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informacje o projekcie
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz „Lokalna Grupa
Działania Zielone Światło„ zapraszają do odkrywania atrakcji turystycznych SZLAKIEM
ATRAKCYJNEGO KRAJOBRAZU „15. POŁUDNIKA”.
Szlak 15. południka to najpiękniejsze miejsca naszych „małych ojczyzn” w bogatej palecie
przestrzeni i czasu opisane z pasją z przez tych, których zainteresowania przyciąga
ta właśnie kraina.
Będąc przekonani, że bogate walory krajobrazowe oraz nie mniej bogata historia
i legenda gmin: Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel,
Tuplice, Bytnica, Krosno Odrzańskie i Maszewo potrafią zachwycić- polecamy bogato
ilustrowane przewodniki, pełne ciekawostek, praktycznych map i wskazówek, a przede
wszystkim informacji krajoznawczych i historycznych.
Przewodniki zostały wydane w dwóch wersjach: albumowej i kieszonkowej. Uzupełnieniem oferty jest strona internetowa poświęcona promocji turystycznej regionów pod
tym samym tytułem.
Naszą publikację kierujemy zarówno do turystów z daleka, jak i do nas samych mieszkańców „swojskiego” kręgu przestrzeni Szlaku 15. południka, bo warto mieć swoje
„ulubione miejsca w regionie ”, „szlaki wędrówek”, „sentyment do miejsca urodzenia”
i wiedzieć o nich wiele.
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o 15. południku

Południk geograficzny 15 stopni długości geograficznej wschodniej, w oparciu, o który
mierzy się czas środkowoeuropejski, przebiega przez terytorium Polski od Rewala na
północy po Zgorzelec na południu.
Na opisywany region piętnasty południk wkracza tuż obok mostu kolejowego na rzece
Pliszce poniżej Grądkowa Wielkiego i dalej biegnie na południe przez lasy, aż do rzeki
Odry na wysokości wsi Sarbia. Następnie przez jezioro i wieś Bronków, przez Przychów,
przecina drogę Lubsko - Krosno tuż obok drogi do Chocicza. Biegnie przez Nowiniec,
między Budziechowem, a Jasieniem przez Lisią Górę, Golin, Jaryszów, niemal środkiem
Lipinek Łużyckich, obok kościoła w Bogumiłowie, przez Mielno, Strzegom, aż do
Zgorzelca przekraczając Nysę Łużycką.
Miejsce przebiegu 15. południka wyznaczone zostało w regionie w czterech miejscach:
przy drodze nr 29 Krosno Odrzańskie-Słubice (kilka kilometrów za Osiecznicą), przy
drodze nr 32 Krosno Odrzańskie-Gubin, za miejscowością Brzózka, przy drodze nr 287
między Jasieniem a Lubskiem (pod wsią Budziechów) oraz w centrum Lipinek Łużyckich. Postawiono tutaj kilkutonowe głazy, które przed wiekami przywlekł i pozostawił
lodowiec ze Skandynawii. Opatrzono je stosownymi pamiątkowymi tekstami.
Obszary położone w pobliżu 15. południka mają najbardziej prawidłowy rozkład dnia
słonecznego, że godzina 12 w południe jest tu rzeczywistym momentem górowania
słońca. Tego rodzaju prawidłowość dnia wpływa zapewne korzystnie na rytm dnia wczasowicza spędzającego swój wolny czas w uroczych miejscowościach naszego regionu.
Piętnasty południk wybrany został przez nas jako element spinający opisywany
region, który wprawdzie położony jest w województwie lubuskim, różni się jednak
pod względem historycznym (Łużyce Dolne, Śląsk, Brandenburgia) i geograficznym
(Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska).

strona \5

GMINA

brody
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WIEŻA WIDOKOWA
W JEZIORACH WYSOKICH

LEGENDA

mapa gminy

1| OEPL w Jeziorach Wysokich
2| Przejście graniczne Zasieki - Forst
3| Żytni Młyn
4| Sosna Ośmiornica
5| GOTCHA SPIELFELD paintball na terenie dawnej fabryki amunicji
6| Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bieczu
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o gminie
GMINA BRODY
Gmina Brody położona jest nad Nysą Łużycką, będącą
naturalną granicą polsko-niemiecką, w zachodniej części
województwa lubuskiego, w powiecie żarskim. Na jej
terenie żyje około 3,7 tys. mieszkańców, a powierzchnię
240 km2 aż w ponad 65% zajmują lasy, które wraz
z rolnictwem (najżyźniejsze gleby na pograniczu)
i usługami stanowią, w głównej mierze o potencjale
ekonomicznym regionu. Nadgraniczność jest tutaj
szczególnym atutem. W tym korytarzu międzynarodoherb gminy Brody
wego ruchu towarowego i osobowego - jak określa się
gminę - wybudowano przejście drogowe Zasieki - Forst. 4 marca 2000 r. Brody
wraz Lubskiem i niemieckim miastem Forst (Lausitz) podpisały umowę o współpracy, a siedem lat wcześniej współtworzyły powołanie Euroregionu SprewaNysa-Bóbr.
Dojazd:
Drogą wojewódzka nr 289 (DW289) Forst/Zasieki-Brody-Nowogród Bobrzański.

BRODY
(niem.: Pförten, łuż.: Brody) – Brody pojawiają się w źródłach pisanych w 1389 r.
jako powiązane z władztwem Bibersteinów z Forstu. Od 1454 r. uzyskują prawa
miejskie, a po 1668 r. stają się centrum samodzielnego państewka stanowego
we własności Promnitzów, Watzdorfów i na koniec Brühlów. Niegdyś miasto, dziś
wieś Brody przeżyły swe czasy świetności za panowania Brühlów, którzy wybudowali
tu wyniosłą magnacką rezydencję. W połowie XVIII w. z woli wszechwładnego
hrabiego Henryka Brühla zyskało jednolitą formę założenia architektoniczno-urbanistycznego powiązanego z jego pałacem.
Pałac zbudowany około 1680 r. został gruntownie przebudowany według projektu
J.K. Knöffela w latach 1741-1749 na zlecenie hrabiego Henryka Brühla. Pałac słynął

strona \8

z przepychu i hucznych zabaw. Według zachowanych wiadomości wielkie życie dworskie w Brodach trwało tylko 15 lat. W 1758 roku został spalony
przez Prusaków w akcie zemsty na saksońskim premierze. Około stu lat pałac
w Brodach stał w ruinie. Dopiero w 1885 roku prawnuk Henryka Brühla, hrabia
Fryderyk Stefan v. Brühl gruntownie wyremontował, przykrył płaskim dachem
i przystosował na mieszkania dla swojej rodziny. W 1929 roku kolejny Brühl
dokonał renowacji pałacu i przywrócił jego dawny blask. Oszczędzony przed zniszczeniami w czasie wojny w 1945 roku, został jednak później zrabowany i ponownie
podpalony. Zachował się do dziś jako ruina. Trwają prace, aby przywrócić mu dawny
blask. Odrestaurowane oficyny, tzw. Domy Kawaleryjskie stojące przy pałacowym
dziedzińcu, na nowo zyskały funkcje użytkowe. Prawe skrzydło mieści restaurację
i pokoje hotelowe „Ambasador”, lewe zaś sale konferencyjne.
Park pałacowy. Jako element zespołu
pałacowego park powstał już w XVIII w.
jako francuski ogród barokowy. W XIX w.
przekształcono go w angielski park
romantyczny. Przez lata zaniedbany
zatracił swe walory widokowe, choć
zachował się liczny starodrzew. Obecnie
jest rewitalizowany. Można w nim odpocząć, obejrzeć egzotyczną kolekcję drzew
i krzewów, zwiedzić wystawę historyczną.
Na skraju parku znajduje się kościół
p.w. Wszystkich Świętych. Obecne formy
uzyskał po przebudowie starszej w roku
1725, według planów Jerzego Bähra.
Po roku 1945 przez dziesięciolecia nie
użytkowany. Odbudowany w latach
1981-1983. Wieża zwieńczona baniastym
hełmem z latarnią. We wnętrzu znajdują
się tablice epitafijne Maxenów przeniesione tu z kościoła z Jezior Dolnych
i relikwie św. Amatii i św. Perpetuy.
Brama miejska zwana Zasiecką, powstała
w XVIII w. jako jedna z trzech bram prowadzących do wnętrza miasta i stanowiąca
element zespołu urbanistyczno-architektonicznego projektowanego przez głównego architekta saksońskiego, J.K. Knöffela. Zmodernizowana w okresie międzywojennym, posiada formy łuku trumfalnego.
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Jezioro w Brodach jest największym jeziorem w powiecie. Wzdłuż brzegów znajdują
się urocze ścieżki spacerowe, szlaki do nordic walking, trasy rowerowe, lokalne
łowisko wędkarskie.
Zabytkowy cmentarz w pobliżu drogi do Tuplic. Miejska nekropolia ewangelicka
założona została w 1701 roku. Zachowały się liczne stare nagrobki z początku XIX w.
Spoczywa tutaj m.in. pruski generał Wilhelm von Eberhard, weteran wojny
wyzwoleńczej (1806-1813). Tutaj też odnajdujemy dość liczny zespół żelaznych
krzyży produkowanych w hrabiowskiej hucie w niedalekim Proszowie. W pierwszych
latach powojennych część cmentarza adoptowano na pochówki katolickie.
Henryk von Brühl (ur. w 1700 r.). Faworyt i pierwszy minister króla Augusta III.
Piastował wiele godności. Od 1740 r. właściciel majątku w Brodach, twórca jego
świetności ekonomicznej. Zmarł w 1763 r. w Dreźnie. Został pochowany w kościele
farnym w Forst.
Alojzy Fryderyk von Brühl (ur. w 1739 r.). Syn Henryka i spadkobierca majątku
w Brodach. Generał artylerii koronnej w służbie króla Stanisława Augusta, starosta
warszawski, twórca pierwszej kanalizacji i straży pożarnej w stolicy. W 1790 r.
osiadł na stałe w Brodach. Zmarł w 1793 roku podczas podróży do Berlina. Został
pochowany na cmentarzu rodzinnym w Brodach. Jego grób nie zachował się.

BIECZ
(niem.: Beitsch /do 1937 Beitzsch, łuż.: Bušc) – wieś sołecka położona na północny
wschód od Brodów, przy drodze wojewódzkiej nr 286. Odnajdziemy tutaj liczne
ślady osadnictwa prehistorycznego. Na wschód od wsi, za cmentarzem,
w pobliżu starej drogi na Brody znajduje się osada i cmentarzysko kultury luboszyckiej datowana na 150-350 r. n.e.
Z zabytków architektury najbardziej
znaczącym jest filialny kościół barokowy
p.w. M.B. Częstochowskiej zbudowany
na miejscu starszego w 1721 r. Na planie
krzyża greckiego, według projektu Jerzego
Bähra. We wnętrzu świątyni do dziś znajdują się cenne pamiątki.
Poniżej wsi, na osi kościoła lokowany jest
zespół pałacowy z XVIII-XIX w. Wiedzie do
niego wyniosła wieża bramna z hełmowym pokryciem dachowym i kartuszami
herbowymi nad wejściem. W głebi znajduje
się barokowy pałac założony na rzucie
podkowy z dwoma skrzydłami bocznymi,
nakryty dachem mansardowym z lukarnami
i oficyny. Teren jest własnością prywatną.
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Nad wsią, od strony południowo - zachodniej, góruje Biecka Góra (111 m n.p.m.).
Najwyższe wzniesienie w gminie Brody. Zalesiony ostaniec polodowcowy, na którym w latach 60 zbudowano skocznię narciarską. W okolicach Biecza znajduje się
pięć torfowisk przejściowych, będących użytkami ekologicznymi z cenną roślinnością: turzycą bagienną, rosiczką okrągłolistną i przygiełką białą, będące ostoją
żurawia.

BROŻEK
(niem.: Scheuno, łuż.: Brožańce) – wieś stanowiąca wspólne sołectwo z Zasiekami,
położona na południowy zachód od Brodów nad Nysą Łużycką.
Na południe w pobliżu wsi, zachowało się około 400 betonowych obiektów:
hal produkcyjnych, silosów, magazynów i bunkrów. Rozrzucone na powierzchni
600 ha, to pozostałości po dawnych niemieckich zakładach zbrojeniowych,
produkujących w latach 1941-1945 materiały wybuchowe. Miejsce to nazywane
jest dzisiaj „Rokitą” albo „Bunkrowym Lasem”. Teren bardzo niebezpieczny objęty
zakazem wstępu do obiektów. Poruszać się można tylko po szlakach komunikacyjnych. Na terenie nieobjętym zakazem znajduje się „Gotcha Spielfeld”, przyciągająca amatorów gry w paintball. Znajduje się tam restauracja wraz z hotelem
i miejscem do biwakowania.

DATYŃ
(niem.: Datten, łuż.: Datyń) – wieś sołecka położona na północ od Brodów,
przy drodze do Koła. Najstarsze domy niskie, ustawione szczytowo do drogi.
Najokazalszym, jednocześnie najciekawszym obiektem jest budynek mieszczący
świetlicę wiejską. Kryty mansardowym dachem, z bogatą dekoracją elewacyjną.
Na wschód od Datynia odnajdziemy ślady grodziska plemienia Selpoli datowane na
VII – IX w. W okolicy znajdują się zalesione sosnami piaszczyste ostańce polodowcowe.

JASIENICA
(niem.: Jessnitz, łuż.: Jaseńca) – wieś sołecka położona na północ od Brodów,
ok. 1 km na prawo od drogi wojewódzkiej 286. We wsi znajdują się pozostałości
zespołu dworsko- folwarcznego, który został zburzony w latach 70. XX w. W parku
podworskim rosną pomnikowe platany.

JEZIORY DOLNE
(niem.: Nieder Jehser / wcz. Jehser, łuż.: Dolny Jazorc) – wieś sołecka położona
na północny zachód od Brodów, w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Poewangelicki kościół z XVII w. przez lata nieużytkowany i niezabezpieczony, jest
dzisiaj właściwie ruiną. Jego wnętrze kryje dobrze zachowany przykład ołtarza,
kazalnicy i drewniane empory przy ścianie północnej i zachodniej. Na kopule
ceglanej wieży mieści się wiatrowskaz z datą jej budowy 1818. Kościół otacza
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stary cmentarz, z resztką nagrobków i nielicznymi żelaznymi krzyżami. Epitafijne
renesansowe tablice Maxenów, wmurowane wcześniej w północną ścianę,
znajdują się dzisiaj we wnętrzu brodzkiego kościoła.
Budynek mieszkalny nr 26 zbudowany został w 1742 r. według projektu Krzysztofa
Knöffela jako budynek pałacowej bażanciarni. Przebudowany został w połowie
XIX w. Na rozdrożu znajduje się stodoła o konstrukcji szachulcowej (pruski mur).

JEZIORY WYSOKIE
(niem.: Hoh Jeser / wcz. Hohen Jehser, łuż.: Husoki Jasocz / Wuś Jazory) –
wieś sołecka położona na krawędzi wału morenowego, bezpośrednio od zachodniej strony Brodów.
Przy wjeździe do wsi, przy drodze po lewej stronie, mieści się Rodzinny Park Linowy.
Niezwykła atrakcja pokonywania przeszkód zawieszonych na linach nad ziemią.
Nieco dalej znajduje się Ośrodek Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej - główna placówka
dydaktyczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” Nadleśnictwa
Lubsko. Ośrodek mieści wystawowe sale
edukacyjne, prezentujące funkcje lasu,
salę konferencyjną, ogród dendrologiczny
z bogatą kolekcją sosen i innych drzew,
leśną ścieżkę dydaktyczną wytyczoną na
atrakcyjnym terenie „Na Wąwozach” oraz
wiatę turystyczno-biesiadną z paleniskiem.

Do Ośrodka przynależy również wybudowana w 1999 r. wieża przeciwpożarowo - widokowa. Ma kształt latarni
morskiej. Liczy 41 m wysokości, a na taras
widokowy prowadzi dokładnie 176 schodków. Z wysokości tarasu rozpościera się
szeroka panorama na Brody i okoliczne lasy.
Przy ścieżce dydaktycznej w OEPL w Jeziorach Wysokich znajduje się Dąb „Hubertus” .
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„Kandelabry” - Powierzchniowy Pomnik
Przyrody. Las niezwykłych, powyginanych
w pałąk drzew sosnowych, których wiek
wynosi około 85 lat. Zajmuje powierzchnię
3,37 ha. Swoje dziwne kształty drzewa zawdzięczają prawdopodobnie niemieckim
leśnikom, którzy w ten sposób formowali
„żywy” materiał na gięte meble.

KOŁO
(niem.: Kohle/ Kohlo, łuż.: Kolow) – wieś sołecka położona na północ od Brodów.
Dobrze zachował się pierwotny układ okolnicowy. W końcu XIX i na początku
XX w. rozwinięty w wielodrożnicę.
We wsi stoi jednonawowy kościół z XVIII w.,
z nieproporcjonalną, masywną wieżą.
Ściany nawy i dolna część wieży kryją
relikty wczesnogotyckiej świątyni, a we
wnętrzu odnajdziemy barokowe wyposażenie. Poniżej kościoła, przy jednym
z zaułków wiejskich stoi największy krzyż
pokutny na Ziemi Lubuskiej (155 cm
wysokości, z obustronnym reliefem miecza).
Duże wrażenie robi zespół folwarczno
- dworski usytuowany przy wjeździe
do wsi od strony Brodów. Zespół datowany
na początek XIX w. zawiera późnoklasycystyczny dwór, który nad mieszkalną
częścią parterową posiada w drugiej
elewacji pomieszczenia magazynowe.
Kryty jest dachem czterospadowym. Budynek usytuowany został w głębi dużego
dziedzińca otoczonego budynkami gospodarczymi. Na dziedziniec prowadzi przejście przez masywny i wysoki spichlerz.

MARIANKA
(niem.: Marienhein, łuż.: Marijny Gaj) – niewielka wioska leśna położona przy drodze
z Brodów do Zasiek. Na miejscu odnajdziemy parking leśny, szkółkę leśną,
a przy niej wiatę turystyczno-biesiadną z kręgiem paleniskowym oraz boisko do
siatkówki i plac zabaw dla dzieci.
„Bór Suchy” - Powierzchniowy Pomnik Przyrody – najstarszy w Polsce, liczący
ponad 200 lat fragment boru sosnowego, porastającego najuboższe siedlisko.
Powierzchnia 1,61 ha.
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Za Marianką, przy drodze do Zasiek, po prawej stronie stoi duży głaz upamiętniający wielki pożar lasu w 1982 r. Spłonęło wtedy 1162 ha powierzchni lasu i wiele
istnień świata roślinnego i zwierzęcego. Do 1992 r. był on największym pożarem
zanotowanym w powojennej historii Polski. Pomimo wielu starań leśników, do
dnia dzisiejszego życie biologiczne na tym terenie nie powróciło do stanu sprzed
pożaru. Przy głazie znajduje się miejsce postojowe dla rowerzystów, z wiatą,
siedziskami i tablicami edukacyjnymi.
Nieco dalej znajduje się następny kamień pamiątkowy ustawiony w miejscu
nieszczęśliwej śmierci rolnika z Lubska, który jadąc z Forstu, spadł z wozu i zginął
na miejscu. Było to w początkach grudnia 1867 r.

PROSZÓW
(niem.: Drahthammer– niewielka wieś
położona na południowy wschód od
Brodów, przy drodze prowadzącej do
Tuplic. Obok wsi znajduje się śródleśne
jeziorko Drutów (Proszów albo Proszowickie), będące w zarządzie Nadleśnictwa
Lubsko. Liczy niecałe 3 ha powierzchni
lustra wody. Wykorzystywane jest przez
wędkarzy.
W okolicy znajdują się:
„Ośmiornica” - sosna pospolita uznana
za pomnik przyrody z uwagi na swoją
niezwykłą formę.
„Śródleśne Oczka” - użytek ekologiczny
kilkaset metrów za Proszowem, skupiający trzy leśne jeziorka (w tym Głębokie
i Niwa) wykorzystywane jako miejscowe,
ogólnodostępne łowiska wędkarskie.
Największe z nich, jezioro Głębokie charakteryzuje się krystalicznie czystą wodą.
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„Ruskie Stawy” - użytek ekologiczny leżący w niedalekim sąsiedztwie „Ośmiornicy”, przy drodze Brody-Tuplice. Jeden z pięciu użytków ekologicznych na terenie
gminy Brody. Dawniej tereny dworskich stawów hodowlanych. W pobliżu znajduje
się zielony szlak turystyczny.

SUCHODÓŁ
(niem.: Zauchel, łuż.: Suchol) – wieś sołecka położona na zachód od Brodów.
We wsi znajduje się gospodarstwo agroturystyczne. Obok wsi mieści się płytkie,
polodowcowe jezioro Suchodolskie o pow. ponad 30 ha. W okolicy północnej
strony jeziora znajdują się pozostałości wałów grodziska kultury łużyckiej
(700-500 p.n.e.)

WIERZCHNO
(niem.: Wirchenblatt, łuż.: Werchne Błoto) – mała wieś sołecka położona na północ
od Brodów. Zachował się tutaj niewielki park podworski z pomnikowymi drzewami.

