego
wykorzystał swoją szansę
– rozmowa z Maciejem Szykułą,
Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego

Maciej Szykuła, Marszałek
Województwa Lubuskiego: – Jeżeli
spojrzymy na charakter Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jego założenia
i cele, to z pewnością jest to obszar, który
pozwolił wzmocnić potencjał organizacji
pozarządowych, ale też pokazał, że mogą i powinny być one równorzędnym partnerem
dla sektora publicznego. Kto inny bardziej
niż NGO może realizować inicjatywy mające
wpływ na rozwój lokalny? Tak też się dzieje.
Wspomniane podmioty są dziś sprawniejsze
w tym zakresie niż kilka lat temu. Pamiętam
początki związane z aplikowaniem i problemy formalne, które uniemożliwiały często
udzielenie wsparcia finansowego ciekawych
przedsięwzięć. Dzisiaj formalności przestały
być ograniczeniem, liczy się dobry pomysł
i to jak wpisuje się on w założenia konkursów
ogłaszanych przez Zarząd Województwa.

Czy NGO współpracują z samorządem w zakresie określania kierunków udzielania wsparcia przy
„miękkich projektach”?
M.S.: – Oczywiście. Jesteśmy przecież żywo
zainteresowani „współzarządzaniem” z ich
strony funduszami europejskimi. Choćby poprzez uczestnictwo w komitetach
monitorujących, formułowanie postulatów
i udział w konsultacjach społecznych dokumentów związanych z programowaniem
i wdrażaniem funduszy, w tym Planów
Działań bezpośrednio określających rodzaj
planowanego wsparcia. Nasza współpraca
układa się coraz lepiej.

Jak Pan Marszałek oceniłby potencjał organizacji do aplikowania o
fundusze unijne?
M.S.: – Można to zaobserwować m.in. na
przykładzie Regionalnych Ośrodków Euro-
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pejskiego Funduszu Społecznego,
które w większości przypadków były prowadzone przez NGO-sy. To one startowały
w konkursach, aby uzyskać status ośrodka
wspierającego i pomagać projektodawcom
w przygotowaniu dobrych przedsięwzięć
oraz podczas ich realizacji, po otrzymaniu
unijnej dotacji, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej. To, czy mają takie
kompetencje, personel dysponujący wiedzą
i doświadczeniem było przez nas wnikliwie
weryfikowane.
Odpowiedź też nasuwają same statystyki. Na 1400 zawartych w województwie
lubuskim umów w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki, ponad 1/4 podpisana została
z organizacjami pozarządowymi. Nie są to
pieniądze tylko na wzmacnianie potencjału
organizacji, ale przede wszystkim na realizowanie konkretnych usług.

Czy te projekty realizowane w
ramach EFS były lub są dobrze
realizowane? Mam tutaj na myśli
głównie to, czy służą społecznościom lokalnym?
M.S.: – W Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki od początku obowiązywała zasada,
że wszystkim stawiamy te same wymogi.
Nie było tutaj tzw. zamkniętych katalogów
beneficjentów, żeby nikogo nie wykluczyć. Wynikało to z założenia, że wszystkie
podmioty które mają potencjał finansowy,
ludzki oraz organizacyjny, powinny mieć
możliwość ubiegania się o środki programu.
Wygrywa ten, kto po prostu złoży lepszą
ofertę, czyli ciekawszy i bardziej dopasowany do wymogów konkursowych projekt.
Np. jeżeli szukaliśmy podmiotów będących
w stanie prowadzić małe ośrodki wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich,
to chcieliśmy, żeby były to właśnie instytucje
osadzone lokalnie, a więc mające kontakt z
mieszkańcami, z władzami gminy i będące
w stanie zapewnić jakość i trwałość tego
przedsięwzięcia.

Szeroko rozumiana turystyka również zyskała dzięki pieniądzom Euro-

Maciej Szykuła - od 2010 roku
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez
wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie
Wlkp., następnie Lubuskiego Kuratora
Oświaty oraz Wiceprezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Człowiek aktywnie angażujący się
w życie społeczne regionu. Ma żonę
Grażynę, dorosłą córkę Annę oraz
wnuki - Olę i Wojtka.
pejskiego Funduszu Społecznego?
M.S.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
nie zakładał wprost wsparcia obszaru turystyki. Nie oznacza to jednak, że projekty np.
szkoleniowe nie mogły być związane z ta
branżą turystyczną. Obecnie nawet dobiega
końca projekt, który objął wsparciem 90
osób z 32 przedsiębiorstw branży turystycznej. W jego ramach obyło się blisko 200
godzin szkoleń dotyczących zarządzania
turystyką, marketingu turystycznego, stosowania ekologicznych rozwiązań przy działalności turystycznej i wiele innych. Udział
w szkolenia jest rzecz jasna nieodpłatny.
Tego rodzaju projektów szkoleniowych było
znacznie więcej w województwie lubuskim
i dotyczyły one: usług gastronomicznych w
turystyce, wikliniarstwa czy turystyki konnej.

W nowej perspektywie finansowej
lokalne organizacje też będą miały
szansę aplikować?
M.S.: – Tak, zdecydowanie. Trzeba też
pamiętać, że mamy zupełnie inny niż w
obecnej perspektywie system zarządzania

.......
wywiady .......
.......

więcej na www.lotur.eu

Za nami już siedem lat korzystania
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Jak organizacje pozarządowe w naszym regionie radzą sobie z sięganiem po unijne pieniądze?
Czy Pana zdaniem to się udało?
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funduszami unijnymi. W całym kraju realizowanych będzie 16 regionalnych programów
operacyjnych, w których zaangażowane są
środki EFS, w tym nasz RPO Lubuskie 2020
oraz krajowy Program Operacyjny Wiedza,
Edukacja, Rozwój (PO WER).
Widzimy konieczność silniejszego powiązania realizacji projektów z potrzebami
lokalnymi. Ważne jest to, czy organizacja,
która aplikuje ma jakieś doświadczenie w
działalności w danym obszarze. Minimalizuje to ryzyko niepowodzenia projektu, a
w konsekwencji nawet zwrot przyznanej
dotacji.

niesionych wydatkach. Każdy więc wydatek
trzeba udowodnić i pokazać, że był on
zasadny. Można ulżyć tej biurokracji
i często to robimy. Nie zdejmiemy jednak
konieczności dokumentowania wydatków.
Taka logika i zasada będzie obowiązywać
także w nowej perspektywie finansowej.
Z drugiej strony, staramy się jak najszerzej
promować rozliczanie ryczałtowe. Ono też
jest możliwe. Nie można go przyjąć jako
zasady ogólnej, ale w wielu miejscach –
w mijającym okresie programowania
i w przyszłym – staramy się to rozwiązanie
promować.

Wiele głosów krytycznych odnosi
się do zawiłości procesu aplikowania, czy jest szansa, aby biurokracja
związana z projektami, głównie z ich
rozliczaniem, była mniejsza?

Na koniec najważniejsze. Kiedy
możemy spodziewać się pierwszych
konkursów ogłaszanych w ramach
programu Lubuskie 2020?

M.S.: – Europejski Fundusz Społeczny jest

nego została przesłana do Komisji Europejskiej. Teraz trwają negocjacje, które określą
ostateczny kształt RPO – Lubuskie 2020.

funduszem rozliczanym po faktycznie po-

M.S.:- Aktualna wersja programu regional-

Tworzone uszczegółowienie programu
będące swoistym przewodnikiem po nim.
Zawierać ono będzie informacje, na które
czekają nasi beneficjenci, czyli: podział
alokacji na poszczególne działania, kryteria
dostępności, tryby naborów projektów i ich
przykładowe typy oraz szczegóły dotyczące
oceny składanych projektów.
Poddamy ten dokument oczywiście społecznej konsultacji, bo chcemy, aby środowiska
pozarządowe, samorządy oraz przedsiębiorcy czuli się w pewnym sensie współautorami
tego narzędzia służącego do sprawnego
spożytkowania prawie 255 mln euro przeznaczonych w alokacji RPO Lubuskie 2020
na przedsięwzięcia współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pierwsze konkursy i nabory wniosków ogłosimy w pierwszym kwartale 2015 r.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY WSPIERA RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN.

Publikacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Łagów

Spotkanie z „Duchem Joannitów”.

• Dobre połączenia komunikacyjne - Łagów leży w centralnej części
Województwa Lubuskiego, w połowie
drogi między Gorzowem Wielkopolskim
a Zieloną Górą. W pobliżu przebiega
europejski korytarz komunikacyjny
wschód – zachód: autostrada A2 i linia
kolejowa Moskwa – Paryż. Blisko jest do
Berlina (150 km) i do Poznania (130 km).

• Stanowi wabik przyciągający turystów, malarzy, muzyków i filmowców. Przez
cały rok odbywają się tutaj imprezy (ok. 100) - wyróżnienie w konkursie POT za
produkt „Lubuska Perła Kultury i Rozrywki”. Najważniejsze wydarzenia: Lubuskie Lato Filmowe, Jarmark Joannitów i Muzyka u Joannitów, Zlot „Rock,
Blues i Motocykle”, Festiwal Folkloru oraz Dożynki.
• Od ponad 30 lat organizowane są w Łagowie plenery malarskie. Bywali tutaj
min. Tadeusz Piotr Potworowski, Jan Cybis i Jerzy Duda – Gracz. Malarze polscy
i zagraniczni poprzez swoje obrazy
rozsławiają piękno gminy. Obecnie
dwa razy do roku odbywają się plenery
„Niebo w zieleni”.

termalnych wód mineralnych co w
• Unikatowa na skalę kraju średniopołączeniu z mikroklimatem stwarza
wieczna architektura „Miasteczka
Joannitów” – Zamek Joannitów, góru- warunki do starania się o status miejscowości uzdrowiskowej.
jący nad uliczką zamkniętą pomiędzy
gotycką Bramą Polską i szachulcową
• W sołectwach Gminy Łagów
Bramą Marchijską – stwarza możliwość znajdują się skarby architektury
przywołania „Ducha Joannitów”.
sakralnej: kościółki z XVIII, XIX i XX
Wydarzenie „Jarmark Joannitów”
w, a także zabytkowe pałace. Pięknie
to impreza przenosząca turystów
położone jeziora, stawy z nenufarami
i mieszkańców do czasów komandorii
dopełniają rajskiego wizerunku gminy
joannickiej poprzez inscenizacje teatral- turystycznej i rekreacyjnej - stąd hasło
ne i ożywianie obiektów historycznych „Gmina Łagów – Raj dla Turystów”.
– II miejsce w Konkursie POT.
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• Obszar zaliczany do najwyższej
kategorii walorów turystycznych,
w trójkącie miast (Świebodzin - Sulęcin • Gmina Łagów promuje sport i
- Rzepin) o największej atrakcyjności rekreację organizując cyklicznie Bieg
inwestycyjnej. Gmina Łagów liczy ok.
Łagowskiego Lata oraz Wyścig
5 300 mieszkańców na powierzchni:
Rowerowy MTB a Łagowskie Sto199,2 km2 .
warzyszenie Turystyki Rowerowej
i Pieszej - marsze piesze (także Nordic
• Naturalna „Perła Ziemi Lubuskiej”,
Walking) oraz rajdy rowerowe.
przepięknie położona wśród lasów
i jezior na dnie moreny polodowcowej, • Walory uzdrowiskowe Łagowa były
na terenie Łagowsko- Sulęcińskiego
znane już w okresie międzywojenParku Krajobrazowego.
nym . W 1973 r. dokonano odwiertu

.......
prezentacje .......
.......
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gmina Sulęcin
poleca się miłośnikom aktywnej turystyki!
Ziemia Sulęcińska jest miejscem wyjątkowo uroczym. Atrakcyjne przyrodniczo okolice
Sulęcina zwane „Sulęcińską Szwajcarią” tworzą dogodne warunki do uprawiania turystyki
rowerowej jak i pieszej. Wokół Sulęcina oraz sąsiednich miejscowości wytyczono liczne drogi
i szlaki rowerowe, których łączna długość wynosi ok. 360 km. Przez Gminę Sulęcin, nazywaną
ROWEROWĄ STOLICĄ ZIEMI LUBUSKIEJ przebiega międzynarodowy szlak rowerowy R-1 oraz
międzynarodowy szlak pieszy E-11. Na terenie gminy znajduje się wiele urokliwych miejsc,
takich jak Łagowsko – Sulęciński Park Krajobrazowy oraz Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy
„Uroczysko Lubniewsko”, przez które przebiega sieć oznakowanych szlaków rowerowych
i pieszych. Niezwykła jest także trasa Głaźnika i Czerwonego Potoku, na której spotykamy
pomniki przyrody: Gołębi i Koźli Kamień, a dalej imponujący wiadukt kolejowy przy Żabim
Oczku, malowniczą Dolinę
Czerwonego Potoku oraz
urwiska Wąwozu Żubrowskiego. Sulęcin kładzie
duży nacisk na promocję
aktywnych formy spędzania
wolnego czasu. Stąd pomysł
na organizowaną w Sulęcinie
od 20 lat imprezę pod nazwą
Międzynarodowy Zjazd
Cyklistów, w której co roku
udział bierze ponad tysiąc
miłośników jazdy na dwóch
kółkach. Wielopokoleniowy
charakter imprezy stwarza
możliwość uczestnictwa wszystkim bez względu na wiek i przygotowanie kondycyjne. Głównej imprezie towarzyszy wiele atrakcji dodatkowych, takich jak: crossy, wyścigi rowerowe i
turnieje z przeszkodami. Jak na Rowerową Stolicę Ziemi Lubuskiej przystało, Gmina Sulęcin
już trzykrotnie została laureatem ogólnopolskiego konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom,
organizowanego przez Zarząd Główny PTTK. Oprócz świetnie przygotowanej infrastruktury
dla rowerzystów, władze samorządowe gminy zadbały także o miłośników nordic walking.
W Sulęcinie i jego najbliższej okolicy wytyczono i oznakowano 7 specjalistycznych tras nordic
walking, a dla osób preferujących tę formę spędzania wolnego czasu od pięciu lat organizowany jest Polsko-Niemiecki Rajd Nordic Walking.

.......
.......
.......
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Pałac Wiechlice –

Wiechlicka Wyspa Relaksu!

Pałac Wiechlice swoim gościom oferuję:
- 9 luksusowych Apartamentów w części
pałacowej
- 1 Apartament w domku ogrodnika
- 2 pokoje typu Superior w części pałacowej
- 3 pokoje typu Superior w części hotelowej
- 29 komfortowych pokoi w części hotelowej
- 4 stylowe sale restauracyjne,
- 300 - osobową salę konferencyjnoszkoleniową

.......
prezentacje .......
.......
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Pałac Wiechlice to XVIII – wieczny kompleks pałacowy mieszczący się we Wsi Wiechlice niedaleko Szprotawy. Do II Wojny Światowej kompleks pałacowy był jednym z najpiękniejszych
miejsc w południowo-zachodniej części Polski. Niestety przez ostatnie 30 lat Pałac został całkowicie zdewastowany.W 2007 roku rozpoczęła się rewitalizacja pałacu. Kompleks otrzymał
dwukrotnie dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną
kwotę ponad 3 mln złotych. Dziś o Pałacu Wiechlice z pełną odpowiedzialnością można
powiedzieć, że jest to jeden z piękniejszych obiektów tego typu w woj. lubuskim.
Pałac Wiechlice łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnym, ekologicznym luksusem,
który towarzyszy gościom podczas wypoczynku, pobytu w SPA & Wellness czy na konferencji.
W połączeniu klasycznej elegancji ze współczesnymi udogodnieniami,Pałac Wiechlice staje
się przystanią dla szukających wypoczynku podróżników oraz ludzi biznesu. Tradycyjna
polska gościnność wyróżnia to miejsce spośród innych obiektów w Polsce.
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Centrum Spa & Wellness

Dodatkowe atrakcje to:

• Kryty basen o powierzchni 60m2
• Strefę saun
• Profesjonalną siłownię i salę fitness oraz
sprzęty wyszczuplające
• Gabinety masażu i odnowy biologicznej
• Gabinety kosmetyczne i zabiegowe (w tym
także gabinety medycyny estetycznej).

- Golf Driving Range i tor łuczniczy
- Boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw
- Wypożyczalnię rowerów i sprzętu
sportowego
- Wielohektarowy park z ponad 200 letnim
drzewostanem, winnicą i stawem rybnym
- Lotnisko dla helikopterów i awionetek

W otoczeniu czystego środowiska, inspirowani mnóstwem atrakcji w każdym sezonie osoby
odwiedzające to magiczne miejsce mogą rozpocząć dzień porannym spacerem bądź, zniknąć w zaciszu 1ha winnicy, powędkować w stawie lub wybrać się na wycieczkę rowerową.
Pałac Wiechlice to laureat wielu nagród i certyfikatów. W 2012 r otrzymał Znak Jakości
Portalu ZnaneNiznane.ploraz Złoty Standard W Obsłudze Klienta. Pałac uhonorowany został
dwukrotnie tytułem Lubuskiej Perły Turystycznej w 2012 i 2013 roku, posiada także nagrodę
LubuskiegoWojewódzkiegoKonserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2013”.
W 2014 roku został Laureatem Godła „HOTEL SPA&WELLNESS ROKU 2013”. W tym samym
roku otrzymał jeszcze dwie nagrodyw konkursie HOTEL ROKU 2014 organizowanym przez
portal HRS.PL wspólnie z magazynami „NEWSWEEK” i „FORBES” – pierwsza „NAJLEPSZY HOTEL
ROKU 2014”, kolejna „HOTEL ROKU 2014 w kategorii Pałace i Zamki”, oraz wiele, wiele innych
nagród i wyróżnień…
Niewątpliwie jest to miejsce „klimatyczne” i „z duszą”, gdzie goście chętnie przyjeżdżają a
niechętnie stąd wyjeżdżają – tak o pałacu mówią sami jego goście.