ZASIEKI
(niem.: Forst (jego prawobrzeżna część), łuż.: Baršč) – wieś stanowiąca wspólne
sołectwo ze wsią Brożek, położona nad Nysą Łużycką, na zachód od Brodów.
Dawniej 15 tysięczna, wschodnia dzielnica, prawobrzeżnego miasta Forst.
Po wojnie niemal całkowicie rozebrana. Dzielnicę z centrum miasta łączył most
zw. Lange Brücke, zbudowany w 1921 roku. Nie odbudowany po wojennych
zniszczeniach pozostaje w malowniczej ruinie. Obok fragmenty dawnej fontanny,
dekorowanej symbolami przedstawiającymi tkaczy (dawny Forst słynął z tkactwa
i sukiennictwa). Stoją też tutaj słupy dawnych latarń ulicznych. Po niemieckiej
stronie prawobrzeżny przyczółek mostowy jest odnowiony, a schody schodzą
na sam brzeg Nysy.
We wsi odnajdziemy czytelne fragmenty ciągów dawnych ulic. Choć wiele z nich
to drogi gruntowe, bez nawierzchni. Przy głównej drodze odnajdziemy cmentarz, na terenie którego zachowało się wiele dawnych nagrobków poniemieckich.
W głębi, pod lasem, mały cmentarz pożydowski z kilkoma macewami. Dwadzieścia
cztery lata temu zbudowano we wsi kościół p.w. Najświętszej Marii Panny.
Na północ od ronda Kardynała Wyszyńskiego znajduje się przejście graniczne
Zasieki – Forst. Stoi tu wiele stoisk handlowych i usługowych oraz restauracja
Karczma Polska. Ścieżka rowerowa łączy Zasieki z Brodami.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
Rynek 2
68-343 Brody

tel. 0048 68 371 21 55
gmina@brody.pl
www.brody.pl

NOCLEGI
Pałac Brühl, Hotel
Plac Zamkowy 9
68-343 Brody
www.palacbrody.pl

kom. 0048 667 657 866
tel. 0048 68 371 39 09
recepcja@palacbrody.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Borowikowa knieja”
ul. Kilińskiego 15
kom. 0048 606 173 908
68-343 Brody
tel. 0048 68 371 39 67
www.knieja.agrowakacje.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Bryl-Dom
ul. Kilińskiego 5
kom. 0048 696 351 851
68-343 Brody
tel. 0048 68 371 20 73
www.bryldom.agrowakacje.pl
bryldom.jagoda@wp.pl
Gospodarstwo agroturystyczne „Wichrowe pole”
ul. Polna 11
kom. 0048 606 173 908
68-343 Brody
tel. 0048 68 371 81 58
Gospodarstwo agroturystyczne „Na wzgórzu”
ul. Górna 15
kom. 0048 605 178 426
68-343 Brody
tel. 0048 68 371 39 76
www.kotwicka.agrolubuskie.pl
anna.kotwica@neostarda.pl
Gospodarstwo agroturystyczne „Koziołek Suchodołek na nowej zagrodzie”
Suchodół 9
tel. 0048 68 371 20 43
68-343 Brody
filipowicz.agro@wp.pl
www.suchodol.agrowakacje.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Wiejska Sielanka
Jeziory Dolne 8
kom. 0048 693 641 420
68-343 Brody
tel. 0048 885 492 545
Gospodarstwo Agroturystyczne Dom i Stajnia
Nabłoto 7
kom. 0048 683 713 817
68-343 Brody
kom. 0048 609 083 777
www.domistajnia.pl
domistajnia@wp.pl
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Binkówka”
Zasieki 3
tel. 0048 781 099 745
68-343 Brody

GASTRONOMIA
Restauracja Gorem
Plac Zamkowy 9
68-343 Brody
www.palacbrody.pl
Restauracja „Karczma Polska”
Zasieki
68-343 Brody
www.karczmapolska.zasieki.com

tel. 0048 68 371 39 09

kom. 0048 669 521 241
kom. 0048 530 885 275
restaurator05@wp.pl

KULTURA I REKREACJA
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kilińskiego 9
68-343 Brody
www.bibliotekabrody.ubf.pl

tel. 0048 68 371 25 64
bibliotekabrody@wp.pl

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Jeziory Wysokie 22
tel. 0048 68 371 26 44
68-343 Brody
oepl@op.pl
Rodzinny Park Linowy
Jeziory Wysokie
68-343 Brody
www.parklinowy-jeziory.pl

kom. 0048 665 712 614
tel. 0049 151 669 010 38 (DE)

Gotcha Spielfeld (paintball)
Zasieki, Brożek
68-343 Brody
www.paintball-spielfeld.de
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GMINA

bytnica
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KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA
W GRABINIE

LEGENDA

mapa gminy
1| Pałac w Bytnicy
2| Barokowy Pałac w Grabinie
3| Pałac Myśliwski w Gryżynie
4| Gryżyński Park Krajobrazowy
5| Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grabinie
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o gminie
GMINA BYTNICA
Gmina Bytnica znajduje się w strefie chronionego
krajobrazu „Pojezierze Lubuskie”. Zajmuje powierzchnię
209 km2, którą zamieszkuje prawie 2,8 tys. mieszkańców.
Położona jest w części środkowej województwa lubuskiego, przy trasie Świebodzin - Krosno Odrzańskie.
Podstawowym walorem gminy są wspaniałe tereny
turystyczno-wypoczynkowe. Zalesienie powierzchni
sięga 78%, a mnogość jezior i fauny nadaje tym
obszarom specyficzny urok. Podczas wędrówek leśnyherb gminy Bytnica
mi szlakami napotkać można dziki, sarny, jelenie. Nad
wodami zamieszkują bobry, wydry, zimorodki i bąki, a w przestworzach króluje
orzeł bielik. Oczom uważnego obserwatora nie powinny umknąć żurawie, czarny
dzięcioł, łabędź niemy, cyraneczka, perkoz rdzawoszyi i bytujący w opuszczonych
dziuplach gołąb siniak, czy też kaczka zwana gągołem. Większość z tych zwierząt zamieszkuje tereny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego 2755
ha powierzchni zajętej w ponad 86% przez lasy. Podziw wzbudza ukształtowanie terenu Parku z dużymi nachyleniami zboczy rynny polodowcowej, jeziorami,
stawami, 17 torfowiskami „pstrągowej” rzeki Gryżyny i 94 źródłami zboczowymi.
W północnej części rozciąga się 7,5 km ścieżka przyrodnicza z 10 stanowiskami
tematycznymi i 17 poglądowymi tablicami.
Dojazd:
Lokalną drogą Krosno Odrzańskie-Łochowice-Bytnica-Świebodzin, ok. 12 km
od Krosna Odrzańskiego.

BYTNICA
(niem. Beutnitz) to wieś, której początki
sięgają najpóźniej pierwszej połowy
XIII stulecia. Położona między dwoma
jeziorami obfitującymi w ryby miała
w swoich dziejach wątek miejski. W wieku
XVI otrzymała takowe prawa. Współcześnie Bytnica, zamieszkiwana przez blisko
1200 osób, jest stolicą jednej z najbardziej
zalesionych gmin województwa lubuskiego. Liczne jeziora położone w bliskiej
odległości stwarzają wspaniałe warunki
do uprawiania aktywnych form turystyki.
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zabudowa wsi Bytnica

Pałac w Bytnicy powstał w XVIII wieku
na zrębach wcześniejszej budowli. W obu
przypadkach budowniczymi byli przedstawiciele rodu von Rothenburg. Pierwsza
wzmianka o istnieniu w Bytnicy zamku
pochodzi z roku 1429. W roku 1786 osadę
przejął książę kurlandzki Piotr Biron.
Wtedy posadowiono nowy budynek
pałacu. Nie był on imponujący, zwłaszcza,
że został wybudowany na planie
prostokąta. Budynek parterowy, podpiwniczony z mansardowym dachem.
Ciekawiej przedstawiał się niewielki,
położony nieopodal park krajobrazowy.
Po przejęciu przez córkę Piotra Birona
Wilhelminę i jej męża księcia Hohenzollern-Hechingen pałac został przebudowany w roku 1808. Bez elementów ozdobnych, ale z wieloma elementami
z poprzednich wieków wznosi się na wzgórzu w centrum Bytnicy.
Szczególnie imponująco wyglądają fragmenty kamiennych murów. Obecnie
w tym malowniczo położonym obiekcie znajduje się szkoła.
Bytnicka kraina jeleni - w Nadleśnictwie gdzie niemal 75% stanowią lasy i żyje
wielu przedstawicieli flory i fauny szczególnie imponująco prezentuje się jeleń
europejski (szlachetny). Matecznikiem Nadleśnictwa są malowniczo położone łąki
dobrosułowskie, zwane też łąkami jeleni. Zwierzę osiąga 2,5 m długości i 1-1,5 m
wysokości w kłębie. Waga dorosłego osobnika wynosi w Polsce ok. 150 kg. Duże
poroże, nazywane też wieńcem powoduje, że zwierzęta te unikają lasów z gęstą
roślinnością. Na wielkich przestrzeniach łąk pomiędzy wsią Dobrosułów i przysiółkiem Smolary Bytnickie każdego roku od ponad 200 lat zbierają się jelenie na
rykowisko. W drugiej połowie września zwierzęta gromadzą się w celach godowych. Byki, czyli samce jeleni toczą boje o chmary, czyli stada samic. Ich głos to
nie tylko wyzwanie dla rywali, ale także znak dla samic świadczący o ich kondycji
i żywotności. Dochodzi wtedy także do pojedynków. Wszystko trwa ok. miesiąca
i wówczas przez łąki niesie się imponujący odgłos ryczących jeleni. Rozpoczynają
tuż przed zachodem słońca i kończą o świcie. Dobrosułowskie jest jednym z największych i najciekawszych naturalnych rykowisk tego typu w Europie. Dlatego
też co roku odwiedzają je rzesze turystów zarówno z Polski, jak i Europy. To piękne
widowisko ze wspaniałą grą wielu aktorów. Scenografię, scenariusz, choreografię
i imponujące efekty dźwiękowe opracowała matka natura. Obejrzenie spektaklu
jest niemal obowiązkiem miłośników przyrody w jej pierwotnym kształcie.
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GRABIN
(niem. Krämersborn) - wieś położona na
terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów i w pobliżu jezior.
Pałac, który znajduje się w centrum wsi
powstał w połowie XVIII wieku. Ta barokowa budowla o konstrukcji szkieletowej
została na początku XIX wieku w niewielkim stopniu przebudowana. Ceglany
cokół skrywa wysokie piwnice przykryte
kolebkowymi sklepieniami. Piękny kształt
wieńczy mansardowy dach. Urokowi tej
rezydencji dodaje fakt, że prowadzą do
niej aleje kasztanowców i dębów. Ponadto
przylega do niej park krajobrazowy
z wieloma gatunkami drzew.

GRYŻYNA
(niem. Giesel) - wieś położona w kierunku północno-wschodnim od Bytnicy, na
skraju Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. We wsi:
Zespół pałacowo-parkowy. Na terenie
parku znajdują się dwa stawy i mauzoleum rodziny Hohenzollernów. Pałac
myśliwski wzniesiono w roku 1820 na
starszej konstrukcji, prawdopodobnie
pochodzącej z XVII wieku. Pierwszym
gospodarzem był major Perle (być może
syn pastora z Gryżyny), który zakupił
majątek od rodziny Pförtner w roku 1812.
Kolejnym właścicielem kompleksu stał się
nadleśniczy Georg Krause (1774-1862).
To on uruchomił na Wzgórzu Augusta hutę szkła, a także cegielnię, piec do wypalania wapna, gorzelnię i browar. Zwracał uwagę na aspekt przyrodniczy. Był inicjatorem i nadzorował nasadzenia alei dębowych. Zakupił 16 000 sztuk 10-12 letnich
sadzonek dębów i zasadził je m.in. przy drogach. Ponadto założył park zwierzęcy
i bażantarnię. Syn Krausego - Maximilian zmarł dwa lata po ojcu i majątek spoczął
na barkach wdowy. W roku 1888 sprzedała ona majątek Leopoldowi von Hohenzollern – Sigmaringen. Kolejnym dziedzicem był syn Leopolda Wilhelm (zm. 1928)
i jego syn Fryderyk (zm. 1954). Sam pałac został wzniesiony na planie prostokąta.
Front budynku skierowany jest na zachód. To budynek jednokondygnacyjny
przykryty dachem mansardowym. Elewacja ogrodowa z lukarnami w dachu.
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Gryżyński Park Krajobrazowy. Jest to
obecnie najmniejszy z parków krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia
wynosi zaledwie 3 065,9 ha. Powierzchnia
pokrywa się ze zlewnią rzeki Gryżynka,
która stanowi prawobrzeżny dopływ
Odry. Z uwagi na fakt, że obszar stanowi
w niewielkim stopniu zmieniony fragment
rzeźby polodowcowej wraz z różnorodnością przyrodniczą, został w roku 1996
rozporządzeniem Wojewody Zielonogórskiego ogłoszony obszarem szczególnie chronionym. Na obszarze Gryżyńskim
znajdują się dwie ostoje siedliskowe sieci Natura 2000: „Rynna Gryżyńska” oraz
„Dębowe Aleje” w Gryżynie i Zawiszach. W tej ostatniej miejscowości znajduje
się pomnik przyrody – dąb szypułkowy o średnicy 500 cm. Wąwóz nazwany
Gryżyńskim, przez który prowadzi ścieżka przyrodnicza, nadaje się do spacerów
Jego zbocza są nachylone w zależności od
odcinka – od 25 do 65 stopni. Na terenie
parku znajduje się 11 jezior polodowcowych oraz liczne stawy. Największym
spośród jezior jest Jelito, którego największa głębokość wynosi ponad 36 metrów.
Uroku „wodnego” dodają liczne źródła
zboczowe i rzeczka Gryżynka, która swój
początek bierze we wsi Gryżyna. Znaczna
różnica poziomów rzeki i jej wartki nurt
wykorzystywano już w najdawniejszych czasach. Lokowano przy niej zarówno młyny zbożowe, jak i młyn
papierniczy. Dopełnieniem krajobrazu są bogate zasoby flory i fauny.
Warto nadmienić, że znajdują się tutaj okazy 31 roślin, które obejmuje ścisła
prawna ochrona. Wśród nich dwie odmiany rosiczki. W parku przeważają
bory sosnowe przeplatane łęgami olchowo - jesionowymi.
W samej miejscowości Gryżyna oraz
w jej pobliżu istnieją cztery aleje dębów
szypułkowych. Ich (ok. 300) wiek ocenia
się na ok. 150-200 lat. Wśród występujących tutaj bezkręgowców wymienić
można: chrząszcze – jelonka rogacza,
który osiąga długość 6 cm, a jego liczbę
szacuje się na ok. 1000 osobników i kozioroga dębosza, który bytuje głównie
w starych dębach (m.in. Bartku).
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W Parku żyje również jedyny przedstawiciel żółwi – żółw błotny. To gatunek, który
w Polsce objęty jest ścisłą ochroną już od
roku 1935. Z uwagi na warunki środowiskowe w okolicy zbiorników wodnych żyją
także: traszki, rzekotka drzewna, która
nazwę zawdzięcza odgłosom samca
i faktowi, że czasami można na nią natrafić na drzewie, ropuchy (zieloną i szarą)
i niezwykle efektowny kumak nizinny.
Ten ostatni wydziela gęsty i trujący śluz
przy zetknięciu z którym następuje u człowieka podrażnienie błon śluzowych.
Licznie reprezentowany jest także świat ptaków. Spośród lęgowych wymienić
można: żurawia lelka, dudka, pliszkę górską, bielika. Ten ostatni gatunek, dzięki
wsparciu człowieka rozwija się bardzo dobrze. Jest również niepisanym
symbolem Nadleśnictwa Bytnica. Listę nielęgowych otwierają czaple białe,
perkozy rdzawoszyje, łabędzie krzykliwe i rybołowy. Liczba gatunków ssaków,
które zamieszkują Gryżyński Park Krajobrazowy szacuje się na ponad 40.
Wśród nich – bobry, które stały się ponownie lokatorami w regionie w roku 1986.
Ponadto: lisy, tchórze, jenoty, borsuki i kilka gatunków nietoperzy. Na terenie
parku znajdują się również trzy użytki ekologiczne, czyli miejsca o niewielkim
zasięgu i posiadające na ogół mniejsze walory przyrodnicze. Należy do nich wspomniany wcześniej Wąwóz Gryżyński. To obszar nieopodal wsi, który powstał po
ustąpieniu lodowca i został uformowany przez spływające cieki wodne. Drugim
są Gryżyńskie Szuwary. To obszar położony w rynnie polodowcowej, silnie zarośnięty, głównie trzcinami. Stanowią miejsce siedlisk licznych owadów i zwierząt.
Najmniejszym spośród nich jest Bagno Żurawinowe (2,8 ha). To miejsce tzw. torfowiska wysokiego zasilanego przez wody opadowe. Użytek ten został stworzony
z uwagi na konieczność ochrony wspomnianego torfowiska, borów bagiennych
oraz występujących tam okazów przyrodniczych.
Kraina młynów (okolice Gryżyny, Szklarki Radnickiej i rzeczki Gryżynki). Na całej
długości potoku znajdujdowało się aż sześć młynów wodnych. Dobre warunki
jakie stwarzały zarówno woda, jak i otaczający ją las były optymalne do ich
budowy. W większości były to młyny żarnowe służące mieleniu zbóż.
Ich wydajność wynosiła ok. 1,5 t zboża na dobę (w wiatrowych ok. 1 t). Dzięki funkcjonowaniu takiej ilości młynów oraz bliskości surowców rozwijał się
miejscowy przemysł. W obrębie wsi i w jej okolicy działały: papiernia, cegielnia,
huta szkła i fabryka sukna. Poczynając od źródła Gryżynki, pierwszym młynem był
Vorder Mühle, czyli jak przystało na „pierwszaka” młyn przedni. Obecnie jego
ślady są zaznaczane jako Młyn Strzelnik.
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Kolejnym młynem był tzw. Młyn Średni. Pracował na potrzeby fabryki sukienniczej. Został rozebrany w roku 1923. Do dzisiaj w miejscu gdzie był posadowiony
można natrafić na młyńskie koło z napisem Francuska Fabryka Kamieni Młyńskich w Neusalz. Następnym na trasie był Młyn Tylny, zwany też Młynem Zaskórz.
Na początku XX wieku on także stał się własnością von Hohenzollernów.
W miejscu gdzie niegdyś stał pozostały fragmenty fundamentów i elementy
podłóg. Czwarty z nich znajdował się przy wschodnim krańcu wsi Grabin,
stąd jego nazwa – Młyn Grabin. Pozostałości jego istnienia są sporadyczne (fragmenty fundamentów).Nie można również trafić na wzmianki o nim. Jedynym
źródłem informacji są ślady na XIX-wiecznych mapach. Na granicy Gryżyńskiego
Parku Krajobrazowego, tuż przy wsi Szklarka Radnicka znajdował się piąty młyn,
tzw. Czerwony. Nazwę zawdzięcza barwnikowi, jakiego używali sukiennicy
z położonego nieopodal foluszu do barwienia tkanin. Duża ilość wypływającej
czerwonej wody przyczyniła się do nadania nazwy. Przez pewien czas w miejscu
tym funkcjonowała niewielka elektrownia wodna. Młyny wodne prawdopodobnie stanowiły także ważny element okolicznych folwarków. Jak wynika
z zestawienia autorstwa Gustava Harneckera z roku 1856 w okolicy były folwarki:
Hintervorwerk (tylny), Mittelvorwerk (środkowy) i Vordervorwerk (Tylny)nazywany jeszcze Morsteinvorwerk, czyli folwarkiem arianina Morsztyna. Młyny
porosła roślinność, a resztki wchłania ziemia. Mimo upływu czasu, miejsca te
nie utraciły nic ze swojego uroku.

PLISZKA
(niem. Pleishammer) - budzi skojarzenia z niewielkim ptakiem, rzeką, a tylko
nieliczni znają osadę śródleśną pod tą nazwą. Niemiecka nazwa – Pleishammer
sugeruje istnienie „młota”, czyli huty. Już w XVI wieku istniała tutaj jedna
z najstarszych w regionie hut żelaza. Pracowała w oparciu o pokłady rudy
darniowej. Na początku XVIII w. hutę dzierżawiło dwóch kowali: Drümmel i Klix.
Stanowiła własność rodu von Rottenburg, panów Bytnicy i Nietkowa.
W roku 1778 huta w Pliszcze trafiła w ręce monarchy pruskiego – Fryderyka II.
Od tego czasu odnotowano jej dynamiczny rozkwit. W okresie wojen napoleońskich, po zajęciu Prus (1806-1812), huta pracowała na rzecz armii Bonapartego,
m.in. odlewając kule armatnie. Produkcję wstrzymano w 1879 r. Pozostałości
były zgrabione. Część spłonęła. To co udało się uratować zakupiła spółka Zahn
& Fleischer i wytwarzała korpusy pługów - lemiesze. Do dzisiaj zachowały się
tylko resztki murów huty wybudowanej z bloczków ze szlaki wielkopiecowej
o niebieskozielonej barwie. Miejsce to jest pełne uroku. Rzeczka o tej samej
nazwie stanowi magiczne miejsce dla miłośników spływów.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
Bytnica 52
66-630 Bytnica

tel. 0048 68 391 57 96
sekretariat@bytnica.pl
www.bytnica.pl

NOCLEGI I GASTRONOMIA
Rancho Gryżyna - stadnina koni
Gryżyna 22
66-630 Bytnica

tel. 0048 68 391 50 20
tel. 0048 68 391 50 29

Całoroczny Dom Wakacyjny
Gryżyna 13 a
66-630 Bytnica
www.gryzyna.pl

kom. 0048 501 203 232
tel. 0048 68 391 50 84
info@gryzyna.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Dom pod Dębami
Gryżyna 6
kom. 0048 602 251 945
66-630 Bytnica
tel. 0048 68 391 50 39
www.gryzyna.com
Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka Łasiczyn
Łasiczyn 1
kom. 0048 660 280 414
66-630 Bytnica
Gospodarstwo Agroturystyczne U Renii
Struga 7
kom. 0048 501 303 536
66-630 Bytnica
tel. 0048 68 391 70 09
Ośrodek wypoczynkowy ANApausis
Gryżyna 51
kom. 0048 660 533 909
66-630 Bytnica
tel. 0048 68 391 50 94
www.anapausis.pl
biuro@anapausis.pl
Apartament Gąsiorówka
Gryżyna 49
66-630 Bytnica
Pensjonat Dworek Dalia
Grabin 19
66-630 Bytnica

kom. 0048 608 483 355
kom. 0048 608 846 169
tel. 0048 68 383 14 74

Gospodarstwo Rybackie Forelle - pole namiotowe
Pliszka
kom. 0048 601 557 084
kom. 0048 606 416 195
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REKREACJA

GMINA

gubin

KOLUMNA ZWYCIĘSTWA
W BRZOZOWIE
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LEGENDA

mapa gminy
1| Prywatne Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bieżycach
2| Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca Maryi Panny w Chlebowie
3| Placówka Edukacji Ekologicznej „Sosna Gubińska” w Dzikowie
4| Kościół filialny p.w. Św. Józefa w Stargardzie Gubińskim
5| Kościół p.w. Jana od Krzyża w Starosiedlu
6| Pałac w Luboszycach
7| Kościół p.w. Św. Rodziny w Sękowicach
8| Krzyż Pojednania
9| „Uroczysko Węglińskie”
10| Przejście graniczne w Sękowicach
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o gminie
GMINA GUBIN
Gmina Gubin z powierzchnią 380 km2 jest największą gminą województwa lubuskiego, zajmując 2,72%
powierzchni województwa. Położenie gminy jest
niezwykle korzystne: w centrum znajduje się ponad
16 000. Gubin z położonym po drugiej stronie granicy
blisko 17 000. Guben, w odległości 30 km znajduje się
ponad 100 000. Cottbus, będący powiatem grodzkim.
Około 95% terenu stanowi teren płaski. Teren pagórherb gminy Gubin
kowaty występuje na wschodzie gminy, na granicy
z gminą Bobrowice. Tereny zalesione stanowią 21 737 ha
tj. 57,2 % powierzchni, z czego lasy do 40 lat stanowią 40,2% ogółu lasów,
natomiast tereny uprawne 12 283 ha tj. 33% powierzchni gminy. Na terenie gminy
występują rzeki Odra, Nysa Łużycka, Lubsza, Młynna, Golec, Budoradzanka,
Steklnik, Kolna (Werdawa), Ilna, Kanały Ładzica. Łączna długość cieków wodnych
z wyłączeniem Odry i Nysy Łużyckiej, wynosi 118,48 km. Największe zbiorniki
wodne na terenie gminy to jeziora Borek i Głębokie. Pozostałe zbiorniki
wodne to typowe jeziora i stawy leśne oraz stawy hodowlane. Ogólnie na
terenie gminy znajduje się 13 stawów hodowlanych o łącznej powierzchni 88 ha.
Dojazd:
Drogą krajową nr 32 (DK32) prowadząca od Stęszewa do Sękowic koło Gubina;
drogą wojewódzką nr 138 (DW138) Sulęcin-Gubin; drogą wojewódzką nr 286
(DW286) Biecz-Gubin i drogą wojewódzką nr 285 (DW285) Starosiedle-Gubin.

BIEŻYCE
(niem.: Gross Bösitz, łuż.: Běšce) – wieś sołecka granicząca od wschodu z Gubinem.
We wsi znajduje się prywatne Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowane
przez Zenonę i Grzegorza Dyrbuschów. W Szkole Podstawowej w Bieżycach
mieści się mała sala historyczna. We wsi:
Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 400 cm, położona na posesji nr 17. Dwie topole
osiki w wieku ok. 150 lat o obwodach 430 i 445, rosnące za budynkiem nr 58.
Były cmentarz niemiecki, z licznymi zaniedbanymi nagrobkami, znajduje się na
wzniesieniu w lesie, na północ od drogi głównej. Rośnie tutaj kilkanaście okazów
cisa pospolitego.
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BUDORADZ
(niem.: Buderose, łuż.: Budoradz) – wieś sołecka położona w zakolu Nysy
Łużyckiej, na północ od Gubina. Są tu ślady wczesnośredniowiecznego grodziska.
W lasku brzozowym odnajdziemy zapomniany i zaniedbany cmentarzyk rosyjskich
jeńców wojennych z okresu I wojny światowej. W pobliżu mieści się pierwszy
w kraju prywatny rezerwat przyrody „Gubińskie Mokradła”.

CHLEBOWO
(niem.: Lindenhein do 1935 Niemaschkleba, łuż.: Namašklěb) – wieś sołecka na
północny wschód od Gubina, przy drodze wojewódzkiej nr 138.
We wsi znajduje się kościół p.w. Św. Józefa
Oblubieńca Maryi Panny. Gotycki, zbudowany w XIII w. Murowany z kamienia
i cegły, wielokrotnie przebudowywany.
Od zachodu ostrołukowy portal ceramiczny. Trzy kilometry od wsi znajduje się na
Odrze przeprawa promowa w Połęcku.
Koło Chlebowa stoi wysoka wieża przeciwpożarowa. We wsi znajdują się trzy
gospodarstwa agroturystyczne.

CZARNOWICE
(niem.: Schernewitz do 1937 Tzschernowitz, łuż.: Carnojce) – wieś sołecka położona na południowy wschód od Gubina. Po dawnym zespole dworskim pozostała
stodoła i niewielki park.
W miejscowym Gimnazjum im. Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość
Ojczyzny w Czarnowicach mieści się Izba Pamięci poświęcona Weteranom oraz
Izba Tradycji, z pamiątkami związanymi z przeszłością Ziem Zachodnich i dniem
codziennym przesiedlanych tu Polaków. We wsi znajdziemy łowisko pstrągowo-karpiowe z restauracją, parkingiem, domkami noclegowymi, dostępem do Internetu.

DOBRE
(niem.: Dobern, łuż.: Dobryń) – niewielka wieś, dawna osada folwarczna o bezładnej zabudowie, leżąca na wschód od Gubina przy drodze powiatowej nr 1138.
Na południowy wschód znajduje się Góra Czartowiec (121 m n.p.m.). Znana
z lokalnych legend jako miejsce sabatów czarownic i miejsce skąd diabeł ciskał
głazami w okoliczne kościoły. Przez górę (omijając jej szczyt), prowadzi czerwony
szlak turystyczny do Krosna Odrzańskiego i Lubska.

strona \30

DOBRZYŃ
(niem.: Döbern / wcz. Gross Döbern, łuż.: Derbno) – wieś sołecka na południowy wschód od Gubina. Wzmiankowana w 1452 roku jako rycerskie dobra lenne.
Dawna wieś łużycka. Przetrwał pierwotny układ owalnicowy z wąskimi uliczkami

DZIKOWO
Wieś sołecka na wschód od Gubina, przy drodze krajowej nr 32 Gubin-Krosno Odrzańskie. Koło wsi znajduje się 5 pomnikowych dębów i głaz upamiętniający leśników,
którzy nie powrócili z I wojny światowej.
Mieści się tutaj placówka Edukacji Ekologicznej „SOSNA GUBIŃSKA” Nadleśnictwa Gubin. To doskonałe miejsce do
zgłębiania wiedzy przyrodniczo– leśnej.
Obok ścieżka przyrodniczo - leśna „Dzikowo”. Trzy kilometry od wsi w kierunku
wschodnim znajduje się rezerwat przyrody
faunistyczno-leśny
„Dębowiec”,
o pow. blisko 10 ha. Jego celem jest
zachowanie starodrzewu dębowego. Istotne są także stanowiska chronionych
owadów – jelonka rogacza i kozioroga dobosza. Oba te gatunki chrząszczy
występują bardzo rzadko, podlegają w Polsce ochronie prawnej. Rezerwat ma
znaczenie przede wszystkim naukowe. Na Łysej Górze, zw. też Górą Łaziska (2 km
na południe od Dzikowa), znajduje się wysoka wieża, dostrzegalnia przeciwpożarowa.

GĘBICE
(niem.: Amtitz, łuż.: Homśica) – wieś
sołecka leżąca nad Lubszą (Lubicą) na
południowy wschód od Gubina przy
drodze wojewódzkiej nr 286. Do wsi
prowadzi aleja dębów czerwonych. Renesansowy zamek został spalony w 1945 r.
Na skraju parku znajduje się kościół z XV w.,
który w 1770 r. otrzymał późnobarokową
formę architektoniczną z czytelnym zarysem budowli gotyckiej. Nieużytkowany po 1945 r. popadł w ruinę. Park z drugiej
połowy XIX w. jest wielohektarową (15 ha) kompozycją krajobrazową. Wśród
bogatej rodzimej i aklimatyzowanej roślinności występuje licznie starodrzew,
np. 6 sztuk dębów szypułkowych w wieku 250 -300 lat, najgrubszy osiąga 6,20 m.
Od 1938 do 1943 r. na terenie folwarcznym istniał obóz internowania i jeniecki
Stalag III B filia Fürstenberg, w którym przebywał ojciec, późniejszy święty, Maksymilian Maria Kolbe. Na skraju wsi znajduje się pomnik pamięci narodowej z 1969 r.
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GRABICE
(niem.: Reichersdorf, łuż.: Rachertojce) – duża wieś sołecka na południe od
Gubina. We wsi znajduje się parterowy dwór z XVIII w. Po wojnie użytkowany
przez PGR, obecnie w rękach prywatnych. Do dworu przylegają relikty parku
krajobrazowego z drugiej połowy XIX w., o powierzchni 0,3 ha. Odnajdziemy tutaj
również Cmentarzysko kultury luboszyckiej, liczące aż 460 pochówków z II-IV w. n.e.

KANIÓW
(niem.:Kanig, łuż.: Kańjow) – wieś sołecka na wschód od Gubina, przy drodze
powiatowej nr 1136. Pierwszy kościół stanął tutaj w latach 1845-1850. Mimo złego stanu, czynny był do końca 1946 roku. Ostatecznie został rozebrany w 1961
roku, a na jego miejscu mieszkańcy wznieśli nową świątynię. Wyświecony został
6 września 1988 roku. We wsi znajduje się młyn z początków XX w. Przed leśniczówką wiąz o obwodzie 390 cm. Wśród kilkunastu domów najstarsze pochodzą
z pierwszej połowy XIX w. Dom nr 16 ma umieszczoną w szczycie datę 1845.

KOMORÓW
(niem.:Mückenberg, łuż.: Komorow) – wieś sołecka przylega do miasta Gubin
od północy. Największą dumą i osobliwością wsi jest rosnący tu wiąz liczący już
450 lat, o obwodzie pnia 7,10 m. Latem 2004 r. został poważnie uszkodzony przez
wichurę. Uważany jest za najstarszy w Europie pomnik przyrody. We wsi znajduje
się duży kompleks byłych koszar wojskowych.

KOPERNO
(niem.: Küppern, łuż.: Kiperna) – wieś sołecka na południe od Gubina. We wsi stoi
Kościół filialny pw. Matki Bożej Bolesnej zbudowany ok. połowy XIX w. Neogotycki,
murowany z absydą we wschodniej i wieżą w zachodniej części. Odnajdziemy tutaj
również nieczynny poewangelicki cmentarz z przełomu XIX/XX w. (znajduje się
w ewidencji konserwatorskiej).

KOSARZYN
(niem.: Kuschern, łuż.: Kóšaŕńa) – wieś
sołecka na północ od Gubina. Wieś
otacza
teren
Krzesińskiego
Parku
Krajobrazowego. Obok wsi znajduje się
jezioro Borek, liczące 66 ha powierzchni,
a przy nim ośrodki wypoczynkowe, ogólnodostępne,z bazą gastronomiczną i noclegową. Jezioro jest chętnie odwiedzane
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przez wędkarzy. Około 1 km na północ Nysa Łużycka uchodzi do Odry. Na wałach
w sąsiedztwie ujścia Łomianki do Odry, znajduje się mogiła pogranicznika,
zastrzelonego przez szabrownika w 1957 r. U ujścia Nysy Łużyckiej do Odry znajduje się Krzyż Pojednania zw. także Krzyżem Spotkań.
Krzesiński Park Krajobrazowy. Południowa część parku. Utworzony w 1998 roku,
o powierzchni 8 546 ha, z czego 4 770 ha położone jest w gminie Gubin. Przedmiotem ochrony parku są walory przyrodnicze i krajobrazowe pradoliny Odry
i doliny Nysy Łużyckiej. Park charakteryzuje się niezwykle zróżnicowanym i atrakcyjnym krajobrazem.

KOZÓW
(niem.: Kaaso, łuż.: Kazow) – wieś położona nad potokiem Wodra na południe
od Gubina. Zachował się zespół dworski z XVIII – XIX w. Budynek dworski ma
dwie kondygnacje z ryzalitem trzykondygnacyjnym. Dach wysoki, mansardowy.
Przy dziedzińcu od południa i zachodu stoją budynki gospodarcze - parterowy
budynek mieszkalno – gospodarczy mający metrykę równoczesną z dworem
i stodoła z 1789 r. oraz druga stodoła i stajnia. Zespół dworski należał do
Kombinatu Gospodarstw Rolnych w Grabicach. Teraz dwór użytkowany jest jako
budynek mieszkalny.

LUBOSZYCE
(niem.: Liebesitz, łuż.: Lubošojce) – wieś położona na południe od Gubina przy drodze wojewódzkiej nr 285, u podnóża Owczarki, najwyższego wzniesienia Pagórków Luboszyckich. We wsi zespół pałacowy z XIX w., złożony z pałacu, czworaka,
stodoły i parku.
Pałac. Zbudowany w latach 1846-60.
Neogotycki, murowany, piętrowy z wieżą.
W sąsiedztwie pałacu trzyhektarowy park
krajobrazowy z pomnikowym starodrzewem.
Czworak z przełomu XVIII –XIX w.,
nakryty wysokim dachem dwuspadowym.
Również stodoła pochodzi z tego samego
okresu. Posiada jednak konstrukcję szachulcową.
W zachodniej części wsi lokowany jest dawny cmentarz ewangelicki. Jak na polskie
warunki cmentarz niemiecki zachowany jest w miarę „dobrze”. U stóp Owczarki
od południowego wschodu, w lasku odnajdziemy cmentarzysko z okresu
kultury luboszyckiej z lat 150-350 n.e. z kamiennymi kręgami. Na szczycie góry
mieści się wieża - dostrzegalnia.
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MARKOSICE
(niem.: Markersdorf, łuż.: Markośice) - wieś sołecka położona nad Nysą Łużycką,
na południowy zachód od Gubina. Ulicówka z placem, zabudowa zwarta.
Występuje od 1293 roku jako wieś benedyktynek gubińskich. Od XVII w. lenna wieś
rycerska. Przy polnej drodze, na tyłach zabudowań gospodarskich, znajduje się
krzyż pokutny z końca XV wieku.

MIELNO
(niem.: Mehlen, łuż.: Maliń) – wieś sołecka położona na południe od Gubina.
We wsi znajduje się kościół filialny – neogotycki, zbudowany w 1892 roku.

POLANOWICE
(niem.: Niemitzsch, łuż.: Němšk) - wieś sołecka na południe od Gubina, przy drodze
wojewódzkiej nr 285. Jedna z najstarszych osad na tym terenie. Wymieniona
już w XI wieku. Istniał tu gród obronny nad Nysą Łużycką (historyczna Niemcza
Łużycka), który jest do tej pory doskonale widoczny. Na pobliskich polach
uprawnych można napotkać okruchy ceramiki z XI w. Dom nr 18 zbudowany na
przełomie XVIII i XIX w., o konstrukcji szachulcowej, parterowy, nakryty dachem
dwuspadowym.

SĘKOWICE
(niem.: Schenkendorf, łuż.: Šenkojce) – duża wieś sołecka na południe od Gubina.
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1347 r. W okresie od XVI do XIX wieku była
własnością zakonu rycerskiego św. Jana. We wsi:
Kościół filialny z drugiej połowy XVII w.
Szachulcowy, o rzucie ośmioboku. Wnętrze obiegają empory. Obok drewniana
dzwonnica. Z wystroju zachowały się nagrobki renesansowe oraz barokowy ołtarz
i chrzcielnica z drugiej połowy XVII w.
Ruiny rycerskiej wieży mieszkalnej z XV w.
Koło wsi zbudowano w latach 90. XX w.
przejście graniczne z terminalem.

STARGARD GUBIŃSKI
(niem.: Stargardt, łuż.: Stary Grod) – wieś sołecka położona w dolinie Lubszy
(Lubicy), na południowy zachód od Gubina, przy drodze 286. Na rozstaju dróg
znajduje się Pomnik gen. Świerczewskiego, ustawiony w 1947 r. z inicjatywy
mieszkańców, byłych żołnierzy II Armii WP.
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Kościół filialny p.w. Św. Józefa zbudowany
w XIV w., przebudowany w XVIII wieku.
Przy ścianie zachodniej znajduje się kwadratowa drewniana wieża zwieńczona
daszkiem namiotowym. W pobliżu Lubszy
(Lubicy) odnajdziemy resztki wałów dawnego słowiańskiego grodziska plemiennego z VII- IX w.

STAROSIEDLE
(niem.: Starzeddel, łuż.: Stare Sedlo) – wieś sołecka nad Lubszą na południowy
wschód od Gubina, przy drodze 286. We wsi:
Kościół p.w. Św. Jana od Krzyża z XVIII w.,
z gotycką ceglaną wieżą, o bogatej
renesansowej dekoracji. Wnętrza nawy
i prezbiterium tworzą sale nakrytą wspólnym stropem. Ściany opinają empory
wsparte na kolumnach. Odnajdziemy tutaj
szesnastowieczne płyty nagrobne.
W podworskim parku zachowały się liczne
pomnikowe drzewa. Szczególne wrażenie
robią dęby o obwodach do 5,40 m.
W widłach Lubszy i Niespawy zachowało się dawne grodzisko. We wsi znajduje
się gospodarstwo agroturystyczne. Na Lubszy, w budynkach dawnego młyna i tartaku, od 1996 r. funkcjonuje mała elektrownia wodna. Obiekt w rękach prywatnych.

STRZEGÓW
(niem.: Strega, łuż.: Stšěgow) – wieś sołecka położona w Dolinie Nysy, na południowy zachód od Gubina. Znajduje się tu późnogotycki kościół parafialny
p.w. Św. Antoniego Padewskiego z XV w. Murowany, salowy z wieżą, który był
wielokrotnie przebudowywany. Do średniowiecznych pozostałości zalicza się
krzyż wykonany z granitu. Znajduje się tutaj również wysoka wieża – dostrzegalnia.

WAŁOWICE
(niem.: Wallwitz, łuż.: Walojce) – duża wieś sołecka na północny wschód od Gubina,
położona u podnóża Góry Zamkowej. We wsi na uwagę zasługują pozostałości po
tartaku wodnym z XVIII w. Jest to rzadki przykład budownictwa przemysłowego.
Na Górze Zamkowej istniało w średniowieczu grodzisko, a później zamek (obecnie
śladowe pozostałości ruin). Na skraju Wałowic (w kierunku Chlebowa) mieści się

strona \35

gospodarstwo agroturystyczne, stadnina koni - „Stajnia Sportowo-Hodowlana
Kiecoń i syn”. Siedzibę we wsi ma zakład produkujący meble, głównie na eksport.

WĘGLINY
(niem.: Ögeln , łuż.: Hugliny) – wieś sołecka leżąca na południe od Gubina.
Na terenie wsi odkryto ślady obozowiska paleolitycznego z IX tysiąclecia p.n.e.
We wsi: Folwark z końca XVIII w. Remiza strażacka z XIX w. Dom nr 17
zbudowany w XVIII w. Murowany w kondygnacji szachulcowy na dłuższych
bokach oszalowany. Kryty dachem naczółkowym. Przy drodze WęglinyMielno położona jest aleja 83 dębów, szypułkowych w wieku 200-300 lat.
Dąb szypułkowy w wieku ok. 400-500 lat (najstarszy w gminie) o obwodzie
750 cm położony na działce nr 34.
Dwa kilmetry od wsi mieści się Rezerwat przyrody „Uroczysko Węglińskie”
o pow. blisko 7 ha. Ochronie podlega fragment strodrzewia dębowego z domieszką
buka i innych gatunków drzew pochodzenia naturalnego, w wieku 100 – 120 lat,
porastających obszar atrakcyjny pod względem krajobrazowym.