.......
.......
.......
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Santok -

strażnica
i klucz królestwa

waniu, przeznaczono
na potrzeby rolnictwa.
Rozkwit Santoka
przypadał na okres średniowiecza, to właśnie
wtedy z małej osady
zamienił się w liczący
się ośrodek o dwuczłonowej zabudowie –
skupiał władze administracyjną i kościelną
oraz podgrodzie o charakterze handloworzemieślniczym. Dziś na miejsce dawnego
grodziska, którego teren jest rezerwatem
archeologicznym, dostać się można ze wsi
przeprawą promową lub łodzią. Nieopodal warciańskiej przeprawy promowej
przez Warte, w budynku dawnego zajazdu, mieści się Muzeum Grodu Santok, w
dużej mierze poświęcone wynikom badań
wykopaliskowych. Niewątpliwie można
nazwać Santok nieodkrytą i przebogatą
w dobra natury perłą Ziemi Lubuskiej.
Gmina Santok stawia na turystykę
aktywną wykorzystując swoje niekwestionowane walory turystyczne, może także
się pochwalić m.in.: „szybką” i malowniczo
położoną trasą rowerową Warta-Noteć.
Gmina posiada również liczne szlaki
pieszo-dydaktyczne, szlak konny oraz
jedne z najpiękniejszych w kraju szlaków
kajakowych, nowo powstałą przystań
rzeczną usytułowaną na międzynarodowej drodze wodnej nr E70 , która łączy

12

Europę Zachodnią przez berliński węzeł
dróg wodnych śródlądowych i przez północną Polskę z rejonem Kaliningradu
i dalej systemem drogi wodnej Niemna.
Na terenie Polski prowadzi do kanału Odra-Havela do śluzy Hohensaaten dolnym
odcinkiem Odry przez Kostrzyn nad Odrą,
następnie drogą wodną Warty i Noteci
przez Santok do Kanału Bydgoskiego
rzeką Brdą i odcinkiem Wisły przez Nogat
na Zalew Wiślany i do Kaliningradu, dalej
Prełogą i Dejmą do Kłajpedy.
Przystań rzeczna w Santoku położona
jest na prawym brzegu Noteci (225,6 km)
między mostem drogowym a ujściem
Noteci do Warty. Nadbrzeże o długości
300m przystosowane jest do cumowania
statków pasażerskich i jednostek turystycznych. Santocką promenadę tworzą
zadbane tereny zielone, wiaty drewniane,
zadaszona scena oraz place zabaw. Na
przystani znajduje się budynek z sanitariami i prysznicami, istnieje również możliwość poboru prądu i wody. Wyznaczone
są miejsca do biwakowania i grillowania.

.......
prezentacje .......
.......
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Santok jest jednym z najpiękniej położonych miejsc na Ziemi
Lubuskiej. Dawniej według słów Galla Anonima – „Regni custodia et
clavis” ( strażnica i klucz królestwa ). Dziś malownicza wieś krajobrazowa, rozciągnięta między Wartą, Notecią i równiną gorzowską.
Ślady jego usytuowania są doskonale widoczne z pięknej wieży widokowej, zbudowanej po 1934 roku która mieści się na wierzchołku
moreny. Po wielkiej powodzi w XVIII w. Warta zmieniła bieg, dzięki
czemu Noteć łączy się z nią przed miejscem dawnego grodziska .
Stąd rozciąga się też wspaniały widok na rozległe błota warciańskie
i noteckie. W nazwie tego obszaru pozostał ślad dawnego jego
charakteru, bowiem rzeczywiste błota i bagna zniknęły tutaj w II
połowie XVIII w,. gdy objęte zostały kolonizacją fryderycjańską. Rzeki
uregulowano, obwałowano, a podmokłe tereny, po ich zmelioro-
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Będąc w Santoku warto zainteresować się częścią dawnej linii kolejowej Hoppegarten-Drezdenko odwiedzając dawne zabytkowe budynki kolejowe oraz koniecznie trzeba zwrócić uwagę
na liczne zabytki architektury. Do najbardziej popularnych należą:
- Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, 1850 r. w Czechowie
- Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Podwyższenia Krzyża, 1708 r. w Gralewie
- Kościół fil. p.w. św. Józefa z 1858 r.w Santoku
- Dzwonnica wiejska, z 1764 r. w Santoku
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. św. Antoniego z 1826 r. w Starym Polichnie
- Wieża widokowa, z 1936 odwzorowana na wzór strażnicy z czasów Królestwa Polskiego
- Kościół fil. p.w. Opieki św. Józefa, XIII/XIV, z 1833 r. w Wawrowie
Santok nie jest miejscowością do opowiedzenia lub opisania, aby zobaczyć niespotykaną
magię jego krajobrazu koniecznie trzeba odwiedzić tą miejscowość oraz poświęcić czas na
„turystyczny objazd” całej gminy. Odkrycie na nowo przez Lubuszan oraz przyjezdnych kolejnej
perły w koronie Ziemi lubuskiej jest tylko kwestią czasu.
Michał Wiśniewski
mach programów: PHARE, INTERREG III A, PO Kapitał Ludzki, ZPORR, Innowacyjna Gospodarka, SPO RZL, Leonardo da Vinci, EWT.
Z racji przygranicznego położenia WZDZ od lat współpracuje z instytucjami oświatowymi
z Czech, Węgier i Niemiec. Owocem tej współpracy są liczne przedsięwzięcia, w tym wspólne
konferencje, seminaria i projekty partnerskie.

WZDZ

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jest instytucją
szkoleniową, która ma swoje korzenie w
powołanym w 1951r. Warsztacie Szkoleniowo-Produkcyjnym w Trzcielu. Obecnie w
strukturach WZDZ działa 8 ośrodków kształcenia zawodowego, 15 placówek szkolnych,
w tym zasadniczych szkół zawodowych,
techników, liceów ogólnokształcących i szkół
policealnych oraz 4 warsztaty szkoleniowe.
WZDZ posiada także swój Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Trzcielu, umożliwiający
połączenie nauki z wypoczynkiem.
Swoją ofertę WZDZ kieruje do młodzieży, dorosłych, bezrobotnych oraz przedsiębiorców.
Od lat aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu
funduszy unijnych i krajowych, m.in. w ra-

.......
.......
.......

W ramach projektów w WZDZ prowadzony jest także Lokalny Punkt
Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej.
Do obszaru działalności kursowej zalicza się:
• Księgowość
• Kadry i płace w firmie
• Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie
• Obsługa komputera (podstawowa i zaawansowana)
• BHP dla wszystkich grup pracowniczych
• Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP
• Pierwsza pomoc przedlekarska
• Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą
butli gazowej
• Spawanie (wszystkie kategorie)
• Operator kombajnów zbożowych
• Opiekun osób starszych
• Obsługa cięgników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych,
dźwigów towarowych
• Operator koparko-ładowarki
• Monter rusztowań (wszystkie typy)
• ADR podstawowy i specjalistyczny
• Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
• Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
• Kosmetyczny, fryzjerski, wizażu, stylizacji paznokci
i wiele innych

prezentacje
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Emil Winkelmann tokarz oraz wdowa Wilhelmina Bothe. Dom numer 9 zamieszkiwali
Herman Fleischer introligator, Johann Friebel
mistrz szewski i Thon Wilhelm, tokarz. Po 10
zameldował się fotograf Friederick Jobst.
Znany jest także wykaz mieszkańców z roku
1913. Zmienia się układ zabudowy. Dochodzi
numer 11 a cztery inne posesje łączą się.
Zapewne zburzono stare a zbudowano nowe
domy. Na starym zdjęciu z tamtych lat widać
solidne czynszowe dwupiętrowe kamienice.

Wojna jest kataklizmem w którym znikają
ludzie, domy, ulice, miasta. Znika także nasza
historyczna pamięć. Najeźdźcy niszczą nie tylko materialny dorobek tych, których napadli,
niszczą także istniejącą w ludziach ciągłość
historycznej narracji miejsca.
Dzisiaj niewielu gorzowian pamięta, że
jeszcze w latach 50, w centrum miasta była
ulica Braniborska. Nad jej skrzyżowaniem z
dzisiejszą ulicą Sikorskiego górowała wieża
gorzowskiej katedry. Dzisiaj na jej miejscu
biegnie wschodnia jezdnia ulicy Chrobrego.
Była to niewielka ulica, która już w 1719 nosiła
nazwę Piesterstrasse.
W księgach meldunkowych z 1863 roku
wykazano przy niej 10 posesji. Właścicielem
posesji nr 1 była Johanne Seidlitz, rozwódka.
Mieszkał tu Carl Kolakewitz, robotnik. Augusta

Hinze zameldowana była jako niezamężna.
Thiem Friedrich Wilhellm był mistrzem szewskim. Posesja numer 2 należała do Alexandra
Horna, introligatora. W domu mieszkał także
Martin Hanff mistrz szewski oraz wdowa Emilii
Binder. Pod 3 mieszkał zdun mistrz Heinrich
Kalkowsky, Augusta Marx, rękawicznik Karl
Hauptman oraz Karl Troschke kupiec handlujący wiktualiami, jak wtedy nazywano żywność,
który był właścicielem domu. Właścicielem 4
był mistrz szklarski Wilhelm Martin. Mieszkający tu Johann Gottlieb Junge był mistrzem
szewskim. Dorothea Wuttge i Friederike Landsheim tu mieszkające były wdowami.
Pod numerem 5 zameldowani byli Karl
Kaeding, zajmujący się handlem żywnością,
Hirsch Lansheim – kupiec, Friedrich Wilhelm
Rosenthal urzędnik, Rosenthal J.W. - kontroler
podatkowy i Salemon Stein – rencista.
W domu z numerem 6 mieszkał rzeźnik Zeng
i wdowa Wilhelmina Troscke. Właścicielem
domu numer 7 był Johann Muecke mistrz
szewski. Oprócz niego w domu mieszkali
Franz Schoepewitz, mistrz pantoﬂarski oraz
Karoline Kutschra, wdowa.
Posesję 8, Ferdinanda Webera, który był mistrzem szewskim zamieszkiwali także, Friedrich
Bartel, bednarz, Ernst Ludecke, grzebieniarz,

Przypisy
Nie wszystkie nazwiska udało się zidentyfikować. Zapis książkowy powstał na bazie manuskryptu
i być może redaktorzy niemieccy mieli trudności z prawidłowym odczytaniem niektórych nazwisk.
Wybierając spośród identycznych nazwisk kierowano się widoczną u autora pamiętnika przynależnością
do grupy kupiecko-rzemieślniczej zamieszkałej w najbliższym sąsiedztwie. Tym sąsiedztwem była obok
Priesterstrasse, także Richtstrasse (Sikorskiego) oraz głównie Wollstrasse, która wtedy biegła na odcinku
dzisiejszej Pocztowej i Rynku Wełnianego.
1 - Ernst Klietman urodził się w 1888 roku, pisząc pamiętnik miał 57 lat, w roku 1913 miał 25 lat.
2 - z książki „Russen sind da: Kriegsalltag und Neubeginn 1945 in Tagebuechern aus Brandenburg”, Lukas
Verlag 2011
3 - inne źródła podają godzinę 16
4 - prawdopodobnie chodzi o fontannę Paukscha obok Katedry
5 - miasto zdobyto bez walki, większość wojsk poszła w kierunku na Witnicę i Kostrzyn

Posesje 6 i 7 teraz są połączone a na niej
zameldowana jest wdowa Knoblich zajmująca
się prowadzeniem sprzedaży wyrobów toczonych. Dom z numerem 8 zajmuje Willi Badtke,
mistrz szewski, Oskar Krischker, zdun oraz Hedwig Wolff zameldowana jako panna. Hedwig
prowadzi w sąsiednim domu zajmującym
posesje 9 i 10 sklep z konfiturami. Dom musiał

6 - Ferdinand Schenk, Hinterstrasse 6, mistrz szewski. Fragmentem tamtej Hinterstrasse jest obecna
ul. Zaułek, która kiedyś jako Hinterstrasse dochodziła do obecnej Sikorskiego na wysokości obecnej
Strzeleckiej.
7 - Carl Demisch, aptekarz z Richtstrasse 54, obecnie Władysława Sikorskiego
8 - w Landsbergu było 10 Grossów, tu chodzi być może o braci Willego i Waltera mieszkających na Wollstrasse 45/46, ulicy przecinającej się z Pristerstrasse. Bracia zajmowali się między innymi destylacją
i hurtem alkoholami. W książce meldunkowej z 1863 roku pod tym adresem Gross zapisany jest jako
posiadacz browaru. Wollstrasse to dzisiejszy Rynek Wełniany, z tym, że wtedy Wollstrasse była także
w miejscu dzisiejszej Pocztowej
9 - prawdopodobnie robotnicy przymusowi w gorzowskim oddziale IG Farben (Stilon). W książce
„Geschichte der deutscher Kriegswiertschaft 1939-1945” K.G.Saur Verlag Muenchen napisano, że w
1943 r liczba włoskich robotników w Gorzowie wynosiła 750.
10 - Paul Reinfeldt prowadził drogerię na Priesterstrasse 6/7

.......
ciekawostki .......
.......
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Ulica, która zniknęła.

Pod numerem 1 dominuje zakład produkcji
i handlu rowerami prowadzony przez Otto
Kranicha. Szklarski interes prowadzi Georg
Voss. Mieszka także fryzjer Georg Kuhn, który
zakład ma gdzie indziej. Prawdopodobnie na
Wollstrasse (dzisiaj Rynek Wełniany). Dom numer 2 zajmuje introligator Otto Eisengarten.
Może przejął interes po poprzedniku Hornie.
Pod 3 Herman Schoem glasmajster, czyli
szklarz. Posesję z numerem 4 zajmują rzemieślnicy: Friedrich Dreikant, mistrz szewski,
Paul Mayer, żaglomistrz Julius Rieck, stolarz,
oraz wdowa Linde, sprzedawczyni i Max
Luedicke robotnik. Dom numer 5 w całości
zajmuje Ernst Klietmann - piekarz i cukiernik
handlujący także mąką.
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być wielki bo oprócz sklepu z konfiturami
znajduje się w nim, zapewne na pietrze, szkoła
tańca nazwana szumnie Tanzlehrininsitut prowadzony przez L&M Hunischów a także Dom
Meblowy Kredytowo-Handlowy Markusa
Maltenforta.

Pierzeję zamyka, zbudowany zapewne niedawno, dom z numerem 11, w którym Georg
Leissner prowadzi masarnię i wyrób wędlin,
a Reinhold Suedermann zakład krawiecki. Jest
też i restaurator Richard Wiedemann, prowadzący zapewne knajpkę na rogu.
Jak wynika z ksiąg meldunkowych ruch ludności był spory, bo nie ma na Priesterstrasse
ciągłości zamieszkania w ani jednym przypadku. Tuż prze wybuchem IWŚ w domach przy
tej ulicy mieszkają całkiem inni ludzie. Znikają
także polskobrzmiące nazwiska.
Ostatnia dostępna książka meldunkowa dotyczy roku 1932. Kto według niej, czyli po 21
latach mieszka na Priesterstrasse? Warto przy
tym pamiętać, że w owym czasie Landsberg
cierpiał na gigantyczne bezrobocie. Zmiana
granic spowodowała gospodarczy upadek
miasta a na dobitkę do miasta przybyli
mieszkańcy dawnych niemieckich miast. Bydgoszczy, Grudziądza, Poznania. Jakie znamię
odciśnie ten czas na Priesterstrasse?
Zacznijmy od numeru 1. Tu Kranisch nadal
handluje rowerami a Kuhn wciąż jest fryzjerem. Znika szklarz Voss, ale na jego miejscu
pojawia się panna Hedwig Wolff, która
poprzednio miała sklep z konfiturami pod 11.
Pod numerem 2 wciąż działa zakład introligatorski Georga Eisengartena. Przybywa krawiec,
Willi Schulz. Spod 3 znika szklarz Schaem, a

miejsce po nim zajmują panie Luiza i Klara
Schaelke handlujące wyrobami szklanymi
i porcelaną. Pierwsza jest wdową a druga panną. W domu z numerem 4 także zmiany. Co
prawda mistrz szewski Georg Dreikant wciąż
naprawia buty a Julius Rieck nadal prowadzi
stolarski interes, to wynieśli się z Priesterstrasse
robotnik Luedicke i żaglomistrz Meyer. Obaj na
Hindenburgstrasse (dzisiaj Chrobrego). Nie ma
też wdowy Linde.
Dom numer 5 wciąż lecz już samodzielnie zajmuje piekarz Ernst Klietmann, ale ma sąsiada,
Fritza Schulza handlującego konfekcją męską.
Ruch także pod 6/7. Wdowa Elise Knoblich nadal prowadzi sklep z artykułami toczonymi, ale
wprowadzili się do jej domu Lagenstein &Co,
z branży zegarmistrzowskiej oraz drogeria prowadzona przez Paula Reinfelda. Dom numer 8
opuścili szewc Badtke i panna Wolff. Po zdunie
Kriescherze została na miejscu wdowa Emma.
Zmiany nie ominęły także domu 9/10. Wciąż
działa tu Instytut Tańca, ale samotnie prowadzi
go Laura Hunisch. Nowo wprowadzonymi są
urzędnik Achilles Georg oraz wdowa Laura
Heidkamp. W narożnym domu, pod 11, zostali
wytwórca wędlin Leissner i mistrz krawiecki
Suendermann. Restaurator Richard Wiedmann
przeniósł się na Hindenburgstrasse. Nowymi w
domu są: Lina Karste, rzeźnik Kurt Loewe, egzekutor sądowy Theofil Kohnke, księgowy Werner
Probst. Wprowadził się także urzędnik bankowy
Franz Suendermann. Może krewny krawca.
Zapewne 30 styczeń 1945 zastał część wymienionych wyżej mieszkańców w tych samych
domach. Co działo się na „naszej” ulicy na
początku roku 1945 wiemy dzięki pamiętnikowi Ernsta Klietmanna (1),(2) piekarza spod
numeru 5. Oto jak zapisał pierwsze dni nowej
władzy w mieście.
Wtorek 30.I.45 – Po wysadzeniu mostu
o 7 wieczorem (3), nie ma wody. Poszedłem
szukać wody, fontanna(4) zamarzła. Ogłoszono
ewakuację. Pracuję dalej.
Środa 31.I.45 – W nocy zdobyto miasto(5). Po
południu miałem kwaterunek. Straciłem zegar
i budzik. Nocą płonie Schenk(6) i Demisch(7).
U Grossa(8) wiele zarekwirowali.
Czwartek 1.II.45 – Nie piekę. Przyszli Włosi(9),
przebierają się w ubrania ze sklepu Garmi-

11 - zapewne kupiec Max Karg na Hindenburgstrasse (Chrobrego) 34
12 - cukiernia Alexandra Kadocha na Richtstrasse 50
13 - Schneider ów było w Landsbergu kilkunastu. Być może znajomym naszego piekarza był
Ferdinand Schneider, kupiec lub Hugo Schneider, właściciel drukarni książek, obaj mieszkający
na Richtstrasse pod 56, obaj wykazani z numerem telefonu 1. Richtstrasse 53/54, była narożnym
budynkiem z Priesterstrasse.
14 - Georg Leissner z Piesterstrasse 11 zapisany jest (1913r) jako rzeźnik i wytwórca wędlin
15 - Zerbe Elizsabeth, wdowa, mieszkała Wollstrasse 10
16 - Schmaeling B. handlowal papierosami i cygarami na Poststrasse1 (dzisiaj Hawelańska)
17 - Buchner M. prowadził zakład optyczny na Richtstrasse 36
18 - dwie kupieckie rodziny Liebeltów (Hermann i Gerhard) mieszkały przy Wollstrasse 47/48
19 - może chodzi o Charlotte Schulze, kwieciarkę, zapisaną w książce adresowej pod numerami 9 i 66
na Richtstrasse.

.......
.......
.......

scha. Pani Reinfeldt(10) i jej córka otruły się.
Przedpołudniem łonie Hotel Vater w Rynku,
Karg(11), Kadoch(12).
Piątek 2.II.45 – Nie piekę, ale palę w piecu.
Kilkakrotnie byli u mnie Rosjanie. Przeszukali
wszystko. Pali się - u Schneidera(13) boczne
skrzydło domu, monopol Leissnera(14), pani
Zerbe(15), Leidig(42), Schmaeling(16)
i Buechner(17).
Sobota 3.II.45 – Piekę dla Rosjan. Pomagają mi
pani i pan Zerbe(15). Wieczorem przychodzi
rozkaz opuszczenia domu z powodu zagrożenia pożarem. Popołudniu pożar dosięgnął
Wecke(42). Pod wieczór wydaje się zbliżać.
Muszę opuścić dom. Nocuję u Liebeltów(18).
Są tam także pani Schulze(19) z córką, pan
Heyer(20) z żoną oraz Wiesnerowie(21).

Niedziela 4.II.45 - Nie piekę. Ogień wciąż się
przybliża. Pali się Pestalozzistrasse(22)
i Keutelstrasse(23). Śpię u Liebeltów. Przed
południem dosięga Bartela(24), po południu
dochodzi do muru przeciwogniowego domów Hoffmannów(25) i Schleustnerów(26).
Dzięki temu nie idzie dalej. Powstrzymujemy
go sypiąc na niego ziemię.
Poniedziałek 5.II.45 – Muszę znowu piec.
Bruno robi zakwas, rozpala piec i robi ciasto.
Ja z Harrym dogaszamy ogień sąsiedniego
budynku, który się zapalił od płonącego
domu. Udało się. Nocuję u Liebeltów. W nocy
nadal pali się dom Schleusnerów(42) a także
Knipsel(27).
Wtorek 6.II.45 – Piekę. Liebelt opuszcza dom,
jego żona męczy go aby się przenieśli na
Klugstrasse 35(28) do Balkowów(29). Pani

20 - zapewne Heyer Otto, szewc mieszkający na Boehmstrasse 25 (dzisiaj ulica 30 stycznia)
21- Hermann Wiesner, szewc, mieszkał na Wollstrasse 13/14
22 - obecnie ul. Estkowskiego
23 - obecnie ul. Moniuszki
24 - Bartelów było kilku, sądzę, że był to Hermann Bartel, posiadacz drukarni książek, zamieszkały
na Wollstrasse 66
25 - w grę wchodzi Gustav Hoffman, prowadzący sklep z towarami żelaznymi na Wollstrasse 9
26 - Ewald Schleustner, prowadził zakład szlifierski na Wollstrasse 43
27 - kupiec Walter Knipsel Richtstrasse 62. Tu trzeba wspomnieć, że Priesterstrasse dochodziła do
Richtstrasse przy 53
28 - obecnie ulica Kasprowicza
29 - Richardt Balkow, Reichsbahnasistent zamieszkały na Klugstrasse 35
30 - obecnie ul. Spichżowa

ciekawostki
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Środa 7.II.45 – Piekę. Rosjanie mnie zaopatrzyli. Głównie w wódkę, wino i kiełbasę.
Bruno i Harry kompletnie pijani. Chciałem im
wynagrodzić to, że mi pomagają.

Hoesera(36). Robi mi opatrunek. Ramię mam
na temblaku. W południe idę do apteki na
Moltkeplatz(37). Marznę bardzo. Na Heinersdorfstrasse(38) spotykam panów Inderjama.
Mówią, że Herta powiesiła się. Bruno chce we
wtorek z Włochami jechać do Warszawy.
Czwartek 15.II.45 - Zostałem sam. W piekarni
mam 4 polskich strażników. Obiad dostaję od
pani Giebel(39).
Sobota 17.II.45 – Jestem sam, gotuję dla siebie
i strażników obiad i kolację. Witnica częściowo
zdobyta. Dyrektor Peters(40) z żoną mieszkają
u N.Gluska(41), Klara i Paul Vatermannowie(42)
muszą się wynieść.
Poniedziałek 19.II.45 – Jestem sam. Spotykam
Bruno, który wrócił, ale nie chce pracować.
Trzyma się z Włochami i 4 innymi, których nie
znam.

Piątek 9.II.45 – Piekę. Wieczorem przyszło
dwóch młodych Rosjan. Szukają kobiet. Strzelali do zamka w drzwiach do piekarni. Harry
i Bruno boją się. Muszę upiec na zapas, bo
w sobotę mogę nie piec.
Niedziela 11.II.45 – Zabieram się do pieczenia
wcześnie. Bruno gotuje obiad. Po obiedzie po
raz pierwszy idę nieco dalej Klugstrasse(28).
W mojej okolicy wszystko stoi, ale śródmieście
prawie całe zrujnowane. Richtstrasse
i Paradeplatz nieomal całkowicie. Podobnie
jak Breuer(30), Neustadt(31), Otto Schultz(32)
i Futterlieb(33). Mauerstrasse(34) także zniszczona. Mam 6 królików.
Wtorek 13.II.45 – Piekę z Bruno. Przed obiadem
przychodzi Bruno Sommer(35), cukiernik, i
trochę nam pomaga. Wieczorem o wpół do 8,
kiedy Bruno robił zakwas, chciałem zobaczyć
co się pali i zaczepiłem o dziurę w podłodze.
Spadłem ze schodów na cztery litery. Bardzo
boli mnie ramię i plecy. Przez ból nie mogłem
spać.
Środa 14.II.45 – Pieką Bruno i pan Sommer,
ja pomagam niewiele. Idę do doktora

Środa 21.II.45 – Jestem całkiem sam. Zamknąłem się, ale znowu miałem włamanie. Pali się
na rogu dr Ross (42).

niego stoi posterunek. Ogród pełen mebli.
Niedziela 4.III.45 – Wciąż sam. W niedzielę poszedłem do P.Giebel(41) na kawę. Przyniosłem
ziarna a Giebel dał ciastka.
Poniedziałek 5.III.45 – Jestem wystarczająco zaopatrzony. Leżą u mnie trzy pudła z
marmoladą. Mam też ogórki w occie. Mam
wszystko co potrzeba. Nie muszę się niczym
martwić. Mięso i kości dostaję od Pauli Giebel
w dostatecznej ilości. Jem dobrze, nawet
więcej jak potrzeba.
To ostatni, znaleziony w internecie, wpis do
dziennika piekarza Ernsta Klietmanna
z Landsberga, świadka końca niemieckiego
Landsbergu a początku polskiego Gorzowa.
Wysiedlony w czerwcu przeniósł się do
Zehdenick, miasteczka na północ od Berlina,
gdzie nadal był piekarzem i gdzie zmarł w
1966 roku.

Piątek 23.II.45 – Jestem sam. Wzmocniłem
drzwi przewodem elektrycznym. Teraz jakoś
się trzymają. Może będę miał więcej spokoju.
Niedziela 25.II.45 – Jestem sam. Od rana pali
się mieszkanie pani Liesiesky(42), po południu
pani Krischker(43) następnie Zoch(44),
Bannach(45), Reinfeldt(46), Engel(47) i Sauberlich(48). Wieczorem pali się nadal. Pękają
szyby witryn sklepowych na Richtstrasse. Palą
się książki u Boehnischa(49). Pali się reklama.
Próbuję gasić packą i ziemią. Nocą płonie
Liebelt(18).
Poniedziałek 26.II.45 – Jestem sam, śmiertelnie
zmęczony. Całą noc pracując chodziłem tam i
z powrotem.
Wtorek 27.II.45 – Jestem sam. Masuje mnie
pielęgniarka, która pracowała u Liebeltów.
Piątek 2.III.45 – Spłonął Otto Kranich(50). Zostałem jedynym mieszkańcem Priesterstrasse.
Chyba już 90% mieszkańców nie ma.
Sobota 3.III.45 – Gartestrasse(51) stoi. Oprócz
Rosjan mieszka tu tylko pan Broske(52). Obok

31 - obecnie ul. Jagiełly
32 - Otto Schultzów zameldowanych było w Landsbergu 22
33 - najprawdopodobniej (8 nosicieli tego nazwiska) chodzi o piekarza Georga z Ziegelstrasse
(obecnie Cichońskiego)
34 - obecnie Zabytkowa
35 - zamieszkały Paradeplatz 3 (dzisiaj to fragment ul.Warszawskiej pomiędzy Fornalskiej a
Cichońskiego)
36 - Paul Hoeser Neustadt 18 (Jagiełły)
37 - dzisiaj pl. Nieznanego Żołnierza
38 -Kosynierów Gdyńskich, jakiś czas Adolfhitlerstrasse
39 - Paul Gibel był piekarzem na Wollstrasse 18, może chodzić o jego żonę
40 - Peters Heinrich, dyrektor banku, mieszkał na Bluecherstrasse (Wybickiego) 6
41 - zamieszkały Kuestrinerstrasse 102 (Sikorskiego)

Idąc tropem opowieści Ernsta Klietmanna
można mieć pewne wyobrażenie o mapie
pożarów jakie przez kilka tygodni trawiły
centrum Gorzowa. Dzięki temu możemy lepiej
zrozumieć współczesną zabudowę miasta i to,
dlaczego na najbardziej reprezentacyjnej ulicy
miasta (Sikorskiego) tak wiele peerelowskich
budynków wątpliwej urody a vis a vis wspaniałej średniowiecznej katedry dzisiaj zamiast
zwartej zabudowy jest skwer.
krzysztof chmielnik

42 – nie znaleziono
43 - wdowa Emma Krischker mieszkała na Priesterstrasse 8
44 - Ernst Zoch prowadził sklep z pasmanterią na Wollstrasse 8
45 - Georg Bannach, dekorator Wollstrasse11
46 - zamieszkały Priesterstrasse 6/7
47 - spośród 27 Engelów najbardziej prawdopodobny jest klan Engelów zamieszkały przy
Wollstrasse 6, gdzie Otto Engel prowadzi sklep z towarami kolonialnymi. Pod tym adresem
zameldowane są także Katahrina, Anne i Charlotte Engel
48 - Albreht i Albert Sauberlich zajmowali się blacharstwem na Wollstrasse 4
49 - Hugo Boehnisch prowadził wypożyczalnię książek na Wollstrasse 38
50 - prowadzący sklep z rowerami na Priesterstrasse1
51 - obecnie Ogrodowa
52 - Franz Broske zamieszkały Gartenstrasse 9 (Ogrodowa)

.......
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Zerbe(15) ucieka także. Dzisiaj sam gotuję
sobie obiad. Pierwszy raz.
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Lubuskie

perły turystyczne

Czy w 2014 LUBUSKIE dostanie Certyfikat POT 2014???
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna “LOTUR” już po raz kolejny jest organizatorem
regionalnej edycji konkursu na “NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY” 2014. Konkurs ma na celu
wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których
efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Zgłoszenia do konkursu zgodnie regulaminem były przyjmowane do końca sierpnia br. podobnie w tym roku jak i w ubiegłym prostej
w obsłudze aplikacji która została zaproponowana przez Polską Organizację Turystyczną.

Kandydaci do Lubuskiej Perły Turystycznej 2014
1. Ścieżki rowerowe
w Gminie Babimost
W Gminie Babimost powstała jedna z
najdłuższych w województwie lubuskim
sieć ścieżek rowerowych, które umożliwiają
turystom dotarcie do większości miejscowości i zwiedzanie najciekawszych obiektów
i zabytków historycznych. Ścieżki były sukcesywnie budowane w latach 2000-2013.
Obecna ich długość to 23 km asfaltowych
i betonowych, bardzo bezpiecznych, ścieżek
rowerowych, o szerokości od 2,5 do 2,7
metra. Przy tych trasach zbudowane zostały
4 parkingi dla rowerzystów. Stoją tam ławki,
stoły i stojaki dla rowerów a także tablice
informacyjne z mapą ścieżek rowerowych
oraz zdjęciami i opisami najciekawszych
obiektów. Każdy turysta w Punkcie Informa-

cji Turystycznej w Centrum Sportu i Rekreacji
w Babimoście może wypożyczyć rower
oraz otrzymać folder informacyjny z mapką
ścieżek.

Urząd Miasta Sulęcin
ul. Lipowa 18 , 69-200 Sulęcin
tel.: +48 95 755 36 01
www.sulecin.pl

Urząd Miasta Babimost
ul. Rynek 3, 66 - 110 Babimost
tel.: +48 68 351 20 34
www.babimost.pl

2. Polsko-Niemiecki Sulęciński
Jarmark Koguci

.......
.......
.......

promowanie rękodzieła ludowego. Grupą
docelową są mieszkańcy województwa
lubuskiego i Landu Brandenburgia.
W ramach Jarmarku prezentowane są
występy artystyczne, scenki rodzajowe,
warsztaty rękodzielnicze, zabawy i konkursy
tematyczne, w tym konkursy na najdłuższą
i najładniejszą Palmę, najładniejszą pisankę
czy najsmaczniejszy mazurek.

Jarmark Koguci jest imprezą o charakterze
kulturalnym i handlowym, organizowaną
przez Urząd Miejski, Sulęciński Ośrodek
Kultury, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia w Niedzielę Palmową. Ideą Jarmarku
jest zaprezentowanie tradycji związanych
z obchodami Świąt Wielkanocnych oraz

3. Piknik Rodzinny
“Mama, Tata i Ja”
Ideą Pikników Rodzinnych jest naturalne wykorzystanie zasobu militarnego dziedzictwa
kulturowego jakim jest kolekcja Lubuskiego
Muzeum Wojskowego oraz jego lokalizacji
tj. rozległego założenia parkowo - pałacowego do organizacji wydarzenia kulturalno

produkty turystyczne
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Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie
Drzonów 54, 66-008 Drzonów
tel.:+48 68 321 18 56
www.lmm.ezg.pl

terystycznym evencie mówiono między
innymi w telewizji TVN w programie Dzień
Dobry TVN oraz w TVP1 w programie Kawa
czy Herbata. Ponadto mieszkańcy regionu
lubuskiego uznali to właśnie wydarzenie za
„Hit Lata 2011”,
Gminne Centrum Kultury w Kargowej
ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa
tel.: +48 68 352 50 41
www.gok.kargowa.pl
Urząd Miasta Sulęcin
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
tel.: +48 95 755 36 01
www.sulecin.pl

5.Kompleks Hotelowo-Rekreacyjny z Przystanią Jachtową nad
Rzeką Wartą w Gorzowie Wlkp.
Marina Gorzów
Gorzowska Marina usytuowana w urokliwym otoczeniu miasta, dysponuje basenem
jachtowym 0,70 ha pozwalając na przebywanie w nim jednorazowo 15 jachtów
motorowych Marina Gorzów dysponuje
wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego
takiego jak: rowery wodne, rowery, 2 korty
tenisowe, boisko wielofunkcyjne i plac
zabaw dla dzieci. Obiekt posiada 86 miejsc
noclegowych, pełne, nowoczesne zaplecze
socjalne (toalety, natryski, pralnie z suszarnią, kuchnię, restaurację) oraz techniczne
(postumenty z wodą i energią elektryczną,
odbiór nieczystości, internet).