WITASZKOWO
(niem.: Vettersfelde, łuż.: Wětškow)– mała wieś sołecka na południowy wschód
od Gubina. W 1882 znaleziono tu bogaty
skarb zawierający przedmioty ze złota
pochodzenia scytyjskiego. We wsi:
Kościół filialny zbudowany w 1749 r.,
odnowiony w 1904 r. Wzniesiony w konstrukcji szachulcowej. Dach wielospadowy zwieńczony na środku kalenicy
sygnaturką. We wnętrzu odnajdziemy
renesansowy, drewniany ołtarz z 1596 r.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

tel. 0048 68 359 56 40
urzad@gminagubin.pl
www.gminagubin.pl

NOCLEGI I GASTRONOMIA
Zajazd JAW - MAR
Sękowice 78
66-620 Gubin
www.jaw-mar.pl

tel. 0048 68 359 10 70
kom. 0048 512 174 451
jaw-mar@o2.pl

Ośrodek Wczasowy „Nad Borkiem”
Kosarzyn
kom. 0048 607 034 780
66-620 Gubin
tel. 0048 68 359 43 92
www.nadborkiem.pl
rezerwacje@nadborkiem.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne RANCHO
Sękowice 79
kom. 0048 516 026 662
66-620 Gubin
tel. 0049 173 827 59 07 (DE)
Domki Kampingowe OAZA
Kosarzyn
66-620 Gubin

kom. 0048 502 034 561
tel. 0048 68 359 99 83

Gospodarstwo agroturystyczne - Łowisko
Żytowań 17a
tel. 0048 68 455 31 25
66-620 Gubin
Agroturystyka ,,NAD STAWAMI”
Chlebowo 41
66-620 Gubin

kom. 0048 609 138 452
tel. 0048 68 359 91 10
olo.urban1@op.pl

Gospodarstwo agroturystyczne “U Jadzi”
Chlebowo 4
kom. 0048 601 815 860
66-620 Gubin
Gospodarstwo agroturystyczne „Łowisko”
Chlebowo 42a
kom. 0048 604 311 638
66-620 Gubin
Agroturystyka na wyspie „Rancho Jazów”
Chlebowo 42a
kom. 0048 604 311 638
66-620 Gubin
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Malina”
Wielotów 26
kom. 0048 608 737 898
66-620 Gubin
Gospodarstwo agroturystyczne
Gębice 43
66-620 Gubin

kom. 0048 782 395 208
tel. 0048 68 359 00 56

Gospodarstwo agroturystyczne
Starosiedle 68
66-620 Gubin

kom. 0048 511 691 600
tel. 0048 68 359 28 32

„Gospoda Floriana”
Markosice 7
66-620 Gubin

kom. 0048 600 496 327
daniel.zolotenko@o2.pl

KULTURA I REKREACJA
Łowisko Komercyjne „Leśna Polana”
Sękowice
kom. 0048 501 468 431
66-620 Gubin
www.lesnapolana-sekowice.eu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „Folwark”
Czarnowice
kom. 0048 661 939 572
66-620 Gubin
rafaldrobek@gmail.com
www.folwark-czarnowice.pl
Łowisko OAZA
Kosarzyn
66-620 Gubin

kom. 0048 502 034 561
tel. 0048 68 359 99 83

Łowisko
Chlebowo 42a
66-620 Gubin

kom. 0048 604 311 638
tel. 0048 68 359 99 83

Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho - grota solna
Sękowice 79
tel. 0049 173 827 59 07 (DE)
66-620 Gubin
tel. 0048 68 359 10 04
Ośrodek Wczasowy „Nad Borkiem” - nurkowanie, łodzie, kajaki, łowisko
Kosarzyn
kom. ,0048 607 034 780
66-620 Gubin
tel. 0048 68 359 43 92
www.nadborkiem.pl
rezerwacje@nadborkiem.pl
Gospodarstwo agroturystyczne „Łowisko”
Żytowań 17a
tel. 0048 68 455 31 25
66-620 Gubin
Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bieżycach
Bieżyce 53
tel. 0048 68 359 65 30
66-620
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jasień

WIEŻA CIŚNIEŃ – SIEDZIBA PTTK
W JASIENIU
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LEGENDA

mapa gminy

1| Oznaczenie 15. Południka przy drodze Budziechów - Jasień
2| Park kulturowy „Grodzisko w Wicinie”
3| Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu
4| Kamienny Krzyż Pokutny w Roztokach
5| Leśny Dwór w Świbnej
6| Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie
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o gminie
GMINA JASIEŃ
Gmina Jasień położona jest na historycznym terenie
Łużyc, w południowo-zachodniej części województwa
lubuskiego. Przez jej teren przepływa rzeka Lubsza,
będąca dopływem Nysy Łużyckiej oraz kanały i rzeczki:
Makówka, Ług, Widunia, Szyszyna, Korzenna, uchodzące
do Lubszy. Przejściowy klimat z wpływami klimatu
oceanicznego powoduje, że wiosna i lato są wczesne,
a zimy krótkie z łagodnymi temperaturami. Największe
w powiecie zalesienie sprawia, że gmina jest atrakcyjherb gminy Jasień
nym terenem dla grzybiarzy i obserwatorów dzikiej
przyrody. Do odwiedzenia tych stron zachęcają również łowiska ryb. Amatorzy
pieszych i rowerowych wycieczek znajdą tutaj interesujące trasy, a miłośnicy
historii i dawnej architektury powinni zwrócić uwagę na szereg zabytków
świadczących o dawnej świetności regionu. Przez teren gminy przebiegają trzy
szlaki turystyczne: niebieski liczący 25,2 km, z Jasienia do Trzebiela; zielony
o długości 76,5 km z Żar do Gubina; żółty prowadzący z Lubska do Gorzupi
o długości 31 km. Prawdziwą perłą jest położone w pobliżu Wiciny grodzisko
„kultury łużyckiej” datowane na około 750 lat p.n.e. Tworzony jest tam Park
kulturowy „Grodzisko w Wicinie”. Prowadzone od wielu lat prace archeologiczne
odkryły bogate zbiory rękodzieła, które można podziwiać m.in. w Muzeum
Środkowego Nadodrza w Świdnicy.
Dojazd:
Drogą wojewódzka nr 287 (DW287) Żary-Jasień-Bobrowice i drogą wojewódzką
nr 294 (DW294) Trzebiel-Jasień.

JASIEŃ
(niem.: Gassen, łuż.: Gašyn) - pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1310 r.,
kiedy wieś Gassen pojawia się w posiadaniu łużyckiego rodu Wiedebachów.
Prawa miejskie posiada od 1660 r. Miasto pozostaje własnością szlachecką niemal
do końca XIX w. Samodzielność samorządową mieszkańcy zyskali w połowie
19 stulecia. W tym okresie następuje szybkie uprzemysłowienie miasta i jego znaczny rozwój. Dzisiaj jest miastem o charakterze przemysłowym. W Jasieniu oraz na
terenie gminy funkcjonuje ok. 30 różnych przedsiębiorstw.
Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Różańcowej. Barokowa, poewangelicka
świątynia z 1743 r. Wzniesiona na miejscu drewnianego kościoła zniszczonego
w pożarze miasta w 1731 r. Wewnątrz znajduje się zabytkowy polichromowany
strop z XVIII w., przeniesiony z kościoła w Kożuchowie oraz epitafia i organy.
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W kościele chowani byli
miasta wraz z rodzinami.

właściciele

Krzyż pokutny. Najmniejszy obiekt tego
typu w Polsce, o wys. 37 cm. Wykonany
został z połówki kamienia młyńskiego.
Wyryta na nim data 1813 prawdopodobnie
oznacza czas powstania zabytku. Przeniesiony i wkopany w pobliżu kościoła w 1887 r.
Pałac. Późnobarokowy, murowany z cegły
na planie wydłużonego prostokąta,
budowany w latach 1764-1780. W końcowej fazie przez kolejnego właściciela dóbr
jasieńskich Abrahama G.P. von Rabenau.
Jest to dwukondygnacyjny budynek
nakryty dachem mansardowym z lukarnami. W szczycie wieńczącym frontowy
pseudoryzalit umieszczony jest dekoracyjny motyw panoplii symbolizującej
rycerskie tradycje właściciela. W środkowej płycinie pod oknami górnej kondygnacji znajduje się podwójny kartusz z herbami rodów A.G.P. von Rabenau i Zofii
von Haugwitz. W latach międzywojennych pałac pełnił rolę ratusza. W mieście
znajduje się również:
Zespół domów folwarcznych przy ul. Powstańców Warszawskich. Budynek Bractwa Kurkowego (Dom Strzelca) - obecnie Gminny Dom Kultury. Eklektyczne
budynki mieszkalne przy pl. Wolności i ul. Jana Pawła II. XVIII wieczna kaplica
grobowa rodziny Rabenau na miejskim cmentarzu. Przy drodze do Wiciny znajduje
się resztki dawnej filii obozu koncentracyjnego w Gross Rossen.
„Bagna Jasieńskie”. Użytek ekologiczny o pow. 13,47 ha, z charakterystycznymi
zbiorowiskami roślinności błotnej i bagiennej. Ostoja licznej zwierzyny i miejsce
lęgowe żurawia. Położony ok. 1,3 km na zachód od Jasienia, przy niebieskim szlaku
turystycznym, przy leśnej, dość ruchliwej drodze prowadzącej do Świbinek
i Jasionnej. Miejsce najbardziej dostępne z miejscowych użytków ekologicznych.
Droga biegnąca obok to stary wojskowy trakt, użytkowany już od XVII w.

BRONICE
(niem.: Brinsdorf, łuż. Baranojce) - wieś sołecka położona na Wysoczyźnie Żarskiej,
na południowy zachód od Jasienia, przy szosie do Tuplic. Założona na planie
ulicówki. W XIX i XX w. rozwiniętym w wielodrożnicę. Zabudowa szczytowo
kalenicowa, na peryferiach rozproszona. Po raz pierwszy nazwa wsi pojawia się
w 1538 roku. W okresie wojny 30-letniej zniszczona całkowicie. Wieś położona
jest u stóp Owczej Góry (166,4), najwyższego wzniesienia w gminie.
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We wsi znajduje się cmentarz poewangelicki z początków XIX w. z zachowanymi
mogiłami, nagrobkami i grobowcami. Wiosną kwitną tu rododendrony.

BUDZIECHÓW
(niem.: Baudach, łuż.: Budych) - wieś sołecka położona 3 km od Jasienia, przy
drodze Jasień - Lubsko. Dobrze zachowana, o układzie owalnicowym. Pierwsze
źródłowe wiadomości pochodzą z połowy XIII w. Od 1482 roku przez środek wsi
biegła granica dolnołużycko-brandenburska. Stan ten trwał do 1815 r., a później
wieś dzieliła granica administracyjna powiatu Krosno i Żary. Nawet po I wojnie światowej urzędowało we wsi dwóch wójtów. Z Budziechowa pochodzi
Joachim Leopold Haupt (1797-1874) - wybitny humanista, łużycki folklorysta,
współpracownik Jana Arnosta Smolana.
W centrum wsi, na wzniesieniu, stoi kościół pod wezwaniem Józefa Robotnika.
Postawiony w 1768 r. w miejscu starszego,
wymienionego już w 1346 r. Przylegająca
od zachodu ceglana, neogotycka wieża
dobudowana została w 1882 r.
We wsi znajduje się ponad 40 domów
z drugiej połowy XIX w., tworzących wartościowy zespół architektoniczny. Dawne
założenie folwarczne, pochodzące prawdopodobnie z początków XIX w. W skład
założenia wchodzi klasycystyczny dwór
z 1800 r., dom mieszkalny, obora, stodoła
i chlew. Za wsią, przy drodze do Jasienia,
znajduje się oznakowany kamień w miejscu przebiegu 15. południka szerokości
geograficznej wschodniej.

GUZÓW
(niem.: Guschau) - wieś sołecka, położona
na wschód od Jasienia. W pobliżu wsi znajduje się „Torfowisko Guzów”. Jest to użytek
ekologiczny o powierzchni ok. 100 ha.
Jedno z cenniejszych siedlisk przyrodniczych w województwie. Odnajdziemy
tu liczne stanowiska rzadkiej i chronionej
roślinności torfowiskowej, m.in. wrzośca
bagiennego, wełnianki białej, grzybienia północnego, jaskra wielkiego, kłoci
wiechowatej, storczyka krwistego oraz ostoje lęgowe ptactwa wodnego.

strona \43

JABŁONIEC
(niem.: Gablentz, łuż.: Jablońc) - wieś sołecka położona na południe od Jasienia,
z zachowanym historycznym układem owalnicowym. Pierwsze dokumenty
wymieniają wieś w 1348 r. jako wieś wasalną dóbr żarskich. Od 1482 roku ulega
rozpadowi na część brandenburską i część
łużycką. To późniejsze prusko-saksońskie
kondominium trwało do 1815 r. We wsi:
Kościół p.w. św. Anny z XVIII w. z zabytkową amboną i tablicą epitafijną przedstawiającą siedmioro zmarłych dzieci Wiedebacha. Znana jest na ten temat legenda.

ROZTOKI
(niem.: Rodstock, łuż.: Roztok) - mała wieś sołecka położona na wschód od Jasienia, przy drodze Wicina-Bieszków. Wzmiankowana już w 1381 roku. Posiada plan
wielodrożnicy, który rozwinął się na przełomie XIX i XX w. z planu ulicowo-placowego. Malownicze położenie wsi, wśród sosnowych borów, uzupełnia płynący
wzdłuż wiejskiej drogi strumień, na którym znajduje się wiele kładek i mostków.
Na wiejskim placu odnajdziemy duży, kamienny krzyż pokutny datowany na XIV-XVI w. Miejscowa legenda mówi, że wystawiony był za zabicie dziewczyny przez
zazdrosnego zalotnika, lub według innej wersji jako pokuta wsi za zabicie napoleońskiego oficera.

ŚWIBNA
(niem: Zwippendorf, łuż.: Swibna) - wieś sołecka położona na południowy wschód
od Jasienia, przy trasie Jasień-Żary. Posiada zabudowę zwartą, w przewadze
budynków ustawionych szczytowo, które pochodzą z XIX w. Przeważnie z jego
II połowy i początków wieku XX. W układzie wsi czytelny jest pierwotny układ
ulicowo-placowy, mimo przecięcia drogą przelotową na zachód od wsi. Ciągle
wyraźny jest też stary podział na część wiejską i część dworską. Najstarsza wiadomość o niej pochodzi z rejestru z 1381 r. We wsi:
Zespół dworski złożony z dworu, trzech budynków gospodarczych, spichlerza
i resztek parku. Dwór, usytuowany w głębi podwórza, zbudowany został w latach
1700-1710. Ma cechy barokowe. W jednym z pomieszczeń na piętrze zachował się
kominek z otwartym paleniskiem i drewniany, malowany strop pokryty dekoracją
roślinną i geometryczną. Pomieszczenie to uznane jest przez konserwatorów za
jedno z najlepiej zachowanych przykładów wnętrz siedzib wiejskich z północnych
terenów Dolnego Śląska. Spichlerz z 1772 roku zbudowany na planie prostokąta.
Piętrowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym. Na rozdrożu Świbna - Jabłoniec
stoi kamienny drogowskaz z 1831 r.
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„Raczy Młyn” (Krebsmühle) - od 1688 r. stał tutaj młyn. Na początku XX wieku
w jego miejscu Alfred Büttner postawił fabrykę śrub. Gospodarzem domu
fabrykanta jest dzisiaj Hufiec ZHP Żary, który urządził w nim bazę szkoleniowo-wychowawczą związku. Znajdują się tutaj również zbiorowe domki
kempingowe, pole namiotowe, boisko do gry w siatkówkę i basen kąpielowy.
Do ośrodka przyjeżdżają harcerze i młodzież ze szkół podstawowych oraz
średnich. Istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń przez grupy zorganizowane.

WICINA
(niem.: Witzen, łuż.: Witcyn) - wieś sołecka położona na wschód od Jasienia, przy
drodze Jasień-Nowogród Bobrzański. Pierwotnie miała układ okrąglicy, po pożarze
w 1864 r. zamieniony na ulicówkę. Rozwinięty w drugiej połowie XIX i w początkach XX w. w wielodrożnicę. Zabudowa zagrodowa, częściowo rozproszona.
Historycznie wymieniona po raz pierwszy w 1381 r. We wsi:
Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Postawiony w latach 1862-1865,
w miejscu starego szachulcowego.
Dąb Lutra – pomnik - posadzony w 1883 r.,
w 4-setletnią rocznicę urodzin Lutra.
Gród metalurgów ludności kultury łużyckiej sprzed 2700 lat. Stanowisko
archeologiczne usytuowane na łąkach ok. 1 km od wsi. Osada obronna w Wicinie jest miejscem szczególnym.
Zbudowana ok. 700 lat p.n.e. na niedostępnych rozlewiskach Lubszy, została w połowie VI w. p.n.e. całkowicie zniszczona przez Scytów. Napad, który był całkowitą klęską dla lokalnej społeczności, stał się błogosławieństwem
dla archeologów. Pod warstwą spalenizny zgliszcza osady przetrwały nietknięte prawie 2500 lat. Na terenie tym powstaje Park kulturowy „Grodzisko
w Wicinie”, który ma tworzyć w przyszłości centrum naukowo-turystyczne.
Przedmioty wydobyte w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych (ozdoby,
elementy uzbrojenia, narzędzia i ceramikę) prezentowane są w Muzeum
Środkowego Nadodrza w Świdnicy.
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„Dolina Lubszy”
Obszar chronionego krajobrazu obejmujący środkowy odcinek rzeki. Rozpoczyna
się na północ od miejscowości Brzostowa
i kończy się przed Jasieniem. Liczy 724,5 ha
powierzchni. Do najcenniejszych siedlisk
przyrodniczych
należą
niewątpliwie
dobrze wykształcone łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, które na tym odcinku
Lubszy często wyróżnia masowa obecność pióropusznika strusiego. Liczba osobników tej paproci przekracza 114 000.
Prawdopodobnie jest to największe, znane na niżu Polski, jego skupisko. Na tym
obszarze została też stwierdzona obecność poczwarówki jajowatej – niezwykle
rzadkiego w Polsce mięczaka, związanego z podmokłymi szuwarami turzycowymi.
„Dolina Lubszy” stanowi przykład dobrze zachowanej, naturalnej i renaturyzującej
się doliny rzecznej.

baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień

tel. 0048 68 457 88 72
um@jasien.pl
www.jasien.com.pl

Leśny Dwór (ośrodek harcerski)
Świbna 7
68-320 Jasień

NOCLEGI
tel. 0048 68 374 32 42

GASTRONOMIA
Restauracja Eden
ul. Jana Pawła II
68-320 Jasień

kom. 0048 660 437 888

KULTURA I REKREACJA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu
ul. Armii Krajowej
tel. 0048 68 371 07 40
68-320 Jasień
Sala Zabaw Dla Dzieci Pati-Nati
ul. Krucza 1a
68-320
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kom. 0048 693 708 000

GMINA

krosno
odrzańskie

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JADWIGI
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
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1| Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim
2| Kościół p.w. Św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim
3| Oznaczenie 15. Południka w Brzózce
4| Jezioro Glibiel (Łochowickie)
5| Pałac w Osiecznicy
6| Kościół filialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Krośnie Odrzańskim
7| Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim

o gminie
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
Gmina zajmuje obszar 21.152 ha, podzielony na
19 sołectw. Krosno Odrzańskie - miasto powiatowe
w województwie lubuskim. Położone malowniczo
w Dolinie Środkowej Odry, u ujścia Bobru. Należy do
grona najstarszych polskich miast. W 2005 r. minęło
1000 lat od pierwszej pisemnej wzmianki, zapisanej w kronice Thietmara. Na południe od miasta
rozciąga się łańcuch średniowiecznych, legendarnych
herb gminy
budowli ziemnych, o historycznym znaczeniu.
Krosno Odrzańskie
Tzw. Wały Śląskie, określane również jako Wały Chrobrego, ciągnące się od Krosna w kierunku południowo-wschodnim, aż po
mokradła w okolicy wsi Wierzbowa w Borach Dolnośląskich (zachował się tam
w relatywnie dobrym stanie 7,5 kilometrowy ich fragment). Ta łańcuchowa
budowla jest uznawana za najdłuższy zabytek archeologiczny w Europie Środkowej. Infrastruktura turystyczna gminy Krosno Odrzańskie sprzyja aktywnemu
wypoczynkowi. Pobliskie jeziora w Łochowicach i Osiecznicy zachęcają do
letniego relaksu na odnowionych plażach, na które można bezpiecznie dotrzeć
ścieżkami rowerowymi. Liczne rzeki, jeziora i stawy hodowlane to raj dla wędkarzy. Okoliczne lasy, bogate w zwierzynę i runo leśne są doskonałym miejscem
zarówno na udane polowanie, jak i grzybobranie. Część Gminy (275 ha) znajduje
się na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1996 roku.
W planach rozwoju miasta znajdują się przystań dla kajaków oraz modernizacja
już istniejącego portu.
Dojazd:
Drogą krajową nr 32 (DK32) Stęszew-Krosno Odrzańskie-Gubinek; drogą krajową
nr 29 (DK29) od granicy z Niemcami w Słubicach do Połupina koło Krosna
Odrzańskiego; drogą wojewódzką nr 276 (DW276) Świebodzin-Krosno
Odrzańskie lub drogą wojewódzka nr 287 (DW287) Żary-Bobrowice i dalej
drogą krajową nr 32 (DK32)

KROSNO ODRZAŃSKIE
(niem. Crossen, serb. Krosno) – stolica powiatu położona w środkowo–
zachodniej części woj. lubuskiego, przy granicy polsko – niemieckiej, u zbiegu
ważnych szlaków komunikacyjnych w kierunku Poznania, Wrocławia i Berlina.
Znajdują się tu siedziby Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i garnizon
wojskowy.
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Z uwagi na swoje strategiczne położenie
Krosno Odrzańskie stanowiło element
rubieży obronnej wybudowanej w latach
1928-1939, a nazywanej Oderstellung.
W ramach linii umocnień w mieście
wzniesiono pięć żelbetowych schronów bojowych. Wyjątkowy jest schron
znajdujący się w kurtynie wschodniej
fortyfikacji bastionowych, otaczających
średniowieczny zamek, a wzniesionych
przez wojska szwedzkie w XVII w. Posiada rzadko występującą (zaledwie 10 egz.
w Polsce) płytę pancerną typu 7aP7. Kolejny kompleks schronów wraz z budynkiem obserwacyjnym znajduje się na terenie dawnego grodziska.
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, dawniej Wojska Ochrony Pogranicza,
podobnie jak jednostki wojskowe od wielu lat stanowią stały element krośnieńskiego krajobrazu i życia społecznego. Swoją siedzibę ma w budynkach przy
ul. Poprzecznej (od listopada 1945 roku). Kompleks ten wybudowany
został w latach 1909-1911 i stacjonował w nim I batalion 52 Pułku Piechoty
im. Generała Constantina von Alvenslebena (Infanterie Regiment Nr. 52.).
Stwarza wrażenie niewielkiego miasteczka. Jednym z takich elementów jest
„ratusz” z własną wieżą zegarową.
Największym placem w Krośnie Odrzańskim jest Plac 11 Pułku. Kompleks otaczający Plac został wybudowany w latach 1933-1934. Obecnie miejsce to jest
centralnym punktem miasta. Znajdują
się przy nim ważne urzędy, sąd i punkty
usługowe. Kompozycja placu szczególnie
pięknie prezentuje się z lotu ptaka.
Parkowa 1 to adres znany niemal wszystkim mieszkańcom. Tu znajduje się
siedziba władz miejskich, straży miejskiej,
biblioteki.
To malowniczo położone miejsce tuż
obok dawnego amfiteatru. Dawniej
w dzisiejszym Parku Tysiąclecia znajdował się utworzony w 1733 r. cmentarz.
Do siedziby przylegała również świątynia dumania. Śladem po tej budowli jest
szpaler okazałych dębów. Budynek przy ul. Parkowej został wzniesiony w roku
1866 przez radcę finansowego Otto Victora Ambronna (1811-1875).
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Duży most, most na Odrze lub po prostu
most. Tak nazywają przeprawę zarówno
mieszkańcy miasta, jak i przyjezdni. Został on wybudowany w roku 1905 przez
zielonogórską fabrykę Georga Beuchelta.
Do dzisiaj fakt ten upamiętnia tabliczka
zamontowana przy lewobrzeżnej jego
części. Most w Krośnie to przykład połączenia kunsztu konstrukcji przemysłowej
z trwałością i funkcjonalnością.
Mniejszy i trochę zapomniany most Elizy
jest niemniej ważny niż most Beuchelta,
który przecina Odrę. Obecna konstrukcja
powstała w roku 1925. Pierwotna, która
powstała prawdopodobnie w XVII w.,
została zniszczona przez powódź z roku
1785. Mieszkańcy przedwojennego Krosna
nazywali przeprawę mostem Elizy (Elisenbrück). Nazywano go tak na cześć
Elisabeth Ludoviki von Bayern (18011873), żony króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV.
W roku 1905 przy ulicy Pocztowej wzniesiono kompleks budynków wraz z wieżą
treningową dla miejscowej jednostki Straży Pożarnej. W roku 1962 powołano do
życia Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (POSTiW) w Krośnie
Odrzańskim. W 1975 roku POSTiW przekształcono w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Remont sali gimnastycznej zakończono w 1991 r.
Na przełomie 2011 i 2012 r. salę sportową przebudowano i uruchomiono dwutorową kręgielnię, bilard oraz kort do squasha. W roku 2013 uruchomiono pole
namiotowe i wypożyczalnię rowerów.
Na wzgórzu prawobrzeżnej Odry wznosi
się odrestaurowany kościół filialny pod
wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła. Kościół powstał w połowie XIII w. Z uwagi
na zagrożenie kościół został wyłączony
z użytkowania w październiku 1824 r.
Podjęto decyzję o budowie od podstaw nowego gmachu. Kamień węgielny
umieszczono w sierpniu 1825 r., a w trakcie późniejszych prac umieszczono pod amboną informacje o najważniejszych
wydarzeniach w dziejach miasta. Projektantem tego klasycystycznego budynku
był jeden z najwybitniejszych architektów niemieckich Karl Friedrich Schinkel.
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Początki krośnieńskiego Zamku Piastowskiego datuje się na lata pomiędzy
1211 i 1250 r. W roku 2003 lokalna społeczność przystąpiła do uporządkowania
dziedzińca. Dzięki wsparciu władz samorządowych w roku 2007 przystąpiono
do bardziej kompleksowej odbudowy, zakończonej otwarciem w maju 2008 r.
Obecnie obiekt jest siedzibą Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek.
Obok izby muzealnej znajduje się informacja turystyczna i zbiory lokalnych
pozostałości sztuki sepulkralnej.

Podobnie jak w innych miejscowościach ziem zachodnich, także i w Krośnie
ukrywali się żołnierze wyklęci. Powstawały tutaj ubeckie kazamaty dla działaczy
niepodległościowych, jak również tych, którzy władzy ludowej przeszkadzali.
Urząd Bezpieczeństwa mieścił się przy ul. Moniuszki (dawniej Scharnhorst).
Do dzisiaj zachował się ceglany mur, na szczycie którego wmurowane są
odłamki szkieł, solidne kraty wykonane ze sztab w okienkach. W piwnicy
znajdują się stalowe drzwi z judaszami, a na ścianach wpisy przetrzymywanych
ludzi. Do dzisiaj czytelne są wpisy: „Zieleniak”, „Kochana moja”, „od 10 X 51 r.
do 12 VI 53”, „Procko”, „Głowacki Zbigniew od dnia 26.VI 1951 do dnia 29.VI 1951
r.”, „Grzyb 21 III 51”, „Bernadeta Nowak”, „Procko Jadwiga Wójcik Regina z Lubska”.
Kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigi jest obecnie jednym z najbardziej
rozpoznawalnych obiektów Krosna Odrzańskiego. Ten barokowy kościół z
roku 1708, kryje w swoich zewnętrznych murach pozostałości płyt nagrobnych
dawnych mieszkańców.
Dzisiaj każdy odwiedzający Krosno Odrzańskie może spotkać się z wybitnym
twórcą Alfredem Henschke. W centrum
miasta przy ul. Poznańskiej znajduje się
ławeczka Klabunda na której siedzi pisarz,
skupiony nad swoim kolejnym dziełem.
Klabund był niemieckim pisarzem, poetą,
dramaturgiem i tłumaczem. Urodził się
9 listopada 1890 r. w Krośnie Odrzańskim,
zmarł 14 sierpnia 1928 r. w Davos.
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BIELÓW
(niem. Bielow, serb. Běła) - wieś założona w średniowieczu. W 1 poł. XIII w.
włączona do latyfundium opactwa lubiąskiego. Bliskość niewielkiego potoku
Bieli oraz obszar zasobny w lasy stworzył dogodne warunki do powstania
papierni. Rosnąca podaż na ten towar spowodowała, że coraz dynamiczniej
zaczęła się rozwijać branża papiernicza. Od końca XV i początku XVI wieku
zakładano młyny papiernicze. Początki wytwórni w Bielowie sięgają roku 1678.
Najemcą młyna nad stawem był wtedy, wymieniany w dokumentacji urzędowej
Tobias Franke.

BRZÓZKA
(niem. Braschen, serb. Brjazka) - nieopodal drogi w kierunku Gubina znajduje się
kamień wskazujący położenie 15. południka. Został umieszczony z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Nadleśnictwa Brzózka. Południk ten określa czas słoneczny środkowoeuropejski. Czas ten w oznaczeniach
międzynarodowych funkcjonuje jako CET – Central European Time. Różni się
od uniwersalnego Greenwich o jedną godzinę. W Polsce czas CET obowiązuje
zimą (październik – marzec). Przy siedzibie Nadleśnictwa Brzózka znajduje
się początek ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „BRASZKA”. Ścieżka wiedzie
przez park z egzotycznymi gatunkami drzew. Na trasie znajduje się 12 punktów
tematycznych omawiających zagadnienia ochrony i użytkowania lasu oraz dzieje
miejscowości Brzózka. Niektóre fragmenty ścieżki wiodą przez obszary lasu
o charakterze puszczańskim. Podczas wędrówki można spotkać chronione
gatunki roślin takie jak: barwinek, konwalia majowa i cis. Na końcu ścieżki
znajduje się miejsce na ognisko.

GOSTCHORZE
(niem. Goskar, serb. Goskaŕ) - osada obronna powstała w połowie VII wieku.
Podobnie jak położone nieopodal Krosno Odrzańskie miało bardzo dobre
warunki obronne. Strona najbardziej zagrożona, zachodnia została uformowana
w postaci „schodków”, uskoków. Obecnie teren grodziska jest łatwo dostępny.
Miejsce godne odwiedzenia z uwagi zarówno na swoje piękne położenie, jak
i widoki jakie rozpościerają się ze skraju cypla. Można na nim znaleźć drobne
pozostałości ceramiki, a nieopodal mieszkańcy usytuowali prowizoryczne lapidarium. Dla tych, którzy chcieliby się wczuć w rolę zdobywcy z tamtego czasu
polecamy obejrzenia szczytu z poziomu rzeki Odry. Jest to możliwe dzięki
rejsom statku Zefir, dla którego portem macierzystym jest Krosno Odrzańskie.
Niedługo będzie możliwe przybicie do małej przystani rzecznej, która zostanie
wybudowana właśnie nad Odrą w Gostchorzu.
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ŁOCHOWICE
(niem. Lochwitz, serb. Łochojce) - wieś ma metrykę trzynastowieczną.
O lokalnym kościele wzmiankowano w źródłach w 1308 roku. Obecny budynek
wzniesiony został na miejscu starszego, zapewne drewnianego, około 1820 r.
w stylu późnoklasycystycznym. Teren wsi przepełniony jest bogactwem zieleni
i zwierząt. W pobliżu Łochowic istnieje jezioro Glibiel (Łochowickie).
W 2011 roku tzw. plaża cywilna, jak nazywają ją mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, przeszła pod administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji. W maju 2014 r.
plażę przekształcono w kąpielisko. Chcąc poczuć magię tego miejsca, należy
koniecznie odwiedzić plażę w Łochowicach.

OSIECZNICA
(niem. Güntersberg, serb. Wosetnica)
- leży ok. 4 km od Krosna Odrzańskiego, nad potokiem Biela. Po raz pierwszy
wzmiankowana w 1202 r. jako własność
klasztoru cystersów w Lubiążu. Przy
wjeździe do wsi, po prawej stronie, obok
dworu widoczny jest kompleks przemysłowy. To dawna fabryka sukna Hansa
Gohra. W miejscu, gdzie na początku XIX
wieku powstała infrastruktura produkcyjna wcześniej znajdował się młyn. W całym kompleksie znajduje się także pałac
i niewielki park, zbudowany zapewne ok. 1850 r. przez Johanna Arnolda Gohra.
Po wojnie były tutaj: magazyny, tartak, siedziba spółdzielni rybackiej oraz hotel.
Obecnie kompleks, w skład którego wchodzi pensjonat, stanowi własność prywatną.

SZKLARKA RADNICKA
(niem. Rädnitzer Hüttenwerke) jest miejscem związanym z produkcją szkła. Powstała prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku. Stanowiła własność Urzędu
Dominalnego w Krośnie Odrzańskim. Schyłek produkcji w hucie datuje się na
rok 1930. Cztery lata później pochodząca z Krosna Odrzańskiego firma Alting
zdemontowała i zburzyła chłodnie i wanny. Zachowane obiekty - niektóre przetrwały do naszych czasów - wykorzystano na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Produkowano w Szklarce sprzęt precyzyjny dla myśliwców, głównie do
wersji bombardującej – Focke-Wulf 190. Do dzisiaj w wielu miejscach we wsi
można znaleźć niemal na powierzchni fragmenty szkła produkowanego w osadzie oraz kapsle.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 0048 68 383 50 17
sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
www.krosnoodrzanskie.pl

NOCLEGI
Hotel Kuźnia Smaku
ul. Boh. Wojska Polskiego 42
66-600 Krosno Odrzańskie
www.kuzniasmaku.com.pl
Hotel Odra
ul. Grobla 27
66-600 Krosno Odrzańskie
www.hotelodra.pl
Hotel U Władka
ul. Obrońców Stalingradu 30a
66-600 Krosno Odrzańskie
Wojskowy Dom Wypoczynkowy
Łochowice
66-600 Krosno Odrzańskie
Ośrodek Wczasów Rodzinnych
Bielów
66-600 Krosno Odrzańskie

kom. 0048 691 407 070
tel. 0048 68 383 50 32
kuzniasmaku@wp.pl
tel. 0048 68 383 50 32
info@hotelodra.pl

kom. 0048 692 066 942
tel. 0048 68 383 57 36
tel. 0048 68 383 50 45

tel. 0048 68 383 70 96
tel. 0048 68 383 51 27

Gospodarstwo agroturystyczne Jurewiczówka
Marcinowice 80
tel. 0048 68 383 73 96
66-600 Krosno Odrzańskie
Gospodarstwo agroturystyczne
Brzózka 23
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 0048 68 383 89 03

Gospodarstwo agroturystyczne u Władka
ul, Nadrzeczna 6, Osiecznica
kom. 0048 605 859 872
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 0048 68 383 57 63
Gospodarstwo rybackie Karp
ul. Krośnieńska 2, Osiecznica
66-600 Krosno Odrzańskie
www.karposiecznica.pl

tel. 0048 68 383 51 27
tel. 0048 68 383 50 90 (łowisko)
gr_karp@wp.pl
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Pałac w Osiecznicy
ul. Krośnieńska 2, Osiecznica
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 0048 68 383 70 96

GASTRONOMIA
Golden House restaurant & pub
ul. Pocztowa 19
66-600 Krosno Odrzańskie
www.gh8.pl

kom. 0048 669 806 888
tel. 0048 68 383 49 92
restauracja@gh8.pl

Bar U Arka
ul. Słoneczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 0048 68 383 62 86

Bar “Pod Kasztanami”
Wężyska 56
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 0048 68 383 18 84

Pizzeria „VERONA”
ul. Pocztowa 18
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 0048 68 383 79 63

Restauracja Pizzeria Calloni
ul. Pułaskiego 11
66-600 Krosno Odrzańskie

kom. 881 595 959

KULTURA I REKREACJA
Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” (Zamek Piastowski)
ul. Szkolna 1
tel. 0048 68 383 89 94
66-600 Krosno Odrzańskie
punkit@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
Sala Zabaw Bajkoland
ul. Pułaskiego 3
66-600 Krosno Odrzańskie
www.bajkoland-fkr.pl

kom. 0048 535 997 150
kom. 0048 501 212 664
rezerwacja@bajkoland-fkr.pl

Kręgielnia, Squash, Wypożyczalnia rowerów
ul. Pocztowa 27
tel. 0048 68 383 54 26
66-600 Krosno Odrzańskie
kierownikosir@wp.pl
www.osirkrosno.pl
Rejsy wycieczkowe statkiem „Zefir” i „Laguna”
Stowarzyszenie Odra dla turystów kom. 0048 531 013 193
66-600 Krosno Odrzańskie
biuro@odradlaturystow.pl
Ośrodek Jazdy Konnej “EMBARGO”
Gostchorze
tel. 0048 68 383 58 71
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GMINA

lipinki
łużyckie

KOŚCIÓŁ
P.W. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
W LIPINKACH ŁUŻYCKICH
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LEGENDA

mapa gminy
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1| Kościół. Parafialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Lipinkach Łużyckich
2| Oznaczenie 15. Południka w Lipinkach Łużyckich
3| Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Folwark” w Pietrzykowie
4| Neorenesansowy pałac w Brzostowej
5| Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grotowie
6| Rezerwat „Wrzosiec”
7| Pomnik poległych mieszkańców Suchlebu

o gminie
GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE
Gmina położona w południowo-zachodniej części
województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, rozciągająca się na powierzchni około 89 km2 (w tym blisko
połowę stanowią lasy i grunty leśne). Historycznie Lipinki Łużyckie wraz z przyległym terenem związane były
z Ziemią Żarską. W okresie państwa wczesnopiastowskiego, za panowania Bolesława Chrobrego, wchodziły
w jego skład, ale już od roku 1032 znalazły się w rękach
herb gminy
margarbiów brandenburskich. Trzy stulecia później znaLipinki Łużyckie
lazły się w granicach królestwa czeskiego, a po roku 1815
stanowiły część państwa pruskiego. Pierwsza zachowana wzmianka o tych terenach pochodzi z roku 1329. Wiele zabytków znajdujących się na terenie gminy
sięga swoimi korzeniami epoki renesansu i baroku oraz daje świadectwo panowania na tych ziemiach rodu Schönnaichów. Jedną z najsłynniejszych postaci związanych z tutejszą historią i kulturą był łużycki pastor ewangelicki Mikołaj Jakubica
(zmarły w Lipinkach w roku 1563), którego uważa się za ojca dolnołużyckiego
języka pisanego. W roku 1548 po raz pierwszy przełożył Biblię z łaciny na język
Serbołużyczan. W okolicach wsi wchodzących w skład gminy nie brak interesujących obiektów przyrodniczych, z których na uwagę zasługują m.in.: rezerwat
łąkowy Wrzosiec, położony na południe od wsi Grotów, 700-letni dąb w Zajączku
i 170- letni w Suchlebie.
Dojazd:
Dojazd droga krajową nr 12 Żary-Lipinki Łużyckie-Łęknica.

LIPINKI ŁUŻYCKIE
(niem.: Linderode, łuż.: Lindroz) - wieś sołecka, siedziba administracji gminnej,
położona południkowo do drogi krajowej nr 12 Żary–Trzebiel. Liczy 1608 mieszkańców. Po raz pierwszy odnotowana w dziejach w 1329 r. Swój rozwój w średniowieczu zawdzięcza korzystnemu położeniu przy trakcie solnym. W wiekach
późniejszych przemysłowi tekstylnemu, m.in. manufakturze Handweber-Genossenschaft, powiązaną z branżą włókienniczą w Żarach. Dość wcześnie, na skutek
zawiłych procesów własnościowych, nastąpił podział wsi na pięć samodzielnych
dóbr rycerskich: Lipinki Górne A, Lipinki Środkowe B, Lipinki Środkowe C, Lipinki
Dolne D i Lipinki Dolne E. Przez wieś prowadzi linia kolejowa Żary – Forst. Likwidacji
uległ odcinek na Lubsko. Po historycznie bogatych dziejach Lipinek pozostały
dość liczne zabytki architektury, z których najważniejsze to:
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Kościół. Parafialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego - jednonawowa, gotycka
świątynia z XIV w. Wzniesiona z kamienia polnego i cegły. Z kwadratową wieżą
dobudowaną w 1518 roku. Świątynia została gruntownie przebudowana w latach
1822-1823. Utrzymano jej gotycki charakter. Wokół kościoła parafialny cmentarz,
z wieloma pamiątkami historycznymi.
Dawne Lipinki Środkowe B reprezentuje okazały dwór z końca XVIII w., z wbudowaną weń pierwotną wieżą mieszkalną z XV w. Należał przed 1599 r. do Unwürde,
później kolejno do Berge Unruha, Blanckensteina, Asmusa, Dyherra i wielu innych.
W 1905 roku dobra nabył Wilhelm Wolde, który swój herb umieścił na elewacji
frontowej. Do dworu od wschodu przylega folwark, zaś od zachodu i południa,
wzdłuż Lubszy, park. Teren dzisiaj trudno dostępny z uwagi na jego prywatną
przynależność, a przede wszystkim na dużą dewastację.
Lipinki Dolne D - folwark i dwór panów Blanckenstein z roku 1754, lokowany przy
drodze do Górki. Lipinki Dolne E to dwór Schönermarków flankowany zabudowaniami folwarcznymi, usytuowany przy drodze do Brzostowej. Powstał w końcu
XIX w. W centrum Lipinek Łużyckich, przy przecięciu się trasy Żary-Łęknica
z ul. Główną stoi obelisk wskazujący przebieg 15. południka dł. geogr. wsch.
We wsi znajduje się kilka wartościowych zabytkowo domów z przełomu XIX i XX w.

BORUSZYN
(niem.: Eckartswalde, łuż.: Borušyn) – mała wieś sołecka położona na południowy
zachód od Lipinek Łużyckich, na południe od drogi Lipinki-Trzebiel. Wymieniona
w 1381 roku jako wieś wasalna dóbr żarskich. Jeszcze w początkach XIX w. była
rzędówką. Dziś ma zabudowę nieco rozproszoną. Wieś leży w krajobrazie otwartym, wśród pól. Robi wrażenie innej niż większość wsi łużyckich. We wsi:
XIX wieczny dwór i folwark dawnego majątku rycerskiego, zamknięty w czworobok. Gospodarzem była tu wtedy rodzina von François. Dzisiaj zespół ten jest
dobrze prosperującym gospodarstwem ukierunkowanym na ekologię.

BRZOSTOWA
(niem.: Brestau, łuż.: Brěstowa) - wieś sołecka położona na północ od Lipinek
Łużyckich. Zniszczona w okresie wojny 30 letniej. Zabudowa mieszkalna wsi
z 2 połowy XIX i początku XX w. Zniknęły już obiekty o wcześniejszej metryce,
często konstrukcji szachulcowej. We wsi:
Kościół p.w. św. Franciszka zbudowany w 1869 roku (w stylu charakteryzującym
neogotyk), na miejscu małego drewnianego kościółka. Posiada kamienne
elewacje boczne i ceglane prezbiterium. Zachodni szczyt wieńczy ceglana sygnaturka. Stoi malowniczo położony, wśród dorodnych drzew, w pobliży Lubszy na
wschodnim krańcu wsi.
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Obok, otoczony kamiennym murem z XVIII w., cmentarz adoptowany na pochówki
współczesne. Niestety, stare groby i grobowce usunięto.
Neorenesansowy pałac z 1870 roku, nawiązujący do XVI wiecznej architektury
francuskiej. Piętrowy, na wysokim podpiwniczeniu, z trzykondygnacyjną wieżą
w elewacji frontowej. W roku 1913 dwór
zakupił
Franciszek
Kunowski-Nałęcz.
Mieszkał tutaj z rodziną do 1940 roku.
Od wschodu i południa pałacowy dziedziniec otaczają parterowe zabudowania folwarczne. Dzisiaj układ ich jest już
mocno zmieniony. Od zachodu do pałacu
przylega 2 ha park krajobrazowy ze starodrzewem od 80 do 200 lat. Zaniedbany przez lata stracił swoje walory widokowe.
Z Brzostowej pochodził niemiecki poeta Ernst Hoffmann, zmarł w 1945r., w łagrze
syberyjskim.

GROTÓW
(niem.: Gräfenhein, łuż.: Hrabicy) - wieś sołecka położona na południowy zachód
od Lipinek Łużyckich. Położona wśród pól. Ma zabudowę rozproszoną. Przed
wojną leżała w granicach Łużyc Górnych w powiecie Rothenburg. We wsi:
Kościół p.w. Narodzenia NMP. Pierwszy XIII
wieczny kościół gotycki spłonął w 1945
roku i został rozebrany. Jego rolę przejął
inny kościół, który został wybudowany
jeszcze w latach 1829 - 1830 przez ewangelików. Jest budynkiem bezwieżowym,
o cechach klasycystycznych, z wysokimi
półokrągłymi oknami. Na placu kościelnym odnajdziemy jedyną w powiecie
żarskim figurę Jana Nepomucena z XIX wieku. Przeniesiona została tutaj prawdopodobnie spod starego kościoła.
W Grotowie w końcu XVII w. żył i pracował ksiądz kanonik Franciszek Kóchta.
Duchowny katolicki, który opracował w 1690 roku plan rekatolizacji Łużyc Wschodnich i osadnictwa Łużyczan i przedłożył go Ferdynandowi Lobkowitzowi z Żagania.
Około 3 km na południe od wsi Grotów położony jest rezerwat „Wrzosiec”.
Zajmuje pow. 64,96 ha. Jego przeznaczeniem jest ochrona boru bagiennego
porośniętego ściśle chronionymi roślinami naczyniowymi: wrzoścem bagiennym
i bagnem zwyczajnym. Można tu również spotkać cenną przygiełkę białą i borówkę
bagienną.
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PIETRZYKÓW
(niem.: Pitschkau, łuż.: Pětškow) - wieś sołecka położona na północ od Lipinek,
przy drodze do Tuplic. Układ pierwotny małej ulicówki, obecnie zabudowa
nieregularna. We wsi:
Kościół filialny p.w. Dobrego Pasterza.
Pierwszy kościół spłonął w 1638 roku.
W wyniku pożogi wojny trzydziestoletniej
i wyludnienia został odbudowany dopiero
po 50 latach staraniem dziedziczki Pietrzykowskich dóbr pani von Grünberg. Dzisiejszy neogotycki wygląd uzyskał po przebudowie i dostawieniu do południowej strony
wieży w roku 1884. Na głównym placu przed
kościołem znajduje się krzyż z drewnianą figurą Chrystusa, który zapewne jest dziełem miejscowego artysty. Naprzeciw odnajdziemy ciekawy budynek gospodarczy o
konstrukcji szachulcowej (mur pruski).
Po starym dworze nie ma śladu. Dawne założenie folwarczne, z podworskim parkiem adaptowano na atrakcyjne gospodarstwo agroturystyczne „Stary Folwark”.
Udostępniona jest tu jazda konna wierzchem i bryczką. Gospodarstwo jest organizatorem wielu ciekawych imprez.