4. Międzynarodowy
Zjazd Cyklistów w Sulęcinie
Ideą projektu jest propagowanie zdrowego
stylu życia, rodzinnego, aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu oraz promocja
regionu wśród turystów rowerowych. Dla
uczestników Zjazdu przygotowane są trasy
rowerowe o różnej długości i stopniu trudności, konkursy, wyścigi, pokazy rowerowe,
spotkania integracyjne. Grupą docelową stanowią rowerzyści w każdym wieku, głownie
z Polski i Niemiec. Organizatorzy zapewniają:
świetnie przygotowane trasy rowerowe,
transport uczestników i rowerów, opiekę
przewodników i tłumaczy, opiekę medyczną, wyżywienie, noclegi, koszulki i gadżety
rowerowe, toalety.

Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe SANITAR
al.11-go Listopada 91 k, Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 720 58 35
www.marinagorzow.pl

7. Centrum konferencyjno-rekreacyjne DWÓR KOLESIN
Znajduje się w Kolesinie, na uboczu spokojnej wsi na Babimojszczyźnie, w sercu
Ziemi Lubuskiej. Dwór Kolesin to połączenie
tradycji i nowoczesności. Powstał z fascynacji przeszłością, której najwyraźniejszym
śladem jest przepiękny dworek wybudowany w 1586 roku. Zwiedzający dostrzegą
zapewne w jego kształcie zarówno elementy wczesne – barokowe, jak i późniejsze –
neoklasycystyczne.
Jolanta i Marek Taberscy.
Dwór Kolesin, Kolesin 14, 66-110 Babimost
tel.: +48 506 199 518
www.dworkolesin.pl

więcej na www.lotur.eu

- rozrywkowego. Głównym celem imprez
jest promocja muzeum, lokalnych inicjatyw
rekonstruktorskich, a także zaspokajanie
potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu,
przy wykorzystaniu impulsu do aktywnego
spędzania czasu jakim jest Dzień Dziecka.
Stąd grupą docelową naszych wydarzeń są
całe rodziny, mieszkańcy regionu. Wizytówką Pikniku są: wioska rycerska, pokaz
historycznego umundurowania, przejazdy
zabytkowymi pojazdami militarnymi, stoisko
z wojskową grochówką.

6. IV Międzynarodowe
Święto Czekolady
Święto miasta Kargowa, obchodzone po raz
pierwszy w nowej formule Święta Czekolady stało się wydarzeniem o ponadregionalnym znaczeniu i odbiło się szerokim echem
na forum ogólnopolskim. O tym charak-

.......
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8.Lubniewice Wędkarskie Eldorado
Lubniewice otoczone są wszelakimi wodami, które obfitują w ryby.
Wędkarskie Eldorado powstało z
tego, co dały nam zasoby naturalne
i racjonalna gospodarka prowadzona
przez władze Gminy. W Polsce nie
istnieje jako taka turystyka wędkarska. Postanowiono wypełnić tę lukę, dając
produkt turystyczny wędkarzom i ich rodzinom. Wędkarskie Eldorado położone jest
w Obszarze chronionego krajobrazu “Jeziora
Lubniewickie” oraz w okolicach Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego “Uroczysko
Lubniewsko.
Urząd Miasta Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
tel.: +48 95 755 70 52
www.lubniewice.pl

9. Wiechlicka Wyspa Relaksu

10. Jarmark Joannitów (JJ)

Wiechlicka Wyspa Relaksu, to sposób na
świetny wypoczynek w miłej pałacowej atmosferze. W otoczeniu czystego środowiska,
inspirowani mnóstwem atrakcji w każdym
sezonie Goście mogą rozpocząć dzień
porannym spacerem, zniknąć w zaciszu 1ha
winnicy z 4000 sadzonek lub powędkować
w stawie. Pałacowe Spa & Wellness to niesamowite miejsce, pełne uroku i klimatu.
Dużą atrakcją dla gości jest basen kryty
o powierzchni 60 m kw. oraz strefa saun.

Produkt przenosi turystów do czasów komturii joannitów łagowskich (XV-XVI) poprzez: inscenizacje teatralne turniejów rycerskich
i legend związanych z historią
zamku - Biała Dama; tańców i mody
średniowiecznej; uczestnictwo w
jarmarku dawnego rzemiosła i sztuki na podzamczu, w zabawach plebejskich;
smakowaniu potraw średniowiecznych,
rejsy galerami po łagowskich jeziorach, nocne zwiedzanie zamku-panorama z baszty,
spanie w zamku i zabytkowych bramach.

Long Inc. Zbigniew Czmuda
Pałac Wiechlice – Zbigniew
Czmuda
67-300 Szprotawa,
Wiechlice 45 B
tel.: +48 68 376 86 10
www.palacwiechlice.pl

Lubuska Kapituła powołana przez Zarząd LOTUR w składzie

Urząd Gminy Łagów
ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów
tel.:+48 68 341 21 86

Laureatom gratulujemy,

Imię i nazwisko

Przedstawiciel

członkom Kapituły dziękujemy za wsparcie.

Jadwiga Błoch

Prezes „LOTUR”

Fundatorom Lubuskich Pereł: Marszałek Województwa Lubuskiego
Prezesom Euroregionów Sprewa-Nysa-Bobr i Pro-Europa -Viadrina
dziękujemy.

Dr Arkadiusz Wołoszyn

PWSZ w Gorzowie Wlkp.

Krzysztof Mężyński

Urząd Marszałkowski

Dr Krzysztof Kwilecki

AWF Gorzów Wlkp.

Magdalena Szczecina

TVP Gorzów Wlkp.

Dr Zbigniew Świątkowski

PWSZ Sulechów

Krzysztof Baług

Radio Zachód

Monika Bartkowicz – Krzysztof

Radio PLUS

Andrzej Ogrodnik

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Krzysztof Chmielnik

Kochaj Lubuskie

Agnieszka Hałas

RTV Lubuska

Michał Wiśniewski

sekretarz „LOTUR”

Krzysztof Szydłak

Euroregion Pro-Europa-Viadrina

Dokonała oceny i wybrała przyznając Lubuską Perłę Turystyczną
Nominując jednocześnie do edycji Centralnej Jarmark Joannitów (JJ),
Wiechlicką Wyspę Relaksu, Lubniewice - Wędkarskie Eldorado.

.......
.......
.......
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Zostań twarzą lubuskiego
27 czerwca na Bulwarze Wschodnim przy Restauracji Marinero, każdy
z mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego
mógł wziąć udział w niezwykłej akcji promocyjnej Polskiej Organizacji
Turystycznej, której partnerem była Lubuska Regionalna Organizacja
Turystyczna ”LOTUR” i powalczyć o możliwość wystąpienia w prawdziwej kampanii reklamowej. Każdy miał szansę zostać twarzą województwa lubuskiego, także goście odwiedzający w tym czasie nasz region.
Największe atrakcje turystyczne województwa lubuskiego, na scenie
przedstawiciele władz samorządowych z wicemarszałkiem Maciejem
Szykułą , wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Aliną Nowak oraz
mieszkańcy z bajkowymi rekwizytami, a w tle zmagania o szansę,
by stać się twarzą regionu - wszystko to brzmi trochę jak z bajki,
lecz działo się zupełnie realnie.
Akcja promocyjna to element kampanii „Bajkowy urlop w Polsce”, podsumowującej dotychczasowe działania w ramach projektu Promujmy
Polskę Razem, realizowanego przez Polską OrganizacjęTurystyczną
w latach 2010-2014. Jego celem jest promocja turystyczna Polski na
rynkach zagranicznych. Lubuskie było promowane poprzez bajkę
Pocahontas obrazujacą turystykę kajakową w naszym regionie.

więcej na www.lotur.eu

Projekt Promujmy Polskę Razem to wyjątkowe przedsięwzięcie.
Pierwszy raz, dzięki środkom unijnym, zostały zrealizowane zagraniczne
kampanie multimedialne promujące polską turystykę.
Rejs żaglowca Fryderyk Chopin po Europie, czy kampania „FeelInvited” przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012™, to
działania zakrojone na szeroką skalę, prowadzone z zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań i niebanalnych sposobów mówienia
o Polsce i Polakach.
Zaproszenie do Polski to jednak nie jedyny cel tego projektu. Przełamanie stereotypów i pokazanie Polski nowoczesnej, inspirującej,
z unikatowymi walorami turystycznymi, to także zadania projektu.
Polska promowana jest jako kraj młody duchem, który stawia na
kreatywność i odważnie stosuje nowoczesne rozwiązania. Nietypowe
podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu Promujmy Polskę Razem, to cykl szesnastu akcji promocyjnych w każdym z
województw. Odbywają się one od czerwca do września br. i są okazją
do zaprezentowania działań zrealizowanych w ramach projektu, ale
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przede wszystkim pokazania potencjału turystycznego poszczególnych regionów.
Kampania „Bajkowy urlop w Polsce” nie jest konkurencyjną propozycją dla zagranicznej, wybieranej przez Polaków, tak chętnie,
między innymi ze względu na klimat. Stanowi ofertę komplementarną, mającą zainteresować polskimi produktami turystycznymi przez cały rok.
Na początku stycznia 2014 roku w największych polskich miastach pojawiło się 184 zewnętrznych tablic reklamowych. Do
31 stycznia br. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Wrocław, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu można było
zobaczyć wypracowaną przez Polską Organizację Turystyczną
wraz Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi linię kreacyjną.
Po raz pierwszy powstał wspólny przekaz reklamowy, uwzględniający specyfikę wszystkich regionów. Wybór produktów a także
motywów bajkowych został dokonany przy ścisłej współpracy z
Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi i ich akceptacji.
Kampania promuje produkty turystyczne województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego,
świętokrzyskiego, śląskiego, podlaskiego, opolskiego, lubuskiego
i kujawsko-pomorskiego.
Przywołanie skojarzeń ze świata baśni i marzeń to zachęta do
podróżowania po Polsce - kraju, w którym wszystko jest możliwe,
bo wszystko, co ją tworzyło i tworzy jest unikatowe i inspirujące.
Każdy region to inna opowieść, legenda i możliwości. Po prostu
bajkowy urlop w Polsce!
Bajkowa kreacja już dziś zdobyła bardzo pozytywne opinie. Piękne fotografie z regionów chętnie pokazywane są przez media i
komentowane na forach. Potrzeba spójnego przekazu reklamowego pozwoliła wypracować ujednoliconą linię kreacyjną a
świadomość efektywności skoordynowanej współpracy, przekłada się na jej wykorzystywanie przez wszystkie regiony.

wykorzystywane w promocji naszego województwa w ramach
projektu Promujmy Polskę Razem. Gościem akcji była aktorka
Joanna Koroniewska, która z pewnością pomogła uczestnikom
pokonać tremę.
Jednak wspólna zabawa w bajkowo-turystyczne inscenizacje
czy możliwość wystąpienia wspólnie z Joanną Koroniewską,
choć wyjątkowe, to nie jedyne atrakcje dla uczestników. Każdy,
kto pokazał na mini-scenie bajkową scenkę, inspirowaną atrakcjami turystycznymi regionu, miał szansę zostać prawdziwą
gwiazdą – twarzą lubuskiego.
Wszystkie inscenizacje były fotografowane, zdjęcia umieszczone
w internecie i poddane głosowaniu. Spośród nominowanych
przez internautów, jury wybierze następnie jedną, najbardziej
pomysłowo odegraną scenkę z naszego regionu. Wyłonione
w ten sam sposób, we wszystkich województwach, zdjęcia bajkowo-turystycznych inscenizacji będą umieszczone na ponad
250 billboardach w całej Polsce, w paździeniku br.
Jak na bajkową kampanię przystało, pora na morał: gdy działa
się razem, można bardzo wiele zrobić dla promocji turystycznej
Polski i każdego z regionów. Projekt Promujmy Polskę Razem
jest tego doskonałym przykładem, a podsumowująca kampania
ilustruje to w bardzo sugestywnej i zarazem niekonwencjonalnej formie. Jak się więc okazuje, nie tylko w bajkach wszystko
dobrze się kończy!
Wszystkie szczegóły na stronie www.twarzregionu.pl.

PARTNEREM KAMPANII
W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM JEST LOTUR

Kreacje, które powstały we współpracy z Regionalnymi
Organizacjami Turystycznymi, z wykorzystaniem symboli
stosowanych przez miasta, czy regiony, w zgodzie z ich
strategią komunikacyjną.
Lubuskie - natura i przygoda w najbardziej zalesionym
regionie Polski (mowa o przecudnym, głębinowym jeziorze łagowskim o szafirowym kolorze). Dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Taki produkt w regionie
faktycznie istnieje i cieszy się dużym powodzeniem.

A jak zostać twarzą regionu???
Wystarczyło przyjść na Bulwar Wschodni przy Restauracji Marinero i wziąć udział w konkursie „Zostań twarzą
regionu”. Zadaniem uczestników było odegranie - w
bajkowej aranżacji - scenki inspirowanej walorami
turystycznymi region. Bajkowe postacie i motywy były

.......
.......
.......
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Certyfikacja
Informacji
Turystycznych
Jednym z głównych priorytetowych zadań Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” jest certyfikacja Informacji
Turystycznych Województwa Lubuskiego.

Co to jest certyfikacja?
Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności,
na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji
turystycznej.

Celem przeprowadzenia certyfikacji jest:
z potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów
przez jednostki informacji turystycznej;
z stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym. Funkcjonowanie w wyżej wymienionej sieci jest uwarunkowane uzyskaniem certyfikacji.

Aby pobrać dokumenty związane z certyfikacją zapraszamy na
stronę www.lotur.eu.
Weryfikacja dokonywana jest co najmniej raz do roku nie później
niż przed wysokim sezonem turystycznym, tj. 1 czerwca – 30
września oraz 1 grudnia – 15 marca.
Jednostki informacji turystycznej, które zostały certyfikowane otrzymują Certyfikat (w formie dyplomu) potwierdzające
kategorię /gwiazdkę/ oraz rok, na który zostały on wydane oraz
emblematy samoprzylepne.
Obecnie w Województwie Lubuskim mamy certyfikowanych 15
Punktów Informacji Turystycznych z czego 6 Informacji posiada
jedną gwiazdkę, 8 Informacji dwie gwiazdki i 1 Informacja trzy
gwiazdki. Kolejne są w trakcie certyfikowania.
Gdzie każdy turysta szuka podstawowych informacji na temat
regionu lub miejscowości, którą zamierza odwiedzić? Oczywiście
w informacji turystycznej. Jak pokazują statystyki narodowego
portalu turystycznego www.polska.travel najczęściej czytaną
informacją jest dział Informacja Turystyczna.

z włączenie Informacji Turystycznej do bazy Informacji
Turystycznych regionalnej i krajowej,
z wymiana materiałów promocyjnych, map i folderów
krajowych jak i zagranicznych,
z udział w profesjonalnych szkoleniach i projektach unijnych,
z wyposażenie Informacji Turystycznej w info kiosk
lub komputery.

Jak zdobyć certyfikat?
z wystarczy zapoznać się z regulaminem certyfikacji,
z wypełnić wniosek certyfikacyjny,
z poczekać na wstępną decyzję Regionalnej Komisji
Certyfikacyjnej,
z oczekiwać weryfikacji w terenie (1-2 osoby),
z poczekać na ostateczną decyzję Regionalnej Komisji
Certyfikacyjnej,
z zgłoszenie do Krajowej Komisji Certyfikacyjnej,
z decyzja Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do 45 dni.

Już dziś możesz dołączyć do grona profesjonalnych Informacji
Turystycznych i zostać włączony w systemu IT tworzony przez
Polską Organizację Turystyczną.
ZAPRASZAMY!

Punkt/Centrum Informacji Turystycznej w praktyce:
Jak założyć Informację Turystyczną?
Lubuskie Informacje Turystyczne prowadzone są najczęściej
przez samorządy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, stowarzyszenia lub osoby prywatne. Każda z tych form została sprawdzona w praktyce i pozwala na sprawne funkcjonowanie punktu
przez długie lata.
Podstawowym warunkiem jest podjęcie decyzji o powstaniu
w danej miejscowości Informacji Turystycznej, zlokalizowanie
jej w możliwie najbardziej centralnym punkcie danego miasta
czy wsi, przy głównym trakcie turystycznym i komunikacyjnym
oraz odpowiednie, standaryzowane oznakowanie punktu i drogi
dojazdu do niego.
Ponieważ ruch turystyczny w Lubuskim , ale również w wielu
innych regionach kraju charakteryzuje się sezonowością jak
najbardziej uzasadnionym jest dostosowanie do niego czasu
pracy danej Informacji Turystycznej. Dlatego też z powodzeniem

.......
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funkcjonują zarówno Informacje Turystyczne całoroczne,
jak i Informacje Turystyczne sezonowe.
Poza sezonem turysta odnajdzie najważniejsze dla siebie
informacje w serwisie internetowym IT, miasta lub gminy,
organizacji, w sieci Infokiosków albo też przez pracowników wskazanych w serwisach instytucji.

Infokioski
w lubuskim

Czego oczekuje turysta, co powinien odnaleźć
w Informacji Turystycznej?
Na pewno najważniejszym i najmocniejszym atutem
każdej Informacji Turystycznej jest jej pracownik – czyli
Informator Turystyczny. Doskonale znający walory i atrakcje turystyczne danej miejscowości i regionu. Potrafiący
zaprosić potencjalnego turystę do przyjazdu, zachęcić
i zainspirować turystę do pozostania w danym miejscu,
przedstawić mu plan pobytu i zwiedzania, wskazać dogodne miejsce zakwaterowania i ewentualnie zachęcić
do odwiedzenia innym atrakcyjnych miejsc województwa. Zaprosić na ciekawe imprezy lokalne i regionalne.
Dlatego też w dyspozycji każdej informacji turystycznej
powinien być kalendarz imprez najbliższej okolicy
i regionu, spis hoteli, restauracji i pubów danej miejscowości i okolic, informacje o najbliższych bankomatach,
postojach taksówek, dworcach PKP i autobusowych,
lotniskach.
Bardzo ważne dla turysty są mapki, informatory, ulotki
oraz pamiątki turystyczne. Zarówno te bezpłatne, jak i te,
które może w Informacji Turystycznej zakupić.
Każda informacja powinna dysponować również biblioteczką turystyczną, z której turysta w razie potrzeby
mógłby skorzystać.

System Interaktywnej Informacji
Turystycznej – jest to
system tzw. infokiosków( 11 szt)
rozlokowanych na terenie naszego
województwa . Wszelkie informacje o wydarzeniach które Państwo przesyłają są automatycznie dostępne w interaktywnych punktach
Podpisaliśmy umowy użyczenia z 11 p-ktami IT na INFOKIOSKI

Gdzie zdobyć materiały turystyczne? Warto przywozić
je z targów, spotkań turystycznych, prosić o nie w urzędach i instytucjach, Lubuskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej „LOTUR”, przekazywać informacje pomiędzy
poszczególnymi punktami IT. Wreszcie przygotowywać
i wydawać własne materiały turystyczne.
Równie istotne jest stałe doszkalanie pracowników
informacji, ich udział w konferencjach turystycznych czy
targach. Pozwala to na podnoszenie kwalifikacji kadry
i jak najbardziej profesjonalne obsługiwanie turystów
w punktach Informacji Turystycznej. Na pewno wpłynie
to na zadowolenie turysty i w perspektywie czasu będzie
miało ogromny wpływ na rozwój ruchu turystycznego
w województwie lubuskim.
W wielu miejscowościach już funkcjonują punkty IT całoroczne czy to sezonowe, które jak dotąd nie odważyły
się na certyfikację, a które serdecznie zapraszamy do
wypełnienie formularza wniosku o certyfikację i przesłania go do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
„LOTUR”.

.......
.......
.......

Joanna Majorczyk
Danuta Cierpisz

Informacja turystyczna
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Pierwsze Contact Center
w Województwie Lubuskim!
Contact Center jest ewolucją koncepcji Call center, gdzie medium kontaktu przedsiębiorstwa
z klientem jest telefon. Contact Center do łączności telefonicznej dodaje kontakt poprzez:
- pocztę elektroniczną, czat, wspólne przeglądanie witryn internetowych przez konsultanta
i klienta , SMS, fax, kontakt wizualny wideo.
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” skupiając się na rozbudowie oraz
szybkim, prostym przepływie informacji turystycznej w tym roku postanowiła
dokonać „małej” rewolucji na lubuskim rynku turystycznym uruchamiając
platformę Contact Center. Jest to pierwsza taka platforma w naszym
regionie i jedna z niewielu w Polsce. Cel jest jeden. Zapewnić
kompleksową obsługę turyście, który odwiedza nasz region.
Zagwarantowanie mu maximum informacji, dostosowanie
planu podróży do jego potrzeb, oraz wsparcie w nietypowych sytuacjach. Jest to krok milowy w dążeniu do budowy
Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej, które w
przyszłości będzie mogło otoczyć turystę 24 godzinną opieką.
Obiekt mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107
(Budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej)

więcej na www.lotur.eu

Michał Wiśniewski

.......
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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

Punkt Informacji
Turystycznej w Babimoście
Centrum Sportu i Rekreacji „Olimpia”
ul. Żwirki i Wigóry 10A
tel.: +48 68 351 33 14
fax: +48 68 351 33 16
e-mail: csir@babimost.pl

www.danaspa.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

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.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

www.wimbp.gorzow.pl
www.wypoczynek.gorzow.pl
www.gorzow.pl
Punkt Informacji Turystycznej
w Łagowie
Punkt Informacji Turystycznej
Łagów, 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

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

Tourist – Information
e-mail: it@tourist-info-kostrzyn.pl

www.hoopoe.com.pl

www.tourist-info-kostrzyn.pl

Polsko Niemieckie Centrum Promocji
i Informacji Turystycznej
w Zielonej Górze. Filia w Palmiarni

Punkt Informacji Turystycznej
w Strzelcach Krajeńskich

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 Kostrzynie Nad Odrą

Punkt Informacji Turystycznej
Rynek, ul. Katedralna 15
tel.: + 48 95 763 21 00
fax: + 48 95 763 21 00
e-mail: punktit@strzelce.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
Punkt Informacji Turystycznej
W Pałacu Wiechlice
Informacja Turystyczna
Szprotawa, Wiechlice 45B
tel.: +48 68 376 86 10
fax: +48 68 376 86 11
e-mail: recepcja@palacwiechlice.pl
www.palacwiechlice.pl
Transgraniczne Centrum
Marketingu Euromiasta
Gubin-Guben
Informacja Turystyczna
ul. Bolesława Chrobrego 6
tel.: +48 68 359 00 89
www.info.gubin-guben.eu

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

Informacja turystyczna
25

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Jubileusz 10-lecia działalności Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
„LOTUR” jest stowarzyszeniem, w skład którego wchodzą:
• Samorządy (Urząd Marszałkowski, miasta i gminy, powiaty) • Stowarzyszenia • Branża turystyczna (firmy, hotele, pensjonaty itp.) • Osoby fizyczne
Obecnie Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna liczy 48 członków
w tym: 16 samorządów, 21 branży turystycznej, 6 stowarzyszeń,
5 osób fizycznych

I Walne zebranie Lotur

Najważniejsze cele LOTur:
z Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu
atrakcyjnego turystycznie w kraju
i za granicą.
z Integracja środowisk samorządu
terytorialnego, gospodarczego
i zawodowego oraz osób, instytucji
i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa.
z Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo.

promujemy liczne imprezy

organizujemy konsultacje

z Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz
włączenie go w krajowe zarządzanie
systemem „it”.
z Inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi
organizacjami turystycznymi.
z Koordynacja działań promocyjnych
podejmowanych w województwie.
z Stworzenie platformy współpracy
podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi
i krajowymi.

promujemy dobrą kuchnie, wspaniałe potrawy

promujemy atrakcje dla każdego

promujemy czyste jeziora

prowadzimy certyfikace IT

wspieramy rozwój nowych produktów

organizujemy podróże studyjne

upowszechniamy wizerunek lubuskiego

.......
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promujemy się na targach

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Członkowie zarządu obecni i byli

Andrzej Bocheński

Wiesław Mackowicz

Jadwiga Błoch

Kazimierz Błaszczyk

Juzef Kruczkowski

przewodniczący 2004-2008

wiceprzewodniczący
2004-2008

wiceprzewodnicząca 2004-2008
prezes od 2008

członek zarządu 2004-2008

wiceprezes
09.2008-17.01.2012

Waldemar Sługocki
wiceprezes
09.2008-7.12.2009

Zbigniew Włodarczak

Ryszard Oleszkiewicz

Bruno Aleksander Kieć

Sylwia Wojtasik

Zbigniew Rudziński

Górniak Patrycja

członek zarządu 2004-2008

członek zarządu
09.2008-16.04.2012

członek zarzadu
09.2008-29.11.2011
od 16.04.2012-

wiceprezes
7.12.2009-29.11.2011

członek zarządu
29.11.2011-27.07.2012

wiceprezes
29.11.2011-27.07.2012

W ciągu 10 lat pracowało 6 pracowników na pełny etat i 3 stażystów

Zbigniew Gruca
członek zarządu od
13.09.2012

Karolina Gałązka
wiceprezes od 27.07.2012

Dawid Gierkowski

Monika Kobel

członek zarządu
17.01.2012-27.07.2012

wiceprezes od14.03.2013

obecni i byli członkowie Komisji Rewizyjnej

Obecny: Michał Wiśniewski

Obecni: Zbigniew Włodarczak,
Jacek Włodarski, Karol Kłysz

Byli pracownicy: Joanna Majorczyk, Anna Dopierała
Elżbieta Lisek, Jagoda Chudobińska, Natalia Mroczek

Byli: Henryk Czajkowski,Tomasz Chwalisz,Konrad Jarowicz,Tomasz Jaskuła,Wojciech
Krzyżanowski, Jan Nowak,Olaf Maron,Ewa Olejniczak,Jarosław Wnorowski

LOTUR w minionym dziesięcioleciu to
z 99 posiedzeń Zarządu

z 12 Walnych Zebrań Członków

Posiedzenia zarządu
Walne zebrania członków

.......
.......
.......
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Gmina Kłodawa

skreślony 2008

skreślony 2013
skreślony 2005

skreślony 2008
Gmina Lubrza

Skreślony 2011

Studnie
Marzanna Szlachtycz

Paweł Aulich

Jadwiga Błoch
Fundacja
Rozwoju Kultury
KOMBINAT
KULTURY

Członkowie
Przyjęci
2006

Joanna
Majorczyk

Lokalna Grupa Działania
Fundacja Bory
Dolnośląskie

Stowarzyszenie
Społeczne Kreator

Muzeum
Fortyfikacji
i Nietoperzy
w Pniewie

Wiesław
Mackowicz
Skreślony 2010

skreślony 2008

Andrzej
Brachmański
skreślony 2010

skreślony 2010

Andrzej Bocheński

Gmina Żagań
o statusie miejskim

Ośrodek
Wypoczynkowy Stilon

Członkowie
Przyjęci
2005

Skreślony 2008

skreślony 2010

skreślony 2008

Członkowie
Przyjęci
2008

Mariusz
Dembiński
- Brzeźnica

Członkowie
Przyjęci
2007

Kazimierz Kęs

Kazimierz
Błaszczyk
skreślony 2011

AGA-TUR Klenica

skreślony 2010

AMB Software

Zakład Kartograficzny
sygnatura

Zielonogórskie
Towarzystwo
Hipoterapeutyczne

skreślony 2008

UM Dobiegniew

Zielona Góra

Powiat Żagański

.......
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Powiat Krosno Odrz.

Drezdenko

skreślony 2012

Powiat Słubicki

skreślony 2008

Krosno Odrzańskie

Powiat Gorzowski

skreślony 2012

UM Żary

Gmina Łagów

skreślony 2010

Gmina Sława

skreślony 2011

Urząd
Marszałkowski

skreślony 2011

Członkowie
założyciele
LOTUR 2004

skreślony 2010

Członkowie przyjęci
na przestrzeni 10-lat

Winnica KINGA

Geovita S.A

skreślony 2012

.......
.......
.......

NOVOL
sp. z o.o. Spółka
Komandytowa

Kargowa

Towarzystwo Przyjaciół
Słońska „UnitisViribus”

Członkowie
Przyjęci
2014

skreślony 2013
skreślony 2012

Karol Kłysz Agroturystyka
„U Karola”

Gościniec „AGROTABERA”
Karczma Taberska Marek Taberski

Członkowie
Przyjęci
2013

Grażyna
DąbrowaWłodarska

Sulęcin
Lubniewice

Członkowie
Przyjęci
2012

SATIS-Kochanek Ewa
Święcka-Kochanek

Gorzów Wlkp.

Wojewódzki Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Lubuskie Porozumienie
Oddziałów PTTK

Fundacja
Inicjatyw
Społecznych
„ Dla Przyszłości”

Hotel Bukowy DworekGronów k/Łagowa

Członkowie
Przyjęci
2010

TouristInformation
Kostrzyn nad
Odrą

Strzelce Krajeńskie

Gmina Maszewo

2011
Oddział PTTK ZiemiSkreślony
Gorzowskiej

skreślony 2011

LONG INC.
Zbigniew
Czmuda

Członkowie
Przyjęci
2011

Gmina Babimost

Zielonogórskie Stowarzyszenie
Winiarskie

Euro-Center
Sp. z o.o. Hotel Dana&Spa

P.P.HG.U Hen-Mar,
Henryk i Marek Janków

Członkowie
Przyjęci
2009

Tomasz Biel
skreślony 2012

Grażyna
Wyczałkowska
skreślona 2012

Lubuskie
Stowarzyszenie
Przewodników
Turystycznych

Krzysztof
Chmielnik

Usługi Turystyczne
Beata Pawlikowska

skreślony 2014

Oddział Zielonogórski PTTK

Ewa OlejniczakAgencja
Princess

Jacek Włodarski
G&J Media
Wydawca
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Hotel „U Marii”-Gorzów Wlkp.

Restauracja MarineroLandsberg Gorzów Wlkp.

Gmina Bytnica
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LOTUR nie zwalnia tempa,
czyli 10 lat w pigułce.

Lata 2004 - 2014 były dla lubuskiej turystyki
ważnym okresem rozwoju. Z jednej strony
aktywność lubuskiej branży turystycznej, rozwój jakości bazy noclegowej i usług około turystycznych, które są ważnym argumentem dla
wyboru lubuskiego jako atrakcji turystycznej
przez wielu turystów, z drugiej strony napływ
funduszy unijnych pozwoliły na realizacje
wielu projektów, które były w sferze pomysłów
i nadziei. Dzięki temu Lubuska Regionalna
Organizacja Turystyczna z większymi i mniejszymi sukcesami, zdołała bez trudu doczekać
swojego Jubileuszu. Obecna i utrzymująca się
od dłuższego czasu liczba 48 członków sprawia, że działalność LOTUR staje się wydawać
bardzo potrzebna. – podsumowuje prezes
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR Jadwiga Błoch.
W województwie lubuskim przez szereg lat
praktycznie nie funkcjonowała oferta turystyczna i głównym zadaniem LOTUR na początku działalności było przewartościowanie
podejścia do turystyki wśród samorządów,
a nawet w tzw. branży. Trzeba przyznać, że
doskonale się to udaje głównie za sprawą
organizowanych szkoleń, konferencji, czy
też konkursów na najlepsze produkty
turystyczne. Obecnie wachlarz produktów
turystycznych jest bardzo bogaty i stale
wzrasta. Wszyscy znają przecież Przystanek
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, Winobranie i Lato Muz Wszelakich w Zielonej Gó-

turystycznych Ziemi Lubuskiej to chyba
najistotniejsze zadanie wypełniane przez
LOTUR zarówno poprzez udział w targach
w kraju i zagranicą, organizację podróży
studyjnych dla mediów międzynarodowych,
bezpośrednią bardzo dobrą współpracę
z mediami i wydawnictwa własne.
Duże doświadczenie w pozyskiwaniu
środków unijnych pozwoliło na realizację
licznych projektów, min. cieszącego się sporym zainteresowaniem projektu np.: „Zawód
Pamiątkarz”, „Zawód Informator Turystyczny”,
„Szlakiem Krzyży Pokutnych”, czy „Turystyka
wodna”.

Aktywna współpraca z Polską Organizacją Turystyczną zaowocowała chociażby
pozyskaniem infokiosków multimedialnych
dla informacji turystycznych na terenie
całego województwa, czy też powstaniem
portalu lubuskie.travel. W ostatnim czasie
swój punkt kulminacyjny miała kampania
promocyjna Polski w ramach „Kreacji Bajkowych”. Na naszym gruncie w rolę wcieliła się
lubuska księżniczka Pocahontas, siedząca
nad brzegiem jeziora Łagowskiego, która
zwyciężyła głosowanie na zdjęcie promujące region najlepiej dopasowane do jego
charakteru.
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna dzięki zaangażowaniu zarządu
podjęła owocną współpracę z uczelniami,
stowarzyszeniami krajowymi, jak również
niemieckimi, z Euroregionami „Sprewa-NysaBóbr” oraz „Pro-Europa-Viadrina”. Od kilku lat
LOTUR uczestniczy także w realizacji i promocji projektu jakim jest „Partnerstwo Odra”.
Liderem wykonawczym Parterstwa Odra jest
jedna z największych Informacji Turystycznych w Europie, czyli berlińska spółka Visit
Berlin, a działalność skupia się na promocji
całego pogranicza polsko-niemieckiego.

rze, Wielką Ucieczkę i Jarmark Św. Michała w
Żaganiu, Święto Czekolady w Kargowej, Zlot
Cyklistów w Sulęcinie . Promocja walorów

Do innych bardzo istotnych zadać statutowych należy również certyfikacja informacji turystycznych oraz przeprowadzanie

corocznych konkursów na Lubuską Perłę
Turystyczną czy na najlepszą destynację
turystyczną EDEN. Dzięki prowadzeniu
działalności wydawniczej, większość
materiałów promocyjnych udaje się wydać
w ramach przeprowadzanych projektów,
m.in. z Turystyki Wodnej. Udział w targach
krajowych i zagranicznych stał się już stałym
punktem w planie pracy LOTUR, dzięki
czemu organizacja jest w ciągłym kontakcie
z współpracującymi z nią partnerami. Jako
jedno z nielicznych stowarzyszeń LOTUR
inwestuje w kapitał ludzki organizując
szkolenia dla kadry turystycznej. Uhonorowaniem 10-letniej działalności Lubuskiej
Organizacji Turystycznej zdaje się być utworzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji
Turystycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
W swoim dziesięcioleciu istnienia LOTUR
otrzymał specjalne wyróżnienia i liczne nagrody za popularyzację i promocję lubuskiej
turystyki co dodało jej skrzydeł i motywacji
do jeszcze większej aktywności.

Ostatnie 10 lat może nie było łatwym okresem,
ale za to pięknym. Jak można nie napawać
się szczęściem uczestnicząc w procesie tak
pozytywnych zmian dla lubuskiej turystyki?
Nasz region przestaje być tylko obszarem
tranzytowym. Turyści przekonują się jak wiele
mamy do zaoferowania i o tym, że życzliwość
i otwartość naszych mieszkańców w połączeniu z widoczną dynamiką rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej dbałości o piękno
zabytków i dziewiczość natury – są właśnie
tym co turyści chcą poznawać, odkrywać,
smakować i długo pamiętać. – dodaje na
koniec Jadwiga Błoch(prezes LOTUR)
Monika Kobek-wiceprezes
Karolina Gałązka-wiceprezes

.......
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Tegoroczny jubileusz 10-lecia powstania
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest doskonałą okazją do podsumowania
niemałych osiągnięć popularnie zwanego
LOTUR-u.