SIECIEJÓW
(niem.: Schöneich, łuż.: Ženichow) - wieś położona na północ od Lipinek Łużyckich. Uważana za rodową kolebkę rodu Schöneichów. Ich pierwszą siedzibą była
rycerska wieża mieszkalna, której skromnych śladów można by szukać na mokrej
łące przy Lubszy.
Powyżej przed wsią, stoi dwór z pierwszej połowy XIX w.. Piętrowy, z ciekawą, ale
zniszczoną elewacją ogrodową, w której dominującym elementem jest murowana weranda. Obok znajduje się park przydworski z okazałym, wielogatunkowym
starodrzewem.

SUCHLEB
(niem. Steinfelde /do 1937 Zuklebe,
Zukleibe, łuż.: Suchy Klěb) - wieś sołecka
granicząca od południa z Lipinkami Łużyckimi.
Przy północnym wylocie starej drogi ze
wsi, pod pomnikowym dębem, stoi odnowiony pomnik poległych mieszkańców
Suchlebu na frontach pierwszej wojny

strona \62

światowej. Na drugim krańcu wsi dominuje duży budynek mieszkalny z połowy
XVIII w. Prawdopodobnie jest to pierwotna „sołtysówka” mieszcząca również
karczmę wiejską. Budynek w części przyziemia jest murowany. Piętro ma zaś szachulcowe (tzw. mur pruski). Pokryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Szczyty
są zaś licowane deskami. W tym zabytkowym obiekcie odnaleźć można bardziej
wpływy śląskiego niż łużyckiego budownictwa.
W pobliżu wsi znajduje się użytek ekologiczny Nadbużańska Łąka (Nadlubszańskie
Łąki) o pow. ponad 11 ha. Są to łąki użytkowane ekstensywnie, obejmujące cenne
siedliska niżowe i górskie łąk z zadrzewieniami olszowo-brzozowymi.

ZAJĄCZEK
(niem.: Haasel, łuż.: Hažowk) - wieś sołecka położona na zachód od Lipinek
Łużyckich, przy drodze krajowej 12 Żary-Trzebiel. Pojawia się w dokumentach
w 1381 roku jako wieś wasalna władztwa żarskiego, później mużakowskiego.
Wioska typu ulicówki. Zniknęło dawne założenie dworsko-folwarczne. Ostatnią, pochodzącą z XIX w., drewnianą chałupę łużycką przeniesiono do skansenu
w Ochli pod Zielona Górą. Gdzie służy działalności edukacyjnej, a także
wynajmowana jest do organizacji kameralnych spotkań.
Naprzeciw stawu, przy wschodnim wylocie ze wsi, za zabudowaniami gospodarczymi po prawej stronie, stoi 700-letni dąb o ob. 740 cm. Ten imponujący okaz to
najgrubsze drzewo w powiecie. Dąb w Zajączku w niczym nie ustępuje choćby
dębom rogalińskim. Niestety, podobnie jak i tamte, jego stan zdrowotny nie jest
najlepszy. Dojście do niego jest utrudnione ponieważ znajduje się na gruntach
prywatnych.

Lipinki Łużyckie z lotu ptaka
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie

tel. 0048 362 62 30
gmina@lipinki-luzyckie.pl
www.lipinki-luzyckie.pl

NOCLEGI
Gospodarstwo Agroturystyczne
Brzostowa 6
68-213 Lipinki Łużyckie
Stary Folwark
Pietrzyków 51
68-213 Lipinki Łużyckie
www.stary-folwark.pl

tel. 0048 68 375 22 22

kom. 0048 602 515 098
tel. 0048 68 363 08 10
folwark@pietrzykow.pl

GASTRONOMIA
Bar gastronomiczny „Na Skarpie”
ul. Żarska 2/2
68-213 Lipinki Łużyckie

KULTURA I REKREACJA
Stary Folwark - stadnina koni, ujeżdżalnia, łowisko komercyjne
Pietrzyków 51
kom. 0048 602 515 098
68-213 Lipinki Łużyckie
tel. 0048 68 363 08 10
www.stary-folwark.pl
folwark@pietrzykow.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich
ul. Główna 21
tel. 0048 68 375 20 87
68-213 Lipinki Łużyckie
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GMINA

lubsko

KOŚCIÓŁ P.W. NAWIEDZENIA NMP
W LUBSKU
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LEGENDA

mapa gminy
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1| Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku
2| Wieża Bramy Żarskiej w Lubsku
3| Zalew „Karaś” w Lubsku
4| Kąpielisko „Nowiniec”
5| Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Chociczu
6| Kamienno-ceglana wieża bramna w Górzynie
7| Ruiny Zamku w Osieku
8| Barokowy Pałac w Tucholi Żarskiej

o gminie
GMINA LUBSKO
Miasto i gmina Lubsko leżą w przepięknej południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, zajmując
łącznie obszar 18 240 ha. Malownicze usytuowanie
miasta i liczne tereny zielone dają wytchnienie od
pędzącej rzeczywistości wielkich aglomeracji miejskich.
Lubsko jest celem częstych wycieczek weekendowych
nie tylko mieszkańców naszego województwa, ale także
turystów z innych części kraju i zagranicy, którzy
doceniają spokój, walory przyrodnicze i architektoniherb gminy Lubsko
czne gminy oraz gościnność mieszkańców. Największym walorem regionu są piękne lasy, stanowiące 45% powierzchni gminy. Można
w nich napotkać, obok dominującej sosny, wiele wyjątkowych gatunków drzew
m.in. topole kanadyjskie, limby, dęby błotne, jawory, lipy i platany. Wśród nich
podziwiać można drzewa o wyjątkowych rozmiarach i wieku, często uznane za
pomniki przyrody
Dojazd:
Drogą wojewódzka nr 287 (DW287) Żary-Lubsko-Bobrowice i drogą wojewódzką
nr 289 (DW289) Zasieki-Lubsko-Nowogród Bobrzański.

LUBSKO
(niem.: Sommerfeld, łuż.: Žemr). Miasto położone nad rzeką Lubszą. Właśnie
jej zawdzięcza swoją dzisiejszą nazwę. Pieczętuje się herbem ze złotym lwem.
Prawa miejskie posiada od 1283 roku. Miasto zawdzięcza swój rozwój głównie
produkcji rzemieślniczej. Złaszcza płóciennictwu, sukiennictwu, szewstwu,
garncarstwu i piwowarstwu. Od początku istnienia miasto było znane z targów
i jarmarków bydła. Miejscowe sukiennictwo nabrało z czasem charakteru
przemysłowego, a fabryki wysyłały swoje produkty do Anglii, Włoch, Szwajcarii,
Niderlandów, a nawet do krajów zamorskich. Garncarstwo zaś przekształciło się
w przemysł ceramiczny, produkujący także towary na eksport.
W Lubsku doskonale zachował się historyczny układ starego miasta. W rynku
i przy okolicznych uliczkach stoją rzędy kolorowych kamienic (zwykle jednoi dwupiętrowych). Najstarsze z nich pochodzą z XVIII w. Fasady niektórych
kamienic bogate są w elementy architektoniczne z różnych epok. Miejski zieleniec
i nadrzeczną promenadę zaprojektował uczeń ks. H. Pücklera, Edward Petzolt.
Fara miejska p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Późnogotycka świątynia
z reliktami romańskiego kościoła z XIII w., ukształtowana po licznych przebudo-
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wach na przełomie XV/XVI w. To trójnawowa, halowa świątynia, z przylegającą
od zachodu wieżą z renesansową attyką i ceglaną iglicą, od wschodu ze szczytem schodkowym, bogatym w wertykalne podziały. Wnętrze kryje bogate sklepienia sieciowe
i gwiaździste, fragmenty gotyckich malowideł
figuralnych o tematyce pasyjnej, renesansowy
– ołtarz, ambonę, chrzcielnicę z drugiej połowy
XVI w. Ciekawostką jest fakt, że posadzka świątyni leży 1,5 m poniżej dzisiejszej nawierzchni
rynku.
Wieża Bramy Żarskiej, zwana też Basztą Pachołków Miejskich. Ostatnia pozostałość dawnych
umocnień obronnych miasta. Siedmiokondygnacyjna, gotycka, ceglana wieża, zbudowana
w XV w. na planie koła. Obok, w okresie międzywojennym dobudowano budynek z łącznikiem
naśladującym bramę miejską.
Zamek wzniesiony na miejscu wcześniejszego grodu. Czas powstania jest nieznany.
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1588 r.
Liczne przebudowy zatarły uprzednie
stylowe cechy otoczonej fosą i bagnami
warowni. Z dawnych założeń architektonicznych zachowały się nieliczne gotyckie
relikty w podstawie wieży i fragmentach
muru oraz renesansowe elementy budynku
bramnego. Od zachodu przylega park pałacowy z cennym drzewostanem.
Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbudowany w 1908 roku
jako kościół katolicki w formach nawiązujących do architektury gotyckiej. Jednonawowy z pięcioboczną absydą prezbiteriańską. Na bocznej osi fasady mieści się
wieża zwieńczona iglicą. Na kościelnym placu z lewej strony, w murku, umieszczony jest krzyż pokutny, sprowadzony ze Strzegowa.
„Złota uliczka”, to wąskie przejście między dzisiejszymi ulicami Krakowskie Przedmieście i ulicą Chrobrego. Nazwa istnieje już od średniowiecza. Może uchodzić za
najwęższą uliczkę w Polsce.
Lubski Łęg Śnieżycowy - Obszar Natura 2000. Od wschodniej strony miasta na
powierzchni 65 ha, położone są bardzo cenne pod względem przyrodniczym
zbiorowiska siedlisk łęgowo-grądowych. Rosną tu wierzby, topole, olsze, dęby,
wiązy i jesiony. Wśród roślin króluje objęta całkowitą ochroną gatunkową śnieżyca wiosenna. Występują tu, równie cenne i rzadkie w Polsce: kokorycz wątła,
kruszczyk błotny, gwiazdnica wielkokwiatowa, paproć pióropusznik strusi i inne.
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Renesansowy ratusz z czterema wolutowymi szczytami i frontonami o horyzontalnych
podziałach,
zbudowany
w latach 1580-1582 przez Włocha.
We wnętrzu zachowane drewniane stropy
i kute żelazne drzwi z 1582 roku.
Zalew Karaś. Usytuowany w północnozachodniej części miasta, 1,5 km od centrum. Wybudowany w 1982 r., liczy 13 ha
powierzchni. Wraz z założonym obok basenem kąpielowym, zalewem kajakowym, stanicą biesiadną, polem biwakowym i aleją spacerową stanowi popularne
wśród mieszkańców i turystów miejsce wypoczynku i rekreacji.
Nowiniec. Zbiornik retencyjny „Nowiniec” położony jest w niewielkiej odległości
od drogi wojewódzkiej nr 289 Lubsko – Nowogród Bobrzański. Jego fragment
tworzy zalew, który posiada funkcje rekreacyjne. Stał się znanym miejscem sportu
wędkarskiego. W sezonie wakacyjnym działa tu strzeżone kąpielisko miejskie
z zapleczem sanitarnym.
Z Lubska pochodzi Jan Rak (młodszy), łużycki humanista i poeta renesansowy,
urodzony w 1457r. Studiował w Akademii Krakowskiej i we Włoszech. Profesor
Uniwersytetu w Wittenberdze, gdzie współpracował i przyjaźnił się z Marcinem
Lutrem. Tam zmarł w 1520 r.
W latach 1901-1909 mieszkał w Lubsku Gerhard Domagk. Niemiecki patolog
i mikrobiolog, profesor medycyny, urodzony w 1895 r. w Łagowie. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1939 r., za zastosowanie sulfonamidów
w leczeniu chorób zakaźnych. Zmarł 24.04.1964 r. w Burgbergu w Niemczech.

BIAŁKÓW
(niem.: Belkau, łuż.: Bělkow)- wieś sołecka położona na wschód od Lubska. Wieś
o średniowiecznej metryce. Wymieniona po raz pierwszy w 1359 r. Przez stulecia
podzielona na dwie części o różnej przynależności państwowej. Białków jest przykładem wielodrożnicy z dobrze zachowanym dawnym układem przestrzennym.
Po wojnie miejsce osadników wojskowych. Duża część budynków pochodzących
z pierwszej połowy XIX w. stanowi interesujący zespół zabudowy. Wszystkie domy
są parterowe, murowane i kryte dwuspadowymi dachami. Na jednym z rozdroży
wiejskich stoi duży głaz narzutowy, pochodzący z dłużkowskiego parku – pełni rolę
pomnika upamiętniającego osadnictwo wojskowe. Na wzgórzu, we wschodniej
części wsi znajduje się cmentarz wiejski i mały współczesny kościółek
p.w. NMP Królowej Polski. Przed wsią obniżenie, tzw. „Brama Białkowska”, swego
rodzaju przełom rzeki Lubszy i innych cieków wodnych odwadniających
wschodnie obszary powiatu żarskiego.

strona \69

CHEŁM ŻARSKI
(niem.: Kulm, łuż.: Chółm) – wieś sołecka na zachód od miasta Lubsko, przy drodze
wojewódzkiej nr 289. Wymieniona po raz pierwszy w 1452 r. jako wieś wasalna
dóbr brodzkich. Typowa ulicówka.
Przed wsią od strony Lubska znajduje się niewielki leśny parking, zlokalizowany
obok ścieżki rowerowej łączącej Lubsko z Brodami. W środku obiektu ciekawostka
przyrodnicza - do dwupiennej sosny zwyczajnej, przytulił się mocno dąb szypułkowy. Ta niezwykła para drzew jest od 2006 r. uznana za pomnik przyrody.
W niedalekim sąsiedztwie, w głębi lasu, malowniczo położony, śródleśny staw
hodowlany o pow. 42 ha., zwany Stawem Chełmskim - siedlisko licznych gatunków
chronionych roślin i ptaków.

CHOCICZ
(niem.: Hermswalde, łuż.: Hermanow) - wieś sołecka położona na północny wschód od Lubska,
na zachód od drogi nr 287, prowadzącej do
miejscowości Bobrowice. Chocicz istniał już
w roku 1482 i podlegał władzy brandenburskiej.
W pobliżu miejscowości znajdują się stanowiska
archeologiczne datowane na epoki kamienia,
brązu i starożytności. We wsi:
Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. Zbudowany w roku 1687, w konstrukcji
szachulcowej, wypełnionej cegłą, z szeroką
sygnaturką na kalenicy dachu. Od zachodu
przylega ceglana wieża.

DŁUŻEK
(niem.: Dolzig, łuż.: Dłužk) - wieś sołecka
położona na rozległym płaskowyżu
morenowym, na południowy zachód od
Lubska. Wzmiankowana w źródłach
w 1292 r. Przez niemal 400 lat w posiadaniu
rodu Kalckreuthów. Wieś o układzie owalnicowym, ze stawami na placu głównym.
Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIV w., przebudowany
w XIX w. Wnętrze klasycystyczne. Zachowały się dwie wartościowe figuralne płyty
epitafijne, a także secesyjne witraże w południowych oknach nawy. Wśród nich
portret ostatniej cesarzowej Niemiec Augusty Wiktorii. Przed kościołem znajduje
się pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej mieszkańców wsi.
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Pałac kryjący relikty średniowiecznej wieży rycerskiej, przebudowany i rozbudowywany wielokrotnie w kolejnych wiekach, szczególnie w XIX w., tracąc cechy
stylowe. Dłużek nabył książę Schleswig-Holstein. W 1858 r. w pałacu urodziła
się przyszła żona cesarza Niemiec, Wilhelma Hohenzollerna. W 1867 r. osiedlił
się tutaj generał armii pruskiej, Vogel von Falckenstein. Pałac pozostawał
w rękach jego rodziny do 1945 r. Wokół dużego dziedzińca pałacowego zachował
się niemal kompletny zespół zabudowy folwarcznej. Na stokach wzniesienia,
ze strony wschodniej pałacu, znajduje się park krajobrazowy z XIX w. Obecnie
bardzo zaniedbany. Na południe od Dłużka, w lesie, znajduje się najwyższe wzniesienie gminy Lubsko – góra Partyja (125m n.p.m.). To doskonałe miejsca widokowe
na zachód i północny zachód.
Jezioro Żurawno. Położone około 5 km od wsi Dłużek. Ścieżką rowerową
dojedziemy do śródleśnego, zarastającego jeziorka Żurawno, otoczonego lasami
łęgowymi i grądowymi. W jego pobliżu nad rzeką Rzeczycą mieścił się niegdyś
wiejski młyn wodny. Jezioro i teren przyległy objęty jest dzisiaj ochroną prawną
jako rezerwat przyrody, ostoja bioróżnorodności.

GÓRZYN
(niem.: Göhren, łuż.: Gorin) - wieś położona na północ od Lubska, przy drodze
wojewódzkiej nr 287. Posiada wielodrożnicowy układ przestrzenny. Pierwsza
wzmianka źródłowa pochodzi z 1346 r. Od 1482 r. w granicach Nowej Marchii,
później Brandenburgi. W latach 1945-1946 Górzyn był miejscem osadnictwa
wojskowego żołnierzy 1 DP im. Tadeusza Kościuszki. Do tradycji osadnictwa
kościuszkowców nawiązuje pomnik wystawiony w 1966 r., armata przed szkołą,
a także miejscowa izba pamięci lokowana w pomieszczeniach szkolnych oraz
organizowany w maju festiwal regionalny Mundurowo na ludowo.
W pobliżu szkoły stoi XV wieczna kamienno
-ceglana wieża bramna. Wiodąca niegdyś
na teren cmentarny. Na przełomie XVII
i XVIII w. służyła zapewne jako mieszkanie
osoby związanej z obsługą kościoła
i cmentarza. Później (nawet w pierwszych
latach powojennych) wykorzystywana
jako areszt gminny. Obok niej drewniana
XX wieczna dzwonnica. Wieś posiada
bardzo duży XIX wieczny zespół domów
o cechach zabytkowych. Najstarszy dom (nr 137) pochodzi z 1780 roku.
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. XIV wieczny
kościół dzisiaj nie istnieje. Jego rolę przejęła w 1956 roku zmodernizowana i rozbudowana dawna plebania – pastorówka.
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LUTOL
(niem.: Leuthen,łuż.: Lutol) - wieś sołecka położona na północny wschód od Lubska.
Filialny kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Późnoklasycystyczny,
zbudowany około 1830 r. Od zachodu znajduje się czterokondygnacyjna wieża
z zegarem, zwieńczona wiatrowskazem. Kościół poddany został kapitalnemu
remontowi w latach 1983 - 1984.

OSIEK
(niem: Ossig, łuż.: Wósek) - wieś sołecka położona na północny zachód od Lubska.
Wymieniona w źródłach dopiero w 1588 roku. Razem z Raszynem i Mierkowem
przynależała do dóbr brodzkich. W średniowieczu, w pobliżu wsi znajdował się
główny szlak łączący Lubsko z Gubinem. Wieś placowo ulicowa.
W centrum znajduje się zamek - dwór,
postawiony w XV wieku, a przebudowany
w XVIII i XX wieku. Po 1945 r. popadł
w ruinę. Posiadał pierwotnie cztery
cylindryczne wieże flankujące jego naroża
(jedyny tak zbudowany zamek w całym
zachodnim rejonie województwa).
Dzisiaj, zapewne też po międzywojennych
modernizacjach, zachowały się dwie
wieże w narożnikach elewacji zachodniej. Wokół zamku znajduje się zaniedbany
park ze starodrzewem.

MIERKÓW
(niem.: Merke, łuż. Měrkow) – wieś sołecka
położona na zachód od Lubska. O tej położonej między wzgórzami wsi po raz pierwszy wspomniano w dokumentach około
1546 r. Podlegała wtedy władztwu Brody.
Zabudowa wsi typowo brandenburska
z domkami stojącymi bezpośrednio przy
ulicy. Nad rzeką Lubszą, stoi nieczynny już
dzisiaj młyn zbożowy o napędzie elektrycznym. W centrum wsi znajduje się gniazdo
bociana, a nieco dalej współczesny kościół p.w. Błogosławionej Karoliny Kózki
zbudowany z granitowej kostki.
Mierkowskie Suche Bory to leśny rezerwat przyrody utworzony na pow. 131,40 ha,
w celu ochrony częściowo odsłoniętych wydm śródlądowych oraz sosnowych
suchych borów chrobotkowych. Charakterystyczne dla obiektu wały wydmowe
sięgają wysokości nawet 75 m. Najwyższe wzniesienie rezerwatu, Białogóra
(86,5 m n.p.m.), stanowi dogodny punkt widokowy na otaczające go wydmy i lasy.
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Bagna przy Rabym Kamieniu. Około 1,5 km na zachód od wsi Osiek znajduje się
użytek ekologiczny o pow. 21, 15 ha. Wraz z rezerwatem Mierkowskie Suche Bory
tworzy część składową Obszaru Natura 2000.
Mierkowskie Wydmy (607,20 ha). Ochroną objęto tu rzadkie już układy ekologiczne.
Nieodzowne dla zachowania różnorodności ekosystemów torfowiskowych,
bagiennych i wodnych. Wśród cennych gatunków roślin, szczególnie narażonych
na wymarcie są m.in. lilia złotogłów, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna,
ponikło wielołodygowe.

RASZYN
(niem.: Räschen, łuż.: Rašyn) - wieś sołecka położona na północny zachód od
miasta, przy drodze lokalnej łączącej się z drogą nr 287. Wystąpiła po raz pierwszy
w dokumentach w roku 1546. Przez wieki złączona wspólnie z dobrami Osieka
i Mierkowa. Układ wsi wielodrożny. Droga główna jest szeroka, obsadzona lipami.
Najstarszym domem wydaje się być dom nr 25, pochodzący z przełomu XVIII
i XIX w.
W południowej stronie wsi, pod lasem, stoi otynkowany kościółek p.w. św. Izydora
Robotnika z ciemnym pokryciem i ładnymi architektonicznymi proporcjami.
Zbudowany w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Około 1 km na północny
wschód od wsi, w lesie znajduje się granitowy krzyż uważany za pokutny, postawiony przez zabójcę w miejscu zbrodni.