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Zwyciężczyni konkursu
„Zostań twarzą regionu”
w lubuskim: to Linda Mezali

Laureatce gratulujemy mając nadzieję, że bilbordy
z wizerunkiem Pani Lindy, które będą umieszczone
w całej Polsce ściągną wielu turystów ciekawych
spędzenia wolnego czasu aktywnie, w kajaku na
przepięknych lubuskich jeziorach . Wszystkim uczestnikom akcji „Zostań twarzą regionu lubuskiego”, która
odbyła się w Gorzowie Wlkp. 27 czerwca br. bardzo
dziękujemy.

.......
.......
.......

wiadomość z ostatniej chwili
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Wystapienia na targach i innych imprezach
Działania promocyjne Lubuskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej realizowane były poprzez;

TaRgI ZagRanICZnE
Hamburgu, Kijowie, Poczdamie, Wiedniu, Pradze, Budapeszcie,
Madrycie, Londynie,

z na targach krajowych w okresie tych 10-ciu lat było 21 wystąpień na

z wystąpienia na targach zagranicznych - LOTUR zorganizował

dużych imprezach w kraju. m.innymi: na targach
stoiska targowe w sumie na 36 zagranicznych imprezach turystycz- w Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Warszawie…
nych, m.innymi: w Berlinie, Brukseli, Cottbus, Frankfurcie, Moskwie, z LOTUR był organizatorem innych imprez i eventów . Było ich ponad
98 m.innymi Europejski bal w Berlinie, uroczyste otwarcie siedziby Lubuskiego w Brukseli, Polski Jarmark Średniowieczny w Brukseli i inne.

Dorbin austria 2004

Dorbin austria 2004
Londyn 2006

Praga 2005

Moskwa
2006

Berlin 2006

Berlin 2007

Londyn 2006
Cottbus 2007

Berlin 2007

Frankfurt 2007

.......
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Frankfurt 2007
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Budapeszt 2009

Budapeszt 2009
Berlin 2010

Berlin 2009
Budapeszt 2009

Berlin ITB 2011

Berlin ITB 2011

Londyn 2011

.......
.......
.......

Berlin ITB 2011
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Berlin ITB 2012

Berlin ITB 2014
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Berlin ITB 2013

.......
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Wystapienia na targach i innych imprezach

TaRgI KRaJOWE
Poznań

Warszawa

Poznań
Poznań

Warszawa

Poznań

Warszawa

KOnFEREnCJE, SPOTKanIa, EVEnTY

.......
.......
.......

Poznań
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LOTUR to PROJEKTY
projekt TWS-Turystyka Wspólna Sprawa
Turystyka Wspólna Sprawa -pierwszy w Polsce kompleksowy projekt szkoleń i doradztwa dla
branży turystycznej, który miał na celu poprawę konkurencyjności branży turystycznej oraz
podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących

z 56 szkoleń

LUBUSKIE grupy partnerskie
otrzymały dofinansowanie:

z 156 zrealizowanych dni szkoleń
i kursów językowych

z Grupa „Militarna” na produkt Szlakiem
jezior i fortyfikacji

z 220 godzin doradztwa

z Grupa” Wschowa Pojezierze Sławskie”
na produkt Osobliwości pojezierza
Sławskiego i ziemi Wschowskiej

Lubuskie efekty projektu:

z przeszkolonych 750 uczestników
Projektu
z 18 spotkań rekrutacyjnych
z 6 Grup Partnerskich
z 11 produktów turystycznych

z Grupa „Ujście Warty” na produkt
Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu
z Grupa „Zielonogórska” na produkt
Zielona kraina zabawy i wina
z Grupa „Żarsko-Żagańska” na produkt
Skarby pogranicza śląsko-łużyckiego
TWS ogłosiło konkurs na najciekawszy
produkt .
W LUBUSKIM zwyciężyła: GRUPA„MILITARNA”
z produktem: „Szlakiem jezior i fortyfikacji”

Projekt Szlakiem Krzyży pokutnych po obu stronach Odry
dofinansowanie 12 294 EURO
Szlakiem Krzyży pokutnych po obu stronach
Odry –dofinansowanie w ramach funduszy
Małych Projektów z Euroregionu SprewaNysa-Bóbr
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna
„LOTUR” wraz z TourismusverbandSpreewalde.V. realizowała projekt, którego celem było
wydanie informatora turystycznego o krzyżach pokutnych występujących na obszarze
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

więcej na www.lotur.eu

Kamienne krzyże pokutne występują
niemal w całej Europie. Krzyże pokutne,
zwane też krzyżami pojednania, od czasów
średniowiecza, stawiano z reguły na miejscu
popełnienia zbrodni. Były to okolice trudno
dostępne: wąwozy, lasy, pobocza dróg.
Stawiano je także w miejscach widocznych,
przy skrzyżowaniu traktów, w sąsiedztwie
gospód i kościołów.
Informator-przewodnik wydany w dwóch
wersjach językowych polskim i niemieckim, wydawnictwo cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem.

.......
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Projekt „ Po Przygodę na wodę między Wartę i Odrę”
Promocja turystyki wodnej poprzez podróż
studyjną dziennikarzy oraz stworzenie
strony internetowej –projekt realizowany
wspólnie z ROT-ami z Wielkopolski,
Zachodniopomorskiego, Lubuskiego
www.poprzygodenawode.pl
W ramach projektu przeprowadzono konkurs turystyczny na antenie Radia Zachód.

Projekt „Lubuskie Turystyka wodna”
dofinansowanie w ramach funduszy Małych Projektów z
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr dotacja 12 545,67

Lubuskie-turystyka wodna/Turystyka wodna
między Sprewą, Odrą, Wartą i Drawą
Celem projektu była promocja produktów turystyki wodnej
polskiej części Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina (województwa lubuskiego),
poprzez wydanie informatora (produktowego o turystyce
wodnej) w trzech wersjach językowych polskiej, niemieckiej
i angielskiej.

.......
.......
.......
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Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
„Mapa najważniejszych atrakcji turystycznych
województwa lubuskiego”
Mapa ścienna największych atrakcji turystycznych województwa
lubuskiego. Na mapie
znalazło się sześćdziesiąt
osiem wybranych atrakcji
i miejsc, które warto odwiedzić w województwie
lubuskim.

dotacja 6 000,00

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” EFS poddziałanie 8.1.1
„ Zawód Informator turystyczny”
dofinansowanie ok.155 tys. zł
Kilkumiesięczne bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych pracą w branży turystycznej. Ideą projektu było umożliwienie uczestnikom szkolenia, poprzez wyposażenie w odpowiednią wiedzę i umiejętności podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie
nowych kompetencji w zawodzie „ Informatora Turystycznego”. Projekt obejmował
zajęcia z zakresu: historii regionu i turystyki, geografii turystycznej, architektury i zabytków, wiedzy o rynku turystycznym, nowoczesnych systemów informacji turystycznych
w punkcie Informacji Turystycznej, organizacji pracy w punkcie Informacji Turystycznej
z obsługą klienta, zastosowania komputerów i Internetu w pracy.

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” EFS ” Zawód Pamiątkarz”
dofinansowanie 476 165,00
Celem projektu był wzrost wiedzy i podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych uczestników, dzięki czemu byli przygotowani
do zmiany zawodu, samozatrudnienia i rozpoczęcia pracy w zawodzie
PAMIĄTKARZA, czyli osoby zajmującej się produkcją pamiątek regionalnych. W ramach projektu „Zawód Pamiątkarz” przeprowadzony został
specjalistyczny kurs zawodowy przygotowujący do pracy związanej
z tworzeniem pamiątek regionalnych. Realizacja kursu była w trzech
modułach I teoria 64h: II ćwiczenia warsztatowe 192h; III indywidualna
praktyka w warsztatach rzemieślniczych 40h.

.......
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Dodatkowym atutem wśród 176 godzin zajęć były trzy wyjazdy studyjne do najatrakcyjniejszych miejsc województwa lubuskiego, na które przeznaczono 32 godziny.
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Projekt NordicWalking
Dzieki dofinansowaniu
z Ministerstwa Sportu
i Turystyki nasz region
stał się niekwestionowanym królestwem
dla miłośników nordic
walking oferując ponad
900km wyznakowanych
szlaków, ustawiono 20 tablic informacyjnych wydrukowano 30 tys. map pokazując wyznaczone szlaki oraz opisane
w czterech wersjach językowych

dofinansowanie 245 935,69

Projekt Partnerstwo-Odra
Partnerstwo –Odra/ Oder-Partnerschaft współpraca z Visit Berlin oraz regionalnymi
organizacjami z Brandenburgii, Saksonii, Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolski, Dolnego Ślaska i Lubuskiego.
Realizacja wspólnej stony www pokazującej m. innymi oferty lubuskiej turystyki
oraz wspólnej mapy obszaru, wspólny udział w targach turystycznych, przygotowanie niemiecko-polskich ofert turystycznych na rynki europejskie i amerykański,
współpraca w wydaniu mapy turystycznej regionów Partnerstwa –Odra, przyjmowanie wizyt studyjnych, udział we wspólnych wystąpieniach m.in. Sommer Tour,
współpraca w zakresie tworzenia komercyjnych produktów turystycznych.

.......
.......
.......
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LOTUR to konkursy
LOTUR przygotowuje i realizuje Regionalną Edycję Konkursu Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną. Kapituła składająca się z przedstawicieli wszystkich regionalnych mediów, uczelni
i partnerów wyłania trzy najlepsze przyznając Lubuską Perłę Turystyczną i nominując do edycji centralnej o Certyfikat POT. Wyniki konkursu
tradycyjnie są ogłaszane podczas corocznych konferencji organizowanych przez LOTUR w ramach Lubuskich Obchodów Światowego Dnia
Turystyki. W minionym dziesięcioleciu przyznano już 21 Lubuskich
Pereł Turystycznych oraz dwie złote Lubuskie Perły Turystyczne.

Lubuskie Certyfikaty POT
Polska Organizacja Turystyczna od 2003 roku jest organizatorem konkursu; „Na Najlepszy
Produkt Turystyczny”. Ma on na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i
przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację. Idea konkursu zakłada również wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie
nowych produktów turystycznych. Wszyscy laureaci otrzymują Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej, który jest gwarancją najwyższej jakości proponowanej oferty.

z Bunkry i Nietoperze
Certyfikat 2003
Międzyrzecki Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Międzyrzeczu
oraz URZĄD GMINY LUBRZA

więcej na www.lotur.eu

Przystanek Woodstock z
Certyfikat 2003
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

z Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej
Certyfikat 2004
Towarzystwo Przyjaciół Słońska

.......
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z Noc Nenufarów
Certyfikat 2004
Gmina Lubrza

Lato Muz Wszelakich z
Certyfikat 2005
Zielonogórski
Ośrodek Kultury

z Winobranie
Święto Wina
Certyfikat, Certyfikat
Internautów 2007
Urząd Miasta
Zielona Góra

z Wielka Ucieczka
–The Great Escape
Certyfikat 2008
Urząd Miasta Żagań

z Nadodrzańska Przygoda
Certyfikat 2010
Winnica KINGA

Lubuski szlak wina i miodu z
Wyróżnienie Certyfikat 2011
Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

.......
.......
.......
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z Przystanek

Woodstock
ZŁOTY CERTYFIKAT
POT 2011
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Lubuski Turystyczny Ranking Gmin
LOTUR postanowił oceniać potencjał oraz pro
turystyczną aktywność lubuskich samorządów.
Tworząc Lubuski Turystyczny Ranking Gmin
w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich przyznając gminom turystyczne gwiazdki.

Lubuska Perła w Koronie
Konkurs organizowany przy współpracy portalu
naszemiasto.pl i LOTUR. Każdego roku konkurs obierał inną tematykę. Internauci wybierali: największe
atrakcje turystyczne lubuskiego, perły architektury,
niezwykłe budowle, nowości, perełki.

42
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Szkolenia,
konferencje
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna organizowała konferencje tematyczne oraz cykliczne w ramach Lubuskich obchodów
Światowego dnia Turystyki o różnych tematykach m.innymi:
z Moda na Lubuskie
z Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna
z Lubuskie a Polski System Informacji Turystycznej
z Współpraca w zakresie rozwoju i promocji lubuskiej turystyki
z Turystyczna Promocja Polski w kontekście UEFA EURO 2012
i szanse dla Lubuskiego.
oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników samorządowych i branży turystycznej, szkolenia tematyczne dla członków
stowarzyszenia.
m.innymi szkolenia z zakresu:
z tworzenia produktów turystycznych i ich rozwojem
z marketingu w praktyce, badań marketingowych w turystyce
z tworzenia systemu Informacji Turystycznej w gminie
i regionie
z obsługi turysty w punktach Informacji Turystycznej
z zasad tworzenia Informacji Turystycznych, procesu Certyfikacji IT
z podstaw marketingu
– komercjalizacji produktu
turystycznego, promocji,
narzędzi wykorzystywanych przez POT i LOTUR
z Obsługi ISIT i inne

43

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Podróże
studyjne
LOTUR organizował 38 wizyt dziennikarzy z kraju i z zagranicy
m.innymi z Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Rosji,
Szwecji, USA .

Paradyż

Efektem wizyt były liczne artykuły w ilości 68.
Aktywnie współpracowały z LOTUR Lubuskie media , poprzez liczne
audycje radiowo-telewizyjne, konkursy na antenach radiowych, wywiady, programy i audycje cykliczo-tematyczne pokazując lubuską ofertę
turystyczną, lubuskie produkty turystyczne i inne.

podróże dziennikarzy
Międzyrzecz

Bunkry

więcej na www.lotur.eu

Łagów

.......
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Mierzęcin

Lubuskie winnice

artykuły

współpraca z mediami

.......
.......
.......
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Wydawnictwa, portale turystyczne
Wydawnictwa to ponad 450 000 egzemplarzy wydanych materiałów, 5 wersji językowych i 35 różnych tytułów.
LOTUR prowadzi dwa portale informacyjne;

z Turystyczny lubuskie.travel, który zawiera najświeższe informacje
o wydarzeniach, imprezach i ciekawostkach w lubuskim oraz bazę
turystyczną i noclegowo-gastronomiczną

z portal stowarzyszenia lotur.eu z którego można dowiedzieć się co
słychać w organizacji u jej członków, na bieżąco prowadzony jest
newsletter informujący o bieżącej działalności, wydarzeniach ,etc.
Powstały podstrony
www.nordicwalking.lotur.eu
www.certyfikat.lotur.eu
www.krzyzepokutne.lotur.eu
wspólna strona LOTUR ZROT i WROT
www.poprzygodenawode.pl

więcej na www.lotur.eu

Nie obce są organizacji również profile
w mediach społecznościowych.
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Współpraca

Łagów 2008

Forum ROT Poznań 2011

Opole 2008

Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną to przede wszystkim realizacja działań w ramach corocznie podpisywanych
porozumień, które dotyczyły m.in. uczestnictwa w największych
krajowych i zagranicznych targach turystycznych, przyjmowania
touroperatorów i zagranicznych dziennikarzy oraz współpracy
przy przygotowaniu i druku wydawnictw promujących województwo lubuskie. Udział w spotkaniach, konsultacjach
i warsztatach turystycznych w ramach FORUM ROT.

Łódź 2012

Paryż 2006

Sopot 2007

Partnerzy

gorzów 2014

Stowarzyszenie Turystyki
Tourismusverein Frankfurt(Oder) e.V
Obie strony zobowiązały się wspierać w zakresie rozwoju
turystyki działań podmiotów gospodarczych w branży turystycznej, współpracy i promocji w zakresie ponadgranicznej
turystyki
Portal Oto wakacje.pl Wspólne organizowanie konkursu
na najlepszy produkt turystyczny
DAA- Deutsche Angestellten-Akademie Realizacja wspólnego projektu „ Cztery rzeki , dwa kraje, jedna podróż”
Cottbus Service Deutsch-Polnisches-Zentrum –Cotbus
Wzajemna wymiana i promocja ofert
i produktów turystycznych

Inni partnerzy
Stowarzyszenie Turystyki Tourismusverein Frankfurt(Oder)e.V
Tourismusverband Spreewald e.V Ortliche Touristikinformation Burg
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznanskiej AWF w Gorzowie Wlkp.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa- Viadrina

.......
.......
.......
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nagrody i wyróżnienia

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna w trakcie swojej
dziesięcioletniej działalności promocyjno-szkoleniowo-wydawniczej
otrzymywała wiele nagród i wyróżnień różnego kalibru m.innymi

z Za działania promocyjne na rynku niemieckim bursztynowe okienko
z Za działania promocyjne i ekspozycje targowe w Poznaniu Acanthus
Aureus 2005, 2006

z W konkursie im. Orłowicza wyróżnienie
z W konkursie Róża Regionów wyróżnienia
z I miejsce za publikację „Szlakiem Krzyży Pokutnych” w ogólnopolskim przeglądzie książki krajoznawczej

więcej na www.lotur.eu

z Perłę Lubuską za produkt turystyczny Lubuskie Szlaki NordicWalking
z Specjalne Wyróżnienie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej za
popularyzacje Konkursu Na Najlepszy Produkt Turystyczny

z Nagrodę Roku Burmistrza Strzelec Krajeńskich w kategorii Turystyka
z W konkursie portalu oto wakacje. pl laureatem zostaje Międzyrzecki
Rejon Umocniony-trasy Turystyczne 50 tys. Na kampanie promocyjną w serwisach grupy Allegro

z Złoty Certyfikat za Woodstock
Za złoty Certyfikat LOTUR otrzymał bezpłatnie - Koszt promocyjny dla
Lubuskiego 300 tys
Bezpłatny udział w targach turystycznych w Polsce, Eventy promocyjne, Regularne kursy oklejonego lubuskimi obrazami autokaru
Bezpłatna promocja na targach ITB BERLIN 2012.

.......
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Artykuły promocyjne w Gazecie „AktualnościTurystyczne”,
Portal narodowy „Polska Travel” www.polskapodajdalej.pl
oraz 2 odcinki filmu promocyjnego o naszym regionie w
cyklu „Nie ma jak Polska”pt; Kostrzyn i okolice oraz relacje
z niesamowitego i spektakularnego wydarzenia, jakim był
Festiwal Woodstock z unikalną atmosferą, której poddała się
Ania Karna natomiast Maciej Orłoś zabrał turystów
do mało znanych, enigmatycznych, niedostępnych,
na co dzień zakątków województwa lubuskiego,

z Za Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną
Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej Towarzystwo Przyjaciół
Słońska „UnitisViribus” LOTUR otrzymał jeden odcinek
z cyklu „Nie ma jak Polska” odcinki 25 min.emitowane w TVP1,
TVP-POLONIA kilkakrotnie. Scenariusz odcinków
realizowany wspólnie z LOTUR.

.......
.......
.......
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Wypowiedzi o wspólpracy z LOTUR
Pamiętam dobrze, jak przed 10 – laty tworzyła się Lubuska Regionalna Organizacja
Turystyczna. Nieśmiało powiem, że miałem
również w tym swój skromny udział. Cieszyłem się z tego faktu, ponieważ tworzyła się
organizacja, w jednym z najpiękniejszych i
atrakcyjnych turystycznie regionów Polski.
Zawsze pięknym, choć przed laty mało
znanym turystom polskim i zagranicznym.
Dzięki aktywnej działalności LOTUR, dużemu zaangażowaniu Pani Prezes Jadwigi Błoch i wielu wspaniałych działaczy samorządowych i turystycznych, Lubuskie znane jest i odwiedzane. Sam należę do tych, którzy
świetnie czują się na lubuskiej ziemi, stąd stosunkowo często zaglądam w ten piękny
region. Życzę kolejnych wspaniałych lat w działalności promocyjnej, a nade wszystko
w tworzeniu coraz to nowych atrakcji turystycznych.

Catarina Erceg i Marzena HartmannVisit Berlin
Składamy najserdeczniejsze
podziękowania Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej, którą reprezentuje
Pani Prezes Jadwiga Błoch za
dotychczasową współprace,
profesjonalizm, zaangażowanie i wysoką jakość pracy w
realizowaniu naszego wspaniałego Projeku „Partnerstwo-Odra“. Dziękujemy również za przekazanie wiedzy popartej doświadczeniami, kompetencjami, a także za życzliwość.
Pragniemy przy tym wyrazić nadzieję na to, że partnerskie relacje, łączące nasze firmy,
także w kolejnych latach pozwolą na obopólny rozwój i kolejne sukcesy.

Czesław Fiedorowicz Przewodniczący
Komisji Kultury,
Edukacji, Sportu i Turystyki
w Sejmiku Województwa Lubuskiego

Rafał Szmytke
Prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej (od 2007- )

Państwa znajomość regionu i wyjątkowe
wyczucie jego atutów pozwoliło stworzyć
spójny turystyczny obraz województwa.
Państwa zaangażowanie w rozwój turystyki
przełożyło się na wzrost zainteresowania turystów a tym samym zwiększenie
przychodów z tytułu ich przyjazdu. Wiem,
z racji swojego stanowiska, jak trudne w
dobie ogromnej konkurencji na rynku
turystycznym, jest efektywne wyróżnienie
swojej oferty i skuteczne dotarcie z nią do
odbiorców. Doceniam i gratuluję Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
sukcesu w tworzeniu i promowaniu marki
turystycznej regionu zarówno w kraju jak
i za granicą. Silna pozycja lubuskiego jest
dziś niekwestionowana a wzrost przyjazdów krótkookresowych dowodem na
podjęcie skutecznych działań przeciwko
sezonowości. Duże wsparcie, jakie mamy
od Państwa pomaga nam budować
kampanię promocyjne. Trudno byłoby promować Polskę, jako atrakcyjne turystycznie
miejsce bez silnego zaplecza z wysokiej
jakości produktami turystycznymi. Państwa
działalność w niezaprzeczalny sposób
wpłynęła na wysoki stopień komercjalizacji
i pakietyzacji oferty przyjazdowej…)

(…. ślę gratulacje z racji 10 lat solidnej działalności
na rzecz regionu. Dziś, z perspektywy czasu, jako
wnioskodawca, sprawozdawca ustawy o Polskiej
Organizacji Turystycznej i systemu promocji turystyki poprzez lokalne i regionalne organizacje turystyczne, mam świadomość tego jak
ważne są zdecydowane kroki wsparcia turystyki. Polska turystyka jest dopiero w fazie
rozwoju, potrzebuje jak kania dżdżu, zdecydowanego umacniania roli regionalnych organizacji turystycznych, bo tylko one są realnym
spoiwem wszystkich zainteresowanych partnerów i podmiotów. Nasz dziesięciolatek LOTUR, mimo słabego wsparcia ze strony władz
i samorządów Lubuskiego, już świetnie sobie radzi. Promocja turystyczna regionu musi być odurzędniczona, łączyć interesy liderów
świata turystyki, podmiotów turystycznych i samorządów każdego szczebla. Bez LOTUR to nigdy nie będzie możliwe.
Jubileusz to okazja do podsumowań i ocen. Wyrażam swój szczery podziw za niezłomność Pani Prezes Jadwigi Błoch, mierzoną
skutecznością i sukcesami LOTUR-u w trudnych i skromnych warunkach. Szczególnie cenne są świetne oceny zewnętrzne, przyjazna
pomoc ministerstwa i aktywność mimo licznych kłód. Doświadczenia pierwszych 10 lat działalności będą procentować w kolejnych
dekadach. W dniu jubileuszu proszę przyjąć słowa wdzięczności, uznania za świetną pracę, zbudowanie dobrych relacji pomiędzy
członkami stowarzyszenia i efektywne przewodniczenie lubuskiej promocji turystycznej.
Przekazuję też moje słowa stabilnego trwania przy Loturze i dalszej pomocy w realizacji waszych przedsięwzięć.

.......

LOTUR 2004-2014 Jubileusz X-lecia organizacji .......
.......
50

więcej na www.lotur.eu

Andrzej Kozłowski
Prezes POT (2002-2006)
Wiceprezes MT Targi Polska sp. z o.o.
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Włodzimierz Szeląg
Dyrektor POIT Wiedeń
Polski Ośrodek Informacji Turystycznej zawdzięcza Pani Jadwidze Błoch i Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej wiele
wspaniałych imprez promocyjnych.
Dzięki Pani zaangażowaniu, kreatywności,
wspaniałym pomysłom i dobrze przygotowanym akcjom promocyjnymwojewództwo lubuskie zaistniało, a w niektórych
miejscach wpisało się w pamięć naszych
partnerów w Austrii i Szwajcarii.
Wystąpienia na targach w Dornbirn, Grazu, Wiedniu i szwajcarskim Herisau były
bardzo wysoko oceniane przez partnerówbiznesowych i klientów indywidualnych.
Serdecznie gratuluję osiągnięć i życzę dalszej owocnej pracy na rzecz propagowania tego pięknego Regionu Polski.

Erika Bakonyi
Dyrektor POiT Budapeszt
Dziękuję za dotychczasową bardzo
miłą współpracę. Węgrzy mile
wspomniają udział LOTUR-u w
imprezach wystawiniczych na
Węgrzech. Mam nadzieję, że również
odwiedzają Wasz piękny region,
który miałam okazję poznać również
osobiście podczas naszej wizyty
u Was na zaproszenie LOTUR. W
waszym regionie jestem przekonana, że wszyscy turysci dobrze mogą
odpoczywać, dlatego chciałabym, żeby jak najwięcej węgierskich turystów
poznało te możliwości wraz z waszym wniem – staram się jak tylko mogę
pronować wasz region.
Przekazuję też moje słowa stabilnego trwania przy Loturze
i dalszej pomocy w realizacji waszych przedsięwzięć.

Paweł Lewandowski
Dyrektor POiT Berlin 1997-2006
Bezpośrednio po rozpoczęciu działalności
Lubuska Organizacja Turystyczna podjęła na
rynku niemiecki energiczne , często nawet
agresywne w pozytywnym znaczeniu działania promocyjno-marketingowe lubuskiej
oferty turystycznej. Na wielu wspólnie z POiT
organizowanych imprezach prezentowano
nie tylko walory i atrakcje turystyczne, ale
również wyroby rzemieślnicze, kulinarne oraz
lubuską sztukę-twórców ludowych , zespoły
muzyczne, taneczne wszystko na profesjonalnym poziomie organizacyjno-realizacyjnym
pod baczym okiem Jadzi Błoch. Za te wszystkie wspólne działania bardzo Wam dziękuję.

Jolanta Tenner-Imbierska
CottbusService
Deutsch-Polnisches-Zentrum

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Cottbus
życzy Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (LOTUR) kolejnych
owocnych lat w promowaniu atrakcji turystycznych woj. Lubuskiego! Jako
koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum w Cottbus dziękuję Pani Jadwidze Błoch za efektywną współpracę, cenne wskazówki, ciepłe słowo oraz
realizację poszczególnych akcji marketingowych. Wszystkiego najlepszego
z okazji 10 Jubileuszu!

Wojciech Fedyk
ekspert turystyczny Tourist Consulting
LOTUR jest swoistym fenomenem w sieci regionalnych organizacji turystycznych w Polsce.
Mimo szczupłości kadr i jak to zawsze w turystyce niedostatku środków finansowych
jest znakomicie od wielu lat zarządzany, fascynująco kreatywny i niezwykle skuteczny w
działaniu, a stale również efektywny w budowaniu szerokich relacji współpracy na rynku
regionalnej gospodarki turystycznej, jak i Polski.
Bez wątpienia LOTUR jest marką i turystycznym USP województwa lubuskiego a sukcesy
i osiągnięcia organizacji w minionym 10-leciu zasługują na wielkie uznanie, szacunek i są
godne najwyższych wyróżnień i laurów.
Z wielką satysfakcję i przyjemnością wspominam wieloletnią współpracę z organizacją na
różnych niwach turystycznych, życząc innym takich partnerów jak LOTUR.
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Zbigniew Frączyk
PREZES Forum ROT
Województwo Lubuskie to region piękny a wręcz bajkowy, o ogromnym potencjale turystycznym. Członkowie Lubuskiej Organizacji
Turystycznej i skupieni wokół nich przyjaciele to grupa fachowców
ogarniętych pasją a więc ci najlepsi, od których można czerpać wiedzę
i doświadczenie. Pamiętając pobyty na Waszej pięknej ziemi wnoszę
o zmianę nazwy wydawnictwa na KOCHAM – LUBUSKIE.
Łączę serdeczne życzenia z okazji 10-lecia działalności w życiu zawodowym jak i osobistym dla Kierownictwa, Członków, pracowników oraz
przyjaciół Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Justyna Jedlińska
Dyrektor Departamentu
Współpracy Regionalnej
Polskiej Organizacji Turystycznej
LOTUR zawsze staje na wysokości zadania. Mimo przeciwności losu, niedostatecznych funduszy i braku rąk
do pracy dokonuje niemożliwego. Dzięki zaangażowaniu Jadzi i oddanych współpracowników z lubuskiego,
region przyciąga coraz większą liczbę turystów.
LOTUR nigdy się nie poddaje, bo jego członkowie wieżą w profesjonalne produkty turystyczne, nowoczesne
działania promocyjne i wyjątkowość województwa
lubuskiego. Życzę kolejnych wielu lat pracy i promocji
z takim nastawieniem.

Estera Lindner-Kuhlmann
Kierownik projektów transgranicznych - DPE Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu SPN
Od ponad 15-tu lat współpracujemy ze sobą na terenie polsko – niemieckiego pogranicza
i pomimo to że my, jako Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Spreewa-Nysa z
należącym do niej Niemiecko-Polskim Eurocentrum – DPE, nie jesteśmy typową organizacją
turystyczną, zawsze chętnie współdziałaliśmy w inicjowanych przez LOTUR przedsięwzięciach,
służących promocji i popularyzacji znajdujących się na terenie Województwa Lubuskiego,
atrakcji turystycznych.

W ramach organizowanych przez naszą Agencję w tym okresie czasu imprezach, do których należały mi. wyjazdy studyjne polskich
przedstawicieli turystyki do Niemiec a niemieckich do Polski, polsko-niemieckie konferencje czy warsztaty o tematyce turystycznej,
giełdy kooperacyjne działających na terenie pogranicza jednostek turystycznych jak również targi turystyczne w Drzonkowie czy Cottbus, Wasza organizacja turystyczna „LOTUR”, czy też kierowany przez Jadwigę Błoch w poprzednich latach wydział ds. turystyki Urzędu
Marszałkowskiego były tymi partnerami, którzy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem przyczynili się do pomyślnej i efektywnej
realizacji planowanych przedsięwzięć.
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Ze strony Jadwigi Błoch, jako „Ambasador” turystyki Województwa Lubuskiego,która zawsze
bardzo przychylnie odnosiła się do wszelkich naszych propozycji współpracy, które wspierała pomysłami, wielką kompetencją fachową ale przede wszystkim czynami.
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Łagów 20088
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR
była organizatorem warsztatów turystycznych Polskiej
Organizacji Turystycznej, Ośrodków Zagranicznych Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych Organizacji
Turystycznych. Mieliśmy okazję gościć najważniejszych
przedstawicieli branży turystycznej odpowiedzialnych
za promocję w Polsce i za granicą.

.......
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Apetyt na sukces…

gramem politycznym? Marszałek uciął te
dociekania przedstawiając nas sobie: -To
jest pani Jadwiga Błoch, kierownik Oddział Promocji Turystyki w Departamencie
Organizacyjno - Prawnym, a to Gerard
Nowak, dyrektor Regionalnego Centrum
Animacji Kultury. Kontynuował: „Walory
turystyczne skojarzone z potencjałem
kulturalnym naszego województwa mu-

Tak w roku 2000 rozpoczęła się nasza
współpraca z marszałkowskim urzędnikiem. Szybko przekonałem się, że gdzie
diabeł nie może… Dla pani Jadwigi nie
było spraw nie do załatwienia. Skromny
budżet „chciwego” marszałka uzupełniała pieniędzmi z ministerstw, ambasad,
oddziałów POT w Niemczech, Brukseli,
Szwecji. Byłem świadkiem jak w Sejmie RP, korzystając ze swoich dawnych
poselskich kontaktów, skutecznie szukała
wsparcia w pozyskiwaniu znacznych
pieniędzy na oryginalne przedsięwzięcia zagranicznej promocji Lubuskiego.
Cechowała Ją po prostu niepohamowana
rządza pokonania skomplikowanych problemów. Im większe przedsięwzięcie tym
apetyt na sukces rósł progresywnie.
Cytuję jedną z rozmów z byłym ambasadorem RP w Szwecji: „Słuchaj, są
takie miejsca w Lubuskiem, których
nie można opisać słowami. Trzeba je
po prostu zobaczyć i przekonać się, że
są warte zobaczenia. To miejsca pełne
spokoju, ciszy i pięknej przyrody. To także
miejsca, gdzie możesz zatrzymać się choć
na chwilę, przysiąść i odpocząć. Zaprośmy podczas Dni Polskich w Szwecji w
Göteborgu i Jönköping - Szwedów do
zwiedzania urokliwego województwa i
jego wartych odwiedzenia miejsc”. Prze-

konała dyplomatę. Zadzwonił do polskiej
ambasady w Sztokholmie. Pomógł. Do
Szwecji wyjechało 220 lubuskich artystów
oraz technika sceniczna.
Od roku 2000 do 2007, za sprawą Pani
Jadwigi Błoch, zajmowałem się wraz
z zespołem współpracowników RCAK
oraz dyrektorami lokalnych instytucji
kultury promocją lubuskiej kultury i
turystyki. Oczywiście na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego i Polskiej Organizacji
Turystycznej, m.in. organizując wyjazdy
licznych grup artystycznych z wielu gmin,
bywało, reżyserując koncerty w:
- Hanowerze na Światowej Wystawie
EXPO 2000 (koncerty z udziałem 315
lubuskich wykonawców),
- Brukseli (koncerty z udziałem 200
wykonawców) – to był „Polski Jarmark
Średniowieczny”,
- Berlinie – podczas Europejskich Targów
Turystycznych ITB (koncerty z udziałem
260 wykonawców, każdego roku)
- Hamburgu „Tydzień Polski” (koncerty
z udziałem 300 wykonawców),
- Luckau, Dzień Brandenburgii (koncerty
z udziałem 120 wykonawców)
- Frankfurcie/O, Polsko-Niemieckie Targi
Młodzieżowej Kultury YOUNG LIFE(560
lubuskich artystów.
- Cottbus, Forst, Zwickau – gdzie grały
lubuskie Młodzieżowe Orkiestry Dęte,
- Zasiekach - Forst prezentacja lubuskiej
kultury (180 wykonawców) podczas
wmurowania aktu erekcyjnego pod
most na Nysie Łużyckiej. oraz podczas
otwarcia przejścia granicznego między
Polską, a Niemcami,
- Pskowie (Rosja) Targi Gospodarki, Kultury
i Turystyki – EXPO 2002,2003. Koncerty
muzyczne Lubuskiego Trio Fortepianowego,
- Szwecji – Rok Polski w Szwecji – Targi
książki w Goeteborgu(Lubuskie Trio
Fortepianowe) i wspomniane wyżej
koncerty w Göteborgu i Jönköping
(październik 2003),
- Niemczech, Rok Polski - koncerty z
udziałem 240 lubuskich artystów amatorów i zawodowców (2005)
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Jadwigę Błoch
spotkałem u ówczesnego Lubuskiego Marszałka, Andrzeja Bocheńskiego
w jego gabinecie. Pierwsze wrażenie
– ładna kobieta. Kojarzyłem – skuteczna
nauczycielka matematyk (sukcesy międzynarodowe jej uczniów), dyrektorka
SP 3 w Zielonej Górze potem poseł na
Sejm RP. Próbuje odkryć intencje zaaranżowanego przez Marszałka spotkania.
Tej kobiety z dyrektorem wojewódzkiej
instytucji kultury z atrakcyjną, uśmiechniętą Panią. Pytam - czym zaimponowała
wyborcom - wyjątkową urodą, czy pro-