TUCHOLA ŻARSKA
(niem.: Gross Tauchel, KleinTauchel, łuż.: Tuchel, Małe Tuchel) – wieś sołecka
położona na wschód od Lubska. Wymieniona w 1442 roku, jako podległa władztwu brodzkiemu. Dzieli się na Tucholę Dużą i Tucholę Małą. Wieś ma charakter
szerokiej ulicówki o zwartej zabudowie zagrodowej. Dominantą we wsi jest zespół
pałacowo folwarczny. Barokowy pałac zbudowany został w 1741 roku przez
rodzinę Knobelsdorf. W wieku XIX i XX został nieco zmodernizowany. Obok zabudowywania folwarczne z XVIII/XIX w.
Przed wjazdem na pałacowy dziedziniec znajduje się kościół filialny p.w. Św. Stanisława Biskupa z 1597 r., przebudowany w 1750 r., przykryty czterospadowym
dachem z sygnaturką pośrodku. Brak cech stylowych. Kościół został gruntownie
wyremontowany w 2010 r. Na murach kościoła trzy epitafia szlacheckie. Z tyłu
świątyni dwa ciekawe pomniki nagrobne w postaci kamiennych krzyży.
Od południa do pałacu przylega nieduży park o charakterze krajobrazowym
z pomnikowym starodrzewem, z którego najokazalszy to platan o ob. 500 cm
i dwa dęby szypułkowe o ob. 512 i 455 cm.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

tel. 0048 68 457 61 08
um@lubsko.pl
www.lubsko.pl

NOCLEGI
Hotel „Duet”
ul. Reja 3
68-300 Lubsko
Hotel „Zemsz”
ul. Kopernika 34
68-300 Lubsko

kom. 0048 602 510 736
tel. 0048 68 372 11 22
duethotel@op.pl
tel. 0048 68 372 11 69
tel. 0048 68 457 36 00
zemsz@op.pl

Motel „Centrum”
ul. Popławskiego 14/1
68-300 Lubsko
www.pig.lubsko.pl/centrum/

kom. 0048 729 236 477
tel. 0048 68 372 22 14
wielgosz.andrzej@yahoo.com

Hotel „Pod Aniołem”
pl. Wolności 18
68-300 Lubsko

kom. 0048 609 147 338
tel. 0048 68 457 39 97

Ranczo Chocicz
Chocicz 69
68-300 Lubsko
www.chocicz.pl

kom. 0048 509 165 767
kom. 0048 662 014 306
info@chocicz.pl

Pokoje do wynajęcia
ul. Reja 7B
68-300 Lubsko
www.lubsko-pokoje.com

kom. 0048 660 714 946
kom. 0068 692 725 327

Pokoje do wynajęcia
ul. Kopernika 1
68-300 Lubsko
www.pokoje-lubsko.pl

kom. 0048 601 752 520
kom. 0048 723 678 590

GASTRONOMIA
Restauracja „Duet”
ul. Reja 3
68-300
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tel. 0048 68 372 11 22

Bar Kasyno
ul. E. Plater 46
68-300 Lubsko

tel. 0048 68 372 31 64

Bar Gastronomiczny „Figaro”
ul. Bohaterów 14c
68-300 Lubsko

tel. 0048 68 372 06 6

Kawiarnia „Emocja”
ul. Krakowskie Przedmieście 6
68-300 Lubsko

tel. 0048 68 372 18 43

Bar Szybkiej Obsługi „Eliasz”
pl. Wolności 6
68-300 Lubsko

tel. 0048 68 372 14 74

Miro Pizza & Cafe
ul. Popławskiego 9
68-300 Lubsko

tel. 0048 600 484 121

KULTURA I REKREACJA
Lubski Dom Kultury
pl. Jana Pawła II 1
68-300 Lubsko
www.ldk.lubsko.pl

tel. 0048 68 372 05 21

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko
ul. Wojska Polskiego 2
tel. 0048 68 457 24 22
68-300 Lubsko
OSiR (Hala Sportowo-Widowiskowa) - kręgielnia
ul. Bohaterów 3d
tel. 0048 68 372 21 21
68-300 Lubsko
OSiR (Zalew Karaś) - basen kąpielowy, przystań kajakowa
ul. Słowackiego
68-300 Lubsko
Zbiornik retencyjny „Nowiniec” - strzeżone kąpielisko
Trasa Lubsko - Nowogród Bobrzański
Centrum rowerowe LIDBERG - wypożyczalnia rowerów
ul. Przemysłowa 16a
tel. 0048 68 372 27 57
68-300 Lubsko
kom. 0048 515 093 775
www.lidberg.pl
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o gminie

GMINA

łęknica
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KAMIEŃ PÜCKLERA
W PARKU MUŻAKOWSKIM W ŁĘKNICY

LEGENDA

mapaturystyka
gminy

1| Zespół pałacowo-parkowy przy „Belwederze” w Łęknicy
2| Park Mużakowski w Łęknicy
3| Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa
4| Ścieżka geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina” wejście w Łęknicy
5| Targowisko „Manhattan” w Łęknicy
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o gminie
ŁĘKNICA
(n. niem. Muskau, Lugknitz, n. łuż. Mužakowska
Wjeska/ Lugnice) miasto nad Nysą Łużycką oddzielającą
Łęknicę od niemieckiego miasta Bad Muskau. Ogólna
powierzchnia miasta wynosi 16,4 km2 z czego 10,9 km2
stanowią Park Mużakowski i las. Miasto zamieszkuje
2826 mieszkańców. Z racji znajdującego się tu przejścia granicznego, po roku 1989 nabrała znaczenia, jako
ośrodek handlowo-usługowo-turystyczny związany
z obsługą ruchu turystycznego między Polską i Niemcaherb gminy Łęknica
mi. Zgodnie z kierunkami rozwoju w zakresie turystyki
Łęknica staje się euroregionalnym węzłem szlaków turystycznych, ścieżek i dróg
rowerowych. Wszelkie działania związane są z faktem położenia w Łęknicy i Bad
Muskau Parku Mużakowskiego – rezerwatu kulturowego, wpisanego w 2004 r.
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Parku Krajobrazowego „Łuk
Mużakowa” – z jego największą atrakcją – pojezierzem antropogenicznym i znajdującymi się tam stanowiskami geologicznymi oraz leśnego rezerwatu przyrody
„Nad Młyńską Strugą”. Można tu uprawiać turystykę pieszą oraz rowerową, brać
udział w spływach kajakowych, a także spróbować swoich sił na torze motocrossowym.
Dojazd:
Drogą krajową nr 12 (DK12) Żary-Łęknica.
Park Mużakowski/Muskaeur Park. Park
krajobrazowy stworzony w latach 18151845 przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Rozpościera się wzdłuż granicznej Nysy Łużyckiej, w malowniczej dolinie
i na jej tarasach. Stanowi wiodący obiekt
europejskiej sztuki kształtowania krajobrazu naturalnego XIX w.
Dziś Park Mużakowski zachęca do spacerów o każdej porze roku. Ponad 50 km
dróg i ścieżek prowadzi zwiedzających i zachęca do podziwiania parku jako żywej
galerii obrazów. Liczący po polskiej stronie 522, zaś po niemieckiej 206 ha park
mieści w sobie liczne łąki parkowe, wysokie tarasy nadrzeczne, zamki i zabudowania pofolwarczne, mostki, budowle ogrodowe, ścieżki i wąwozy. Zaliczany do
Lubuskich Pereł w Koronie 2009, 2010, 2012.
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Książę Hermann von Pückler-Muskau niemiecki arystokrata, architekt ogrodów,
pisarz i podróżnik. Ur. w 1785 r. w Muskau, zm. w 1871 r. w Branitz. W latach 18151845 twórca oryginal¬nego, rozległego parku krajobrazowego w stylu angielskim w Muskau. Swoje koncepcje na temat planowania przestrzennego w naturze
przedstawił w książce „Szkice o ogrodnictwie w krajobrazie”.
Kościół p.w. Św. Barbary. Łęknica została samodzielną placówką duszpasterską
dopiero w 1981 r., a swój kościół wystawiła w latach 1985-1988. W prezbiterium
tryptyk z XVIII wieku, przedstawiający Zwiastowanie NMP. Siedziba Dekanatu Łęknica.
Przygraniczne targowisko, zwane powszechnie „Manhattanem”, od 1990 r. jest
głównym czynnikiem rozwoju Łęknicy. Jest trzecim co do wielkości w Polsce,
a jednocześnie największym na zachodniej granicy Polski.
Łęknica staje się miastem mostów, gdyż funkcjonuje pięć mostów granicznych:
stary Most Pocztowy: Łęknica - Bad Muskau, nowy most na obwodnicy: Łęknica
– Krauschwitz, łukowy most kolejowy nad Nysą Łużycką, dwa mosty graniczne w
obrębie Parku Mużakowskiego – Most Podwójny i Most Angielski oraz trzy mosty
wewnątrzparkowe – Most Książęcy, Most Arkadowy oraz Wiadukt.

Zespół pałacowo-parkowy przy „Belwederze” powstał w 1925 r. jako siedziba właściciela naprzeciwległej huty szkła. Pałac o cechach klasycyzujących oraz secesyjnych pełni dzisiaj funkcję Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. „Park Belwederski”
z cennym drzewostanem powstał już w drugiej poł. XIX w.
„Łuk Mużakowa” jest najlepiej zachowaną moreną czołową na świecie powstałą
w wyniku działalności lądolodu. Kształtem przypomina łuk otwarty ku północy,
a rozpiętość jego ramion wynosi około 20 km. Dzieli go symetrycznie Nysa
Łużycka tworząc w rejonie Łęknicy przełom rzeki z tarasami. Powierzchnia moreny
wynosi około 170 km². Bogactwem naturalnym jest płytko zalegający węgiel
brunatny, gliny ceramiczne oraz piasek kwarcowy, eksploatowane przez człowieka przez około 160 lat.
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa / Muskauer Faltenbogen. Powstał w 2001 roku.
Obejmuje powierzchnię 18 200 ha (teren gmin: Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel,
Tuplice). Został utworzony, by chronić polską część moreny czołowej, ukształtowanej przez lodowiec skandynawski.
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Obejmuje tereny o cennych wartościach
przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Na terenie Parku występują rzadkie
gatunki roślin, które mają tu południową
lub wschodnią granicę zasięgu m.in.:
wrzosiec bagienny, seler węzłobaldachowaty (jedyne stanowisko w Polsce).
Do rzadkich gatunków płazów należą:
kumak nizinny, rzekotka drzewna i traszka górska. Przykładowe gatunki ptaków z „Czerwonej Listy Zwierząt” to: bąk,
kania ruda i czarna; ssaki: wydra, mopek, rzęsorek rzeczek. Historycznie
omawiany teren leży na pograniczu Górnych i Dolnych Łużyc. Siedziba Parku
Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” mieści się w Trzebielu przy ul Żarskiej 52.
Geopark obejmuje obszar, w którym realizowane są cele ochrony przyrody zmierzające do zachowania dziedzictwa geologicznego. Jego celem jest także promocja wiedzy o Ziemi w społeczeństwie, na różnych poziomach edukacji, w tym
w formie rozwoju geoturystyki. Służy on również wspieraniu badań, związanych
z naukami geologicznymi i środowiskowymi. W granicach geoparku znajduje się
zróżnicowana sieć, udostępnianych do zwiedzania, stanowisk geologicznych
(geotopów) oraz innych obiektów o znaczeniu ekologicznym i kulturowym. Największe nagromadzenie geotopów (obiektów o wartościach geologicznych) występuje w okolicy Łęknicy. Jest to unikalna ciekawostka turystyczna. To właśnie
tutaj na niewielkiej przestrzeni możemy zwiedzić najciekawsze obiekty geoturystyczne regionu.
Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia
Babina”. Położona w bezpośrednim
sąsiedztwie Łęknicy na terenie podziemnej
i odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego w latach 1920-1973. Jest to miejsce
nowego krajobrazu pokopalnianego, stanowiącego dzisiaj obiekt ochrony, badań
i geoturystyki. Ścieżka ma promować rozwój turystyki edukacyjnej w zakresie nauk
o Ziemi. Znajdziemy tutaj ukośne szyby tzw. upadowe, które umożliwiały dostęp
do podziemnych wyrobisk i dawały możliwość transportu urobku.
Z wysokich skarp wyrobisk odkrywkowych roztaczają się widoki na większe
i mniejsze pokopalniane zbiorniki wypełnione wodami o zróżnicowanych barwach.
Wody znajdujących się na terenie dawnych kopalń są złożonymi mieszaninami
chemicznymi. Dość że maja wysoką kwasowość i nie sprzyjają rozwojowi życia.
Źródło kwaśnych wód możemy oglądać z kładki spacerowej. Pierwiastki żelaza,
siarki, wapnia magnezu, sodu i potasu utworzyły wokół wypływu misę źródlaną.
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Na zboczach wyrobisk odnajdziemy wychodnie pokładu węgla. Zapadliska kopalni
podziemnych o rdzawo pomarańczowej barwie z kikutami pni sterczącymi ponad lustro wody. W pobliżu zbiornika wodnego „Afryka” na trasie geoturystycznej
znajduje się drewniana wieża widokowa o wysokości 24m, pozwalająca na obserwację całego regionu.
Rezerwat „Nad Młyńska Strugą”. Rezerwat leśny rozciągający się na powierzchni
132,56 ha, ok. 1,5 km na południowy wschód od centrum miasta, w obrębie
Geoparku „Łuk Mużakowa”. Położony malowniczo w pofałdowanej pagórkami
i wąwozami dolinie Nysy Łużyckiej i Skrody obejmuje swymi granicami naturalny
mieszany las dębowo-bukowy. Wody Skrody mają charakterystyczną, ochrową
barwę.
Pojezierze antropogeniczne. Łęknickie pojezierze antropogeniczne to niezwykle
cenny i barwny składnik łużyckiego dziedzictwa geologicznego. Wszystkie akweny powstały w wyniku działań antropogenicznych. Są one chyba najbardziej charakterystycznym elementem dla tego krajobrazu. Najstarsze jeziorka liczą ponad
100 lat, a najmłodsze pochodzą z lat 70-tych XX wieku, kiedy to zamknięto ostatnią kopalnię. Zbiorniki wodne różnią się barwą, chemizmem i kształtem. Niektóre
z tych sztucznych jezior są silnie zasadowe, inne znów tak kwaśne, że nie rozwinęło się w nich do dziś życie. Nysa Łużycka jest lewym dopływem Odry, a swój
początek bierze w Górach Izerskich. Całkowita długość rzeki wynosi ok. 250 km.

Nysa Łużycka jest rzeką o charakterze górskim. Na rzece przebiega granica między Polską a Niemcami, stąd nie była ona poddana silnej działalności człowieka.
Dzięki temu, na większości biegu zachowała swój naturalny charakter.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

tel. 0048 68 362 47 00
sekretariat@umleknica.pl
www.leknica.pl

NOCLEGI
Hotel Mużakowski
ul. 1 Maja 8
68-208 Łęknica
www.hotel-muzakowski.pl

tel. 0048 68 362 41 66
info@hotel-muzakowski.pl

Pensjonat Queen
ul. Wybrzeżna 2
68-208 Łęknica
www.qcafe.pl

kom. 0048 880 073 860
kom. 0048 880 073 867
info@qcafe.pl

Dana Noclegi
ul. Dworcowa 6
68-208 Łęknica

kom. 0048 502 515 499
tel. 0048 68 375 35 84

GASTRONOMIA
Hotel Mużakowski - restauracja
ul. 1 Maja 8
68-208 Łęknica
www.hotel-muzakowski.pl
Dana Bar
ul. Dworcowa 6
68-208 Łęknica

tel. 0048 68 362 41 66
info@hotel-muzakowski.pl

kom. 0048 502 515 499
tel. 0048 68 375 35 84

Miro Pizza & Cafe
ul. XX-lecia 2a
68-208 Łęknica

tel. 0048 68 375 31 02

Zajazd Janusz Park
ul. Kościuszki 15
68-208 Łęknica

kom. 0048 530 426 988

Bistro Kompot & Caffe
ul. XX-lecia (przy bazarze)
68-208 Łęknica
bistro@wkw.com.pl

tel. 0048 68 362 41 88
biuro@wkw.com.pl
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KULTURA I REKREACJA
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - Wypożyczalnia rowerów
ul. Wojska Polskiego 2
tel. 0048 68 375 34 75
68-208 Łęknica
tel. 0048 68 362 41 41
www.oksir.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica

tel. 0048 68 362 41 42

Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa”
ul. Wojska Polskiego 2
tel. 0048 68 375 34 75
68-208 Łęknica
Pracownia Terenowa Park Mużakowski - Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Wybrzeżna 25
kom. 0048 600 698 787
68-208 Łęknica
tel. 0048 68 362 41 82
www.park-muzakowski.pl
pracownia.leknica@nid.pl
Przewodnicy Mużakowscy
www.lukmuzakowa.com.pl
tel. 0048 68 362 41 34

kom. 0048 530 365 800
info@lukmuzakowa.com.pl

Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” - wejście od ul. Leśnej
Przejście pod obwodnicą
tel. 0048 68 362 62 58
www.geosciezkababina.pl
tel. 0048 68 362 62 57
lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl
Przejazdy Bryczką po Parku Mużakowskim
kom. 0048 503 479 349
tel. 0048 68 375 37 09
Spływy Kajakowe
kom. 0048 600 882 328
Tor Motocrossowy
kom. 0048 606 187 092
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GMINA

maszewo
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KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WOJCIECHA BISKUPA
I MĘCZENNIKA W MASZEWIE

LEGENDA

mapa gminy

1| Kościół p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Maszewie
2| Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Gęstowicach
3| Przeprawa promowa w Połęcku
4| Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybakach

PA
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o gminie
GMINA MASZEWO
Gmina Maszewo położona jest w środkowo-zachodniej
części województwa, obejmującej swym zasięgiem
Pojezierze Lubuskie. Liczy niewiele ponad 3 tys.
ludności, która zamieszkuje powierzchnię ok. 214 km2.
Jako gmina wiejska, zalesiona w 67%, z urozmaiconą
konfiguracją terenu, przepływającą rzeką Odrą, ze stawami i jeziorami, stanowi obszar typowo rekreacyjny,
który może okazać się atrakcyjny nie tylko dla zbieraczy
runa leśnego i wędkarzy, ale także dla turystów pieszych,
herb gminy Maszewo
rowerowych i kajakarzy. Południowy fragment gminy
zajmuje odcinek Doliny Odry Środkowej, związany z pradoliną Odry systemem
płaskich teras. Część Pojezierza Lubuskiego, w której położony jest środkowy
i północny obszar gminy Maszewo, nazwana Równiną Torzymską, obejmuje
duże tereny równin piaszczysto–sandrowych, porozcinanych rynnami i dolinami
rzek: Ilanki, Pliszki i Gryżyny. Szczegółowe badania stwierdzają istnienie około
10 poziomów sandrowych. Urokliwy krajobraz podziwiać można również
z powierzchni rzeki Odry, płynąc szlakiem kajakowym wynoszącym około 60 km
długości: Nietkowice - Radnica - Krosno Odrzańskie - Osiecznica - Połęcko Szydłowo. Na terenie gminy znajduje się obszar przyrodniczy o ponadregionalnej wartości, obejmujący dolinę niewielkiej, czystej rzeki Pliszki (na wysokości
m. Rzeczycy), z kompleksem lasów bagiennych, torfowisk i źródlisk. Występują
tam stanowiska wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Obiektami godnymi
zwrócenia uwagi w gminie są głównie budowle sakralne.
Dojazd:
Drogą wojewódzką nr 138 (DW138) Gubin-Maszewo-Sulęcin.

MASZEWO
(niem. Messow, serb. Mašow) - stolica gminy, wieś położona nad Jeziorem
Granicznym na skraju Puszczy Rzepińskiej, licząca około 470 mieszkańców.
Pierwsze zachowane wzmianki o Maszewie pochodzą z roku 1251, kiedy to osada
została przekazana opatowi cystersów z Lubiąży Henrykowi przez Ottonasyna krośnieńskiego kasztelana Henryka. Osiem lat później ukazał się dokument
potwierdzający posiadanie majątku przez klasztor. Następnymi właścicielami
byli między innymi: rycerz Zygmunt von Rotenburg, potem Balizar von Loben,
a w XVI stuleciu wieś została przejęta przez Krośneńską Domenę Ziemską.
Nowożytne losy Maszewa układały się podobnie jak całych ziem nadodrzańskich,
które po roku 1945 znów znalazły się w granicach Polski.
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Parafia w Maszewie powstała przed
rokiem 1305. Jednak wcześniej, bo już
od roku 1251, stanowiła własność zakonu cystersów. Taki stan rzeczy przetrwał
do końca XV w. Do połowy XIV w. wieś
znajdowała się w granicach administracyjnych diecezji poznańskiej. Jednak przed
rokiem 1376 przypisana została do biskupstwa wrocławskiego. Reformacja, która na
początku XVI w. bardzo szybko przyjmowała się w niemieckich miastach i księstwach w połowie wieku dotarła również
do Maszewa. Początkowo potrzebne było
wypracowanie współistnienia obu wyznań. Atrakcyjność reformacji powodowała przechodzenie duchownych katolickich
i właścicieli ziemskich na protestantyzm.
Prawdopodobnie stary, pierwszy budynek
kościoła uległ zniszczeniu i w jego miejsce wzniesiono nowy (ok. roku 1618).
Około roku 1913 kościół rozbudowano, dostawiając wieżę. Wynikało to z coraz
większych potrzeb rozrastającej się lokalnej społeczności. Obiekt został zniszczony w trakcie działań wojennych. Wysoka, górująca nad okolicą wieża stwarzała
zagrożenie dla będących w odwrocie wojsk niemieckich (obserwowanie ruchów
wojsk, snajperzy). W związku z tym 3 lutego 1945 r. zaminowano wyższe kondygnacje i wysadzono w powietrze. Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika przetrwał i do dzisiaj służy mieszkańcom.