szą być atrybutem gospodarczym przygranicznego
województwa. Przygotujcie
ofertę dla potencjalnych
turystów. Pilnie, Jadziu
skontaktuj się z przedstawicielem Polskiej Organizacji Turystycznej w
Niemczech, ty Gerard pomyśl o oprawie artystycznej lubuskich stoisk na
targach turystycznych
w Berlinie, Cottbus i
Frankfurcie nad Odrą…
Oferta ma być bardzo bogata, tak
by każdy znalazł coś dla siebie. Zarówno
wydarzenia turystyczne i imprezy kulturalne, jak i obiekty zabytkowe, wyroby
proponowane przez winiarzy, pszczelarzy,
hotelarzy i muzealników oraz przede
wszystkim samorządy lokalne są atutem
aktywnej promocji regionu”.
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- Berlinie-Europejski Bal z udziałem Prezydentów z Polski i Niemiec
- (we) Frankfurcie: były to Wigilijne spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej – 80 lubuskich artystów (2005)
- Brukseli -uroczyste otwarcie siedziby Lubuskiego z przepięknym
pokazem mody kolekcji Ewy Minge
- Seelow - wymiana artystyczna ze stowarzyszeniem młodzieży
(2006/07).
Dziś Jadwiga Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR zajmuje się nadal, choć w innym wymiarze, promocją
turystyczną regionu lubuskiego
w kraju i za granicą,
szkoleniem wolontariuszy i pracowników dla branży turystycznej,
wydawnictwami turystycznymi, prowadziła Zielonogórskie Centrum
Informacji Turystycznej, zajmuje się Certyfikacją Informacji Turystycznych w województwie lubuskim, organizacją konkursów na najlepszy
produkt turystyczny o „Lubuską Perłę Turystyczną”. Stworzyła dziesięć
lat temu dzieło godne Jej doświadczenia i talentu skupiając obok siebie
sprawdzonych w pokonywaniu trudności przyjaciół.
Mnie pozostały piękne wspomnienia współpracy, z zawsze uśmiechniętą, Kobietą-Pasjonatką, u której szaleńcze przedsięwzięcia zaspakajają do dziś „wilczy apetyt na sukces”. Po to, by dzielić się nim z wieloma
ludźmi… Bezinteresownie!
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Jeszcze kilka lat temu z południowej części
województwa lubuskiego nad polskie
morze jechało się autem – w zależności
od natężenia ruchu i stylu jazdy – do kilku
godzin. Teraz dzięki S3 nad polskie morze
zrobiło się może nie bliżej, ale o wiele szybciej i wygodniej.
W szczycie sezonu turystycznego zdarzają
się co prawda, szczególnie w soboty, korki i
spowolnienia ruchu – ale nad polskim morzem najprzyjemniej jest przed i po sezonie.
Po długim weekendzie z 15 sierpnia w dacie
– spadają ceny i robi się mniej tłocznie, a
od września można wypoczywać w ciszy
i spokoju, kontemplując uroki polskiego
wybrzeża nie tylko z perspektywy foki za
parawanem. I dojechać bez korków.
Z Lubuskiego najbliżej i najszybciej na wyspę Wolin i do Międzyzdrojów. Po sezonie

Pocztówka znad morza
w Międzyzdrojach cicho i spokojnie. Nie ma
problemów z noclegami, jest ryba świeża u
rybaków na obiad, a do kawy na molo gofry
z bitą śmietaną i owocami – bez kolejki i
zgiełku tłumów. A dla miłośników spacerów,
nordic walkingu, czy rowerzystów – Woliński
Park Narodowy z najpiękniejszym odcinkiem polskiego wybrzeża klifowego i lasami
bukowymi, szczególnie uroczymi przy
wybarwiających się liściach jesienią.
Nieopodal Międzyzdrojów w koronie
klifu na Wzgórzu Gosań zlokalizowany
jest punkt widokowy - najwyższe wzniesienie polskiego wybrzeża (93 m n.p.m.) i
jeden z najładniejszych krajobrazowo jego
fragmentów. Na Gosań najłatwiej dostać
się od parkingu przy drodze nr 102 (z Międzyzdrojów w kierunku Wisełki). Wystarczy
około 400-metrowy spacer z finałem mocno
pod górkę, malowniczym lasem buczyny pomorskiej, by ukazał nam się widok
rozległej panoramy Zatoki Pomorskiej,
zarysy Międzyzdrojów z molo, a przy dobrej

pogodzie jeszcze dalej - zarysy Świnoujścia
i niemieckiego miasteczka Alhbeck. Informacja dla miłośników militariów i fortyfikacji
– na wzgórzu znajdują się też pozostałości
artyleryjskiej wieży obserwacyjnej i bunkry.
Dla mniej wymagających, bliżej Międyzdrojów, panoramę Zatoki Pomorskiej oraz Mierzei
Przytorskiej wraz z widocznymi zabudowaniami portowymi Świnoujścia i niemieckich: Alhbeck, Heringsdorf i Bansin, można podziwiać
z Kawczej Góry, z punktem widokowym na
wysokości 61 m n.p.m. Kawcza Góra to zarazem pierwsze wzniesienie brzegu klifowego
ciągnącego się wzdłuż morskiej granicy Wolińskiego Parku Narodowego. Do punktu widokowego na Kawczej Górze dojdziemy 700
metrową trasą leśną, mającą swój początek
w końcowej, wschodniej części promenady
(czarny szlak). Droga prowadzi przez urocze
starodrzewia dębowo-bukowe. Z Kawczej
Góry wrócić możemy do Międzyzdrojów plażą, na którą z góry możemy zejść wygodnie
wybudowanymi niedawno schodami.

.......
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Niedaleko Międzyzdrojów, niecałe 3 km na południe, w miejscowości Zalesie znajduje
się małe muzeum - Bunkier V3 - jednej z cudownych broni Hitlera - działa wielokomorowego. Na poligonie na wyspie Wolin Niemcy w 1942 roku rozpoczęli próby konstrukcji
działa o długiej lufie i zasięgu 160 km - pozwalającym ostrzeliwać Londyn z wybrzeża
Francji. W 1943 roku rozpoczęły się próby z wersjami doświadczalnymi.
Kilka kilometrów dalej na południe dla miłośników uroków krajobrazowych - nieopodal
wsi Wapnica znajduje się urocze jezioro Turkusowe, właściwie jeziorko (małe, zaledwie
1,6 ha), ale za to dość głębokie. Znane jest jednak z turkusowo zielonej barwy, jaka
nadaje wodzie białe kredowe dno i rozszczepienia światła. Jeziorko to zalana pozostałość przedwojennej kopalni kredy (której eksploatację zakończono w 1954 roku, a wody
deszczowe i podskórne zalały w 6 lat wyrobisko i w 1960 r. poziom wody zrównał się z
poziomem wody w zalewie Szczecińskim).
Dla zorientowanych na bardziej miejskie i portowe klimaty – warto wybrać się S3 kawałek dalej na wyspę Uznam – poświęć trochę czasu na przeprawę promową i zajechać do
Świnoujścia. Miasto, zabytki, port, plaża i falochron z uroczym białym wiatrakiem... Ciekawscy mogą przejechać się za granicę do sąsiadów i zobaczyć, jak zachowały i mają się
- w porównaniu do Międzyzdrojów - po niemieckiej stronie cesarskie kurorty: Alhbeck,
Heringsdorf i Bansin. W drodze nad morze lub powrotnej – warto zajechać do Szczecina,
choćby na kawę na Wałach Chrobrego, rozejrzeć się i ogarnąć wzrokiem wielkomiejskie
przestrzenie (najlepiej z wieży budynku muzeum).
Cudze chwalicie swego nie znacie – mamy swoje morze, wyspy, klify i uroczyska całkiem
blisko ledwie 2-3 godziny wygodnej jazdy autem...
ezdeński Jarmark Świąteczny.
Jacek Włodarski

.......
.......
.......

widokówka znad morza
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horoskop
Baran 21.03-20.04

Byk 21.04-20.05

Jesień będzie dla ciebie czasem powrotów
Okres jesienny dla ciebie będzie pełen
do dzieciństwa lub okresu szkolnego. Możesz
sprzyjających okoliczności i spotkań z
spotykać się teraz na imprezach lub mieć ochotę
odpowiednimi ludźmi. Wykaż się teraz
odwiedzić dziadków i posłuchać jak to było, kiedy
odwagą i konsekwencją w dążeniu do celu.
byłeś małym brzdącem. Wbrew pozorom nie będzie
Więcej ruchu aktywności fizycznej a otrzyto czas stracony. Innym razem może być wspaniałe spotkanie po latach
masz jeszcze więcej energii do robienia rzeczy
osób z którymi lubiłeś kiedyś przebywać i tęsknisz za takimi beztroskimi
niemożliwych. Możesz uczestniczyć w zdarzeniach, które przyniosą momentami w swoim życiu. Pozwoli ci to na pewno odprężyć się od
ci chlubę i wzrost twoich apanaży. Dlatego więcej gimnastyki czy szarej codzienności.
też tańca. Im więcej nabędziesz sprawności fizycznej tym więcej
Rak 22.06-22.07
otrzymywać będziesz obfitości. Coś dostanie się także i leniuchom.
Otwórz się na przyjmowanie. Jeśli potrafisz przyjmować
Bliźnięta 21.05-21.06
będziesz otrzymywać ze wszystkich stron i od wszystJeśli zamierzasz coś planować, tworzyć jakiś
kich. To tak jakbyś wygrał w totolotka. Dziel się tym,
plan jest to bardzo dobry czas na pewne
co otrzymujesz. Jeśli nie są ci potrzebne jakieś rzeczy,
podsumowania Maksymalnie wykorzystaj
to oddaj je innym, którym na pewno się przydadzą.
wzrost swojej intelektualnej siły. Ze zdobyJeśli chcesz zobaczyć jak to działa, przez jeden dzień
tych i zgromadzonych informacji będziesz
każdemu napotkanemu żebrzącemu daj jakiś pieniądz
potrafił wydobyć sedno i trafnie odnaji czekaj co wydarzy ci się w najbliższych dniach. Bądź otwarty i z ufnością
dziesz słabe i mocne strony swoich planów. patrz w przyszłość.
Korzystaj ze wszelkich możliwych ci środków do
Lew 23.07-23.08
uzyskania i pogłębienia swojej wiedzy, jeśli nawet będzie się to
Okres bardzo pomyślny dla osób, które działają w
wiązało z wyjazdem. Dla ciebie jesień będzie okresem podsumosłusznej sprawie. Są gotowi poświęcić się dla
wań i panowaniem nad natłokiem i chaosem informacji.
idei, która nie tylko im przyniesie pożytek. Jeśli
Panna 24.08-22.09
kierować się będziesz prawością ustrzeżesz się
Teraz możesz troszeczkę odpocząć. Uzyskałeś
przed nieprzyjemnymi sytuacjami. Nie dawaj
wysoką pozycję w rodzinie , pracy i każdy liczy
się wmanewrować w coś, do czego nie masz
się z twoim zdaniem.Ciężko na to zapracowacałkowitego przekonania. Staraj się za wszelką cenę
łeś. To wszystko, co już zdobyłeś pozostanie u
być fair wobec siebie i innych. W postępowaniu z innymi kieruj się
ciebie na dłużej, bo o tym myślisz zawsze, aby
raczej pogodnym i optymistycznym podejściem, aniżeli osądzaniem
cieszyć się wytworem swojej pracy. Nie lubisz proi krytykanctwem. Jesień będzie obfitować w sytuacje, w których
wizorki, wolisz perfekcję i możesz nawet trochę dłużej poczekać,
będziesz musiał wykazać się swoimi talentami mediatorskimi.
aby mieć to, czego chcesz i w takiej postaci jakiej to sobie wymarzyłeś. W okresie jesieni pociągać cię będą rzeczy nietuzinkowe,
Skorpion 24.10-22.11
które innych nie interesują ze względu na swoją odmienność.
Jesienne miesiące staną się dla ciebie miesiącami bardzo pra-

Waga 23.09-23.10
Twoja siła przebicia będzie niewiarygodnie silna
w miesiącach jesiennych. Napawać cię to będzie optymizmem. Zdobędziesz to, co chcesz.
Zainteresuj się sposobami pomnażania swojego
bogactwa i wzrostem potencjału, jaki posiadasz.
Uzyskując kontrolę nad swoimi finansami będziesz
mógł swobodnie realizować swoje pasje. Zapoznaj się z praktycznymi
uwagami dotyczącymi rozsądnego gospodarowania swoimi finansami. Pogadaj ze swoimi znajomymi może podpowiedzą ci, w jaki
sposób udaje im się zaoszczędzić.

cowitymi. Twój potencjał powinien teraz zostać
wykorzystany do wprawienia w ruch materialnej
strony twojego życia. Każda twoja myśl będzie
przepełniona osiąganiem zysków. Gwarancja
uzyskania owocnych rezultatów swoich działań
sprawi, że z nieukrywaną radością będziesz
koncentrował się na każdym działaniu przynoszącym ci od razu wymierne korzyści. Odnowisz
kontakty z osobami, które osiągnęły znaczącą pozycję w życiu,
starając się powielać ich schemat zarabia.

Koziorożec 22.12-20.01
Przypatrz się sobie i swojemu postępowaniu.
Jeśli widzisz coś, co bardzo cię irytuje jest to
oznaką, że należy się tym koniecznie zająć. A więc
czas naprawiać swoje błędy, odnowić swoje relacje z
bliskimi. Na pewno do tego potrzeba dużo cierpliwości i
wyrozumiałości, niemniej jednak, jeśli włożysz w to wszystko wysiłek, opłaci
ci się. Zadbaj o kręgosłup i zęby, które są oznaką mocnej postawy i stabilizacji
życiowej. Zadbaj również o zakończenie swoich starych spraw. Nawet jeżeli
będziesz musiał rozpoczynać swoją nową drogę w niezbyt sprzyjających
warunkach, będzie ona lepsza niż dotychczasowa.
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Strzelec 23.11-21.12
Okres jesienny będzie sprzyjał zrozumieniu i odnalezieniu siebie. Wiara
we własne siły spowoduje, że podejmiesz się działań, których wcześniej
z różnych względów zaniechałeś. Miej
odwagę działać, ponieważ to, co miałeś
przemyśleć już dawno jest za tobą. Teraz pozostaje tylko
działanie. Przyjrzyj się każdej napływającej myśli i staraj się ją
od razu gdzieś zapisać. Na pewno jakaś ich część okaże się
bardzo dobrymi pomysłami. Masz wystarczająco dużo siły,
aby podołać nowym wyzwaniom.

Odkrywamy nieznane i polecamy lubiane - Magazyn Turystyczny

Wodnik 21.01-19.02
Jesień sprawi, że ważne będą dla ciebie
konkrety. Wszelkie obietnice bez pokrycia natychmiast odkryjesz. Zaczniesz
interesować się wszystkim co zapewnia ci
harmonię i precyzyjność w działaniu. Jeśli napotkasz na swej drodze rzeczy niedopracowane na pewno
nie przyciągnie to twojej uwagi. Wszelkie propozycje poparte przykładami czy uwiarygodnione w inny sposób np. dokumentami będą
dla ciebie do przyjęcia. Dzięki takiemu wyczuciu możesz cieszyć się
ze swojego sukcesu, bo nos i tym razem ciebie nie zawiedzie.

Ryby 20.02-20.03
Jesień będzie okazją do sprostania umiejętności
szybkich i zdecydowanych kroków. Ta umiejętność
na pewno przyda się w podejmowaniu decyzji
dotyczących inwestowania czy uczestniczenia w
ryzykownych przedsięwzięciach.
Nie stroń od podejmowania się działań poza
miejscem swojego zamieszkania. W związku z tym, że wiele
różnych zdarzeń będzie nakładać się na siebie w tym samym niemal
czasie, przyda ci się dobra organizacja pracy, a przede wszystkim
czasu pracy. Prawie wszędzie będziesz musiał posługiwać się terminarzem spotkań i nie zapominaj o punktualnym przybyciu na miejsce.

ZagaDKa
W jednej z lubuskich miejscowości możemy podziwiać m.innymi budynek Opery z
Sydney, Statuę Wolności, Świątynie Kukulkana
i wiele innych miniatur. O jakiej miejscowości
piszemy. Na prawidłowe odpowiedzi oczekujemy pod adresem j.bloch@lotur.eu do końca
listopada. Wśród prawidłowych odpowiedzi
zostaną rozlosowane nagrody-jubileuszowe
pakiety promocyjne Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej.
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