GĘSTOWICE
(niem. Tammendorf, serb. Śamnice) - wieś
położona na północ od Maszewa, przy
drodze krajowej nr 29, na trasie Krosno
Odrzańskie - Cybinka. Warto tutaj zobaczyć kościół barokowy. Murowany z cegły,
założony na planie prostokąta, jednonawowy. Wybudowany przez francuskiego
architekta Bernarda Riegelan i mistrza murarskiego Jana Karola Matuszka w latach
1696 - 1711. Elewację zdobią pilastry
i gzymsy. Wnętrze nakrywa kolebkowe
sklepienie z lunetami, a pilastry jońskiego porządku dźwigają szeroki gzyms i rozczłonkowują ściany. Znajduje się tu również wiatrak typu koźlak. Drewniany, kryty
gontem, zbudowany w XIX stuleciu.
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LUBOGOSZCZ
(niem. Eichberg, serb. Lubgosć) - wieś położony w kierunku północno-wschodnim od Maszewa, w niedalekiej odległości od Jeziora Granicznego i drogi krajowej
nr 29. Warto tutaj zobaczyć kościół zbudowany w końcu XIX wieku. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w 1964 roku. Budowla jednonawowa, murowana
z cegły, od zachodu z kwadratową wieżą. Pierwotnie istniał tu kościół już w XIV stuleciu (wzmiankowany w 1334 roku), prawdopodobnie drewniany lub szachulcowy.

POŁĘCKO
(niem. Pollenzig, serb. Poleńcyk) - znane
jest przede wszystkim ze swojej przeprawy promowej. Bliskość Odry przyczyniała
się zarówno do bogactwa mieszkańców,
ale była także niejednokrotnie ich przekleństwem. Żyli oni z rybołówstwa, ale
również np. ze zbierania pijawek i dostarczaniem ich do aptek. Niemałe zyski przynosiła wycinka i spławianie Odrą drewna.
Na początku XX wieku w Połęcku odbywały się kursy dla młodych adeptów
żeglowania, tzw. Schifferschulen. W trakcie trwającej dwa lata nauki, a odbywającej się w systemie dziesięciotygodniowych zimowych kursów uczono się
m.in. korespondencji handlowej, umiejętności potrzebnej w handlu. Dzisiaj nadal
można w tradycyjny sposób przeprawić się na drugą stronę Odry.

RYBAKI
(niem. Schönfeld, serb. Rybaki) - wieś od
drugiej połowy XVI wieku stanowiła własność potężnego i wpływowego rodu
von Löben. Taki stan rzeczy utrzymywał
się przez ponad dwa wieki. Właścicielami
byli Johann von Löben i jego syn Johann
Friedrich von Löben (zm. 1667). Johann
von Löben (1561-1636) zasiadał w radzie
elektora Brandenburgii, Joachima Fryderyka, będąc jednym z jego najbardziej
zaufanych doradców. Większą rolę odegrał w polityce Polski syn Johanna i Margharete von Schönaich – Johann Friedrich von Löben (1595-1667). To ród von Löben wzniósł w roku 1677 unikatowy
murowano – szachulcowy kościół. Obecnie rzymsko-katolicki p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
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RZECZYCA
(niem. Riesnitz, serb. Rězynica) - nieduża wieś położona na północ od Maszewa,
w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 29. W roku 1932 majątek w Rzeczycy
nabył pochodzący ze Śląska Hans Georg Egon von Kramsta (1890-1943). Nowy
właściciel wywodził się z wpływowego śląskiego rodu, zajmującego się od
pokoleń produkcją i handlem sukna. Matka Hansa, Emma wywodziła się
z najbogatszej łódzkiej rodziny, producentów włókienniczych – Scheiblerów
(Karl Scheibler, ojciec Emmy był pierwowzorem dla literackiej postaci Hermana
Bucholza z „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta). Warto zobaczyć: kościół
wybudowany w latach 1731 - 1732, założony na rzucie prostokąta, od zachodu
z czworoboczną wieżą. Budowla szachulcowa, obmurowana na początku
XX wieku. Pierwotny kościół, prawdopodobnie drewniany, jest wzmiankowany w źródłach z 1308 roku. Pałac (dwór) z pierwszej ćwierci XIX wieku.
Powiększony od strony wschodniej o obiekt piętrowy z portykiem od ogrodu
i nakryty dachem mansardowym. Park o obszarze 4,5 ha, z 54 gatunkami
drzew i krzewów, z których 18 ma charakter pomnikowy. Założony w okresie budowy pałacu. Od strony północnej występuje staw, od południa polana.

SKÓRZYN
(niem. Skyren, serb. Skoryn) - wieś położona około 12 km na północny zachód od
Krosna Odrzańskiego. Otoczona lasami (Puszcza Rzepińska). W pobliżu znajdują
się liczne jeziora i stawy hodowlane. W wiosce mieści się Instytut Ekologii Stosowanej.

TRZEBIECHÓW
(niem. Trebichow, serb. Trěbichow) - w pobliżu miejscowości leży jezioro Trzebisz.
W roku 1758 przedstawiciele rodu von Finckenstein wybudowali we wsi piękny,
klasyczny pałac oraz wzorowany na francuskich założeniach ogród. Wodę na
potrzeby właścicieli rezydencji i ich gospodarstwa czerpano ze studni artezyjskiej.
Do siedziby szlacheckiej prowadziła kasztanowa aleja. W roku 1757 wzniesiono
niewielki kościół oktogonalny. Wnętrze wykonano w stylu barokowym, a w przedsionku umieszczono dwie małe armaty z XVIII w. i fragmenty działa z imieniem
ludwisarza – Hansa Mechlina z datą 1623 (prawdopodobnie rzemieślnikiem, który
ją wykonał był Hans z belgijskiego Mechelen, a resztki broni pochodziły z czasów
wojny trzydziestoletniej). Przy pałacu usytuowano ogromny głaz z tablicą
poświęconą właścicielom majątku: Friedrichowi Otto Leopoldowi i jego synowi
Leopoldowi Otto Carlowi von Finckenstein.
Ścieżki rowerowe. Amatorów dwóch kółek zaprasza kilka ścieżek biegnących
na urozmaiconym terenie: wzdłuż prawego brzegu Odry do Krosna Odrzańskiego,
przez Połęcko z odgałęzieniami do Maszewa, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Bytomca i wsi Rąpiec. Maszewa- obok jezioro Granicznego. Skórzyna - Kolonia
Radomicka- obok Diabelskiego Stawu (stacja rowerowa) - Siedliska.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
Maszewo 71
66-614 Maszewo

tel. 0048 68 383 13 21
sekretariat@maszewo.net.pl
www.maszewo.net.pl

NOCLEGI I GASTRONOMIA
Hotel Villa Kolus
Radomicko 32
66-614 Maszewo

tel. 0048 68 391 45 55
kom. 0048 603 720 066

Gospodarstwo agroturystyczne Leszczyk
Rzeczyca 28
kom. 0048 602 194 013
66-614 Maszewo
tel. 0048 68 391 44 83
Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Polna 1, Rzeczyca
66-614 Maszewo

kom. 0048 505 695 412
tel. 0048 44 710 14 40

Gospodarstwo agroturystyczne Maja (tylko w sezonie letnim)
Bytomiec 25
kom. 0048 604 265 045
66-614 Maszewo
tel. 0048 68 391 43 29
Pałacyk Myśliwski
Rzeczyca
66-613 Radomicko

tel. 0048 68 383 16 23

KULTURA
Gminna Biblioteka Publiczna w Maszewie
Maszewo 114
tel. 0048 68 391 43 58
66-614 Maszewo
Punkt Biblioteczny w Gęstowicach
Gęstowice 32
tel. 0048 68 383 16 70
66-614 Maszewo
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GMINA

trzebiel

WIEŻA WIDOKOWA
NA ŚCIEŻCE GEOTURYSTYCZNEJ
„DAWNA KOPALNIA BABINA”
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LEGENDA

mapa gminy
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1| Fragmenty XIV wiecznej rycerskiej wieży mieszkalnej w Trzebielu
2| Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa
3| Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” wejście w Nowych Czaplach
4| Wieża widokowa przy ścieżce „Dawna Kopalnia Babina”
5| Diabelski Kamień w Kamienicy nad Nysą Łużycką
6| Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich

o gminie
GMINA TRZEBIEL
Gmina położona jest na pograniczu dwóch podprowincji - Wzniesień Łużyckich i Wzniesień Śląsko - Wielkopolskich. Bariery zewnętrznych powiązań przestrzennych stanowią duże kompleksy leśne, pośród których
położona jest gmina. W obrębie regionów występują
dwa mezoregiony Łuk Mużakowa i Wzniesienia Żarskie.
Obszar gminy obejmuje 166,6 km2. Zamieszkuje ją
5788 mieszkańców, w 34 miejscowościach. Największym skupiskiem ludności jest wieś Trzebiel, licząca
herb gminy Trzebiel
1324 mieszkańców i będąca zarazem siedzibą władz
samorządowych. Do końca II wojny światowej Trzebiel
był miastem, które swoje początki wywodziło ze zlokalizowania na skrzyżowaniu
szlaku Gubin - Zgorzelec oraz Żary - Forst. Trzebiel był wyposażony w pełnię praw
miejskich tzw. prawa magdeburskiego. Zachowane fragmenty murów fortyfikacyjnych i układ urbanistyczny świadczą, że Trzebiel był ważnym ośrodkiem lokalnym. Korzystna lokalizacja komunikacyjna do dziś jest ważnym atutem Trzebiela.
Do podstawowych zalet ważnych dla rozwoju turystyki i rekreacji należy zaliczyć
obszary gminy o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych:
park krajobrazowy „Łuk Mużakowa”, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, urozmaicony krajobraz z dużym udziałem lasów i jezior, z szeregiem obiektów o wartościach archeologicznych, a także z terenami nienarażonymi na uciążliwości
wywoływane przez przemysł i komunikację samochodową.
Dojazd:
Droga krajową nr 12 (DK12) Żary-Trzebiel-Łęknica lub drogą wojewódzką 294
(DW294) Jasień-Tuplice-Trzebiel.
Przez Gminę biegnie malownicza ścieżka
pieszo-rowerowa oddana do użytku
w 2014 r., którą można zwiedzić Gminę
i dotrzeć do jej ciekawych miejsc. Ścieżka
biegnie w miejscu byłej linii kolejowej
przez Gminy Tuplice, Trzebiel i Łęknica.
Łączna jej długość wynosi ok. 22 km.
W Nowych Czaplach istnieje możliwość
zjazdu na Trasę Geoturystyczną „Dawna
Kopalnia Babina”.
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Łuk Mużakowa. To fenomen nie tylko w polskiej, ale i światowej skali. Zwykle
moreny tego typu są przesypywane przez kolejne nasunięcia lądolodu i niszczone
przez erozję. Łuk Mużakowa natomiast jest tak znakomicie zachowany, że wygląda
jak model z podręcznika geologii. Węgiel brunatny, wyciśnięty miejscami aż na
powierzchnię ziemi, stał się w XIX wieku podstawą przemysłu. Od 1834 roku
powstało tu około 60 kopalń odkrywkowych i podziemnych oraz związanych
z nimi zakładów: cegielni, hut szkła, gorzelni i tartaków. Dzisiaj teren stał się
wyjątkowym miejscem dla geologów i przyrodników oraz gotowym produktem
turystycznym o nazwie Trasa Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, do której
jedno wejście zlokalizowane jest w Nowych Czaplach, drugie zaś przy drodze
między miejscowościami Nowe Czaple – Przewoźniki. Stworzono tam duży
parking dla przyjezdnych, na którym może zatrzymać się również autobus.
Rzeźba terenu w obrębie Łuku Mużakowa jest bardzo urozmaicona. Najbardziej widoczną i charakterystyczną cechą reliefu tego obszaru są równolegle
do siebie ułożone obniżenia i grzbiety. Wąskie na 10-200 m dolinki, o różnej
głębokości (2-20 m), najczęściej ułożone są równolegle względem siebie.
Morfologia Łuku Mużakowa urozmaicona jest również przez rozcinającą go,
w części środkowej, dolinę Nysy Łużyckiej, która posiada w tym miejscu charakter doliny przełomowej. Różnica wysokości pomiędzy dnem doliny a najwyższymi
wzniesieniami wynosi ponad 40 m.
Geopark. Na terenie Geoparku „Łuk Mużakowa”, posiadającego od 2009 r. rangę
geoparku krajowego, zobaczyć można odsłonięcie pokładów węgla brunatnego,
wychodnię węgla brunatnego. Do wyjątkowych obiektów należą bulgoczące
źródełka mineralizowanych wód, z których wytrącają się rzadko spotykane,
żelazisto-manganowe naskorupienia, rowy wietrzeniowe, tzw. gizery, powstałe
w wyniku powolnego utleniania odsłaniających się na powierzchni terenu
wychodni warstw węgla brunatnego. Ciekawe są pokopalniane zbiorniki i wyrobiska, na ścianach których odsłaniają się warstwowane pasiaste iły, fantastyczne,
„marsjańskie” formy erozyjne tworzące piaskowe struktury w hałdach nadkładu
i erozyjne formy zapadliskowe, osuwiska, wydmy, torfowiska. Trwają prace nad
zatwierdzeniem dwóch rezerwatów geologicznych położonych w południowej
części Parku. To wszystko, zgromadzone na stosunkowo niewielkim obszarze
ułatwi zwiedzanie zorganizowanym grupom wycieczkowym, młodzieży szkolnej
i studentom oraz grupom dorosłych. Żywa lekcja geologii w terenie.
Nysa Łużycka. Jedyną naturalną granicą gminy jest rzeka Nysa Łużycka, która
stanowi zarazem granicę państwową. Polsko - niemiecka granica biegnie przez
198 km środkiem Nysy Łużyckiej, aż do ujścia. Rzeka płynie w wąskiej obwałowanej dolinie. Jej brzegi porastają przeważnie zarośla wierzbowe i okazałe drzewa
liściaste. Od środkowego biegu po ujście rzeka płynie łagodnymi zakolami,
a następnie przełamuje się przez wzgórza moreny czołowej Wału Mużakowskiego. Dalej już leniwie, tworzy miejscami szerokie zakola i płynie kierując się
na północ, do spotkania się z wodami Odry. Nysa Łyżycka na tym odcinku stanowi
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urokliwy szlak wodny, wyposażony w miejsca wejść i zejść dla kajakarzy na
wysokości miejscowości Żarki Wielkie, Siedlec, Olszyna. W miejscowości Siedlec
na Nysie Łużyckiej istnieje przejście turystyczne „Most Doliny Nysy”. Wybudowane
w 2008 r., łączy polski Siedlec z niemieckim Zelz. Most łączy szlaki turystyczne
przebiegające przez Gminę z europejską siecią szlaków rowerowych, w tym
z niemieckim szlakiem Nysa-Odra, biegnącym od Sudetów do Bałtyku.

TRZEBIEL
(niem.: Triebel, łuż.: Trjebule) - kiedyś miasteczko, dzisiaj wieś. Siedziba władz
samorządowych. Miasto wyrosło z osady targowej, zlokalizowanej na skrzyżowaniu dróg Gubin-Zgorzelec, Żary-Forst. Trzebiel był wyposażony w pełnię praw
według wzorca magdeburskiego. Zachowany do dzisiaj układ urbanistyczny oraz
fragment murów z fortyfikacjami świadczą, iż było to kiedyś miasto bogate i ludne.
Pierwsza wzmianka o miejscowości Trzebiel pochodzi z 1301 roku. Wcześniej miasto to zostało związane z Żarami, tworząc jedno państwo stanowe Żary - Trzebiel.
Od 1402 roku był własnością łużyckiej rodziny rycerskiej Bibersteinów. Później
Promnitzów. W XIX w. rozwinął się tutaj przemysł szklarski i ceramiczny. Miejscowość utraciła prawa miejskie z końcem 1945 r.
Mury miejskie, które w XIV w. otaczały
średniowieczne miasto, są dziś w szczątkowej i fragmentarycznej formie. Przy ulicy
Żarskiej zachowała się kamienna wieża
o wysokości ok. 6 metrów, z charakterystycznymi ostrołukowatymi otworami,
stojąca przy dawnej Bramie Żarskiej. Nieco
dalej stoją już fragmenty XIV wiecznej
rycerskiej wieży mieszkalnej, zwanej
lokalnie „Zameczkiem”. Niemal naprzeciwko niej znajduje się barokowy
pałac z 1729 roku, postawiony na miejscu
renesansowego z XVI w. W czasach swojej
świetności był on reprezentacyjnym
miejscem w Trzebielu. Prawdopodobnie
nocował tu w drodze do Żar cesarz
Wilhelm i ponoć bardzo sobie to chwalił. Po wojennych zniszczeniach nie zachował się stary ratusz miejski, ani jeszcze starszy kościół.
Kamienny pomnik wzniesiony w okresie międzywojennym, z wmurowaną dzisiaj
tablicą ku czci Żołnierzy Polskich i Radzieckich poległych w walce o wyzwolenie
Trzebiela. Tablicę ufundowano w 700 lecie Trzebiela. W lesie przy ulicy Parkowej
znajduje się kamienny pomnik poświęcony żołnierzom pochodzącym z Trzebiela,
zrzeszonych w miejscowym związku sportowym, poległych w I Wojnie Światowej.
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Stary cmentarz miejski lokowany jest przy drodze do Olszyny. Adaptowany został
na pochówki współczesne. Zachowała się na nim kaplica cmentarna z połowy XIX w.,
fragmenty grobowców przymurowych i starodrzew (tuje, dęby, kasztanowce).
Dąb szypułkowy przy murze zachodnim ma wymiary pomnikowe, a stojąca w jego
pobliży tuja swoimi wymiarami stanowi wyjątek w całym niemal powiecie. Porasta
ją bluszcz pospolity, również rekordowych rozmiarów. Pod kasztanem, w południowej części, znajduje się grób urnowy dawnego mieszkańca Trzebiela, zmarłego
w 2008 r. Winfrieda Bednera, mającego życzenie być tutaj pochowanym. Przy
drodze do Olszyny rosną dorodne dęby czerwone. Trzebiel posiada kilka bardzo
interesujących skwerów parkowych.
Około 1 km od Trzebiela, przy drodze do Tuplic, na zalesionym wzgórzu, po prawej
stronie drogi, zachowały się fragmenty jedynej w województwie lubuskim szubienicy - średniowiecznego miejsca straceń złoczyńców.
Rejon na południe od Trzebiela obfituje w liczne małe stawy pokopalniane. Wiele
z nich ma status ogólnodostępnych łowisk wędkarskich (Ziemlicki, Jabłonki,
Grobla, Żółty Kamienica, Żółty, Czarny, Kopalniany, Tarcza), a dwa stawy zw. Bliźniakami należą do wód specjalnych.
Trzebielaninem był lekarz ostatnich Jagiellonów, Jan Benedykt Solfa (1483 –
1564). Kanonik warmiński, głogowski, wrocławski, wileński, sandomierski,
warszawski i krakowski. Absolwent Akademii Krakowskiej, a także autor wielu
nowatorskich traktatów medycznych o sposobach leczenia różnych chorób oraz
etyce lekarskiej. W Trzebielu żył i pracował Wolfgang Caspar Prinz (1641 - 1717).
Kompozytor i teoretyk muzyki barokowej.

BRONOWICE
(niem,: Braunsdorf, łuż.: Brunojce) - wieś przecinająca równoleżnikowo drogę
do Łęknicy, położona na południowy zachód od Trzebiela. Przynależała od
zawsze do władztwa Mużakowa. Znajdują się tu: przepiękna Aleja Kasztanowa
(ul. Partyzantów) - grupa 12 dębów szypułkowych o ob. 390-530 cm i wys. 25-30 m
oraz Wyrobiska odkrywkowe - jedno wypełnione wodą, drugie nieco dalej
w lesie suche. Wysokie skarpy zwałów kopalnianych rozmytych przez deszcze
tworzą dzisiaj księżycowy krajobraz pełen wąwozów. Tego nie zobaczymy na
ścieżce geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”.

BUCZYNY
(niem.: Buchenberg/ do 1937 r. Buckoke, Buckau, łuż.: Bukowka) - wieś sołecka
położona na południowy zachód od Trzebiela, przy drodze krajowej nr 12, w kierunku na Łęknicy. Wieś znana od 1460 r. Występuje jako wieś kamerowa władztwa
trzebielskiego od 1552 r. do połowy XIX w. Do 1850 roku utrzymywał się we wsi
język łużycki.
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We wsi znajduje się prywatny Łużycki Skansen Budownictwa Ludowego i Ośrodek
Kultury Łużyckiej. Swoje miejsce znalazły tutaj chałupy i budynki gospodarcze
pochodzące z XVIII i XIX wieku, przeniesione m. in. z Bogaczowa, Jasionowa,
Żarek Wielkich i Włostowic. W odległości 1 km na północ znajduje się użytek
ekologiczny Leśne bagno, ostoja zwierzyny i siedlisko cennej roślinności bagiennej.

DĘBINKA
(niem.: Eichenrode / do 1937 r. Tzschecheln, łuż.: Tšechlin) - wieś sołecka na północny zachód od Trzebiela, położona malowniczo w dość głębokiej i szerokiej
dolinie rzeczki Rzeczycy, przy drodze prowadzącej z Pietrzykowa do Tuplic.
Od 1381 r. wieś przynależna państwu żarskiemu jako wieś wasalna, później, w latach 1708- 1746 do władztwa trzebielskiego, a później ponownie do władztwa
żarskiego. Pozostawała we własności Schöneichów od XV do połowy XVI w.
Zniszczona i wyludniona w okresie wojny trzydziestoletniej (lata 1618 - 1648).
Dominantę wsi stanowi bezwieżowy, wiejski kościółek p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego, o średniowiecznym rodowodzie, z wysokim dachem, gładkimi szczytami i z szeroką przyporą od zachodu.
We wnętrzu zachowała się stara polichromia i pokryty heraldyką strop. Wokół placu
kościelnego zachował się kamienny mur
do którego prowadzi łukowe przejście
w bramie – dzwonnicy z zegarem, wystawionej w 1794 r.
Od strony południowej zaś fragmenty zespołu pałacowo - folwarcznego. Pałac
istniał tutaj już od XV w. Najpierw jako rycerska wieża mieszkalna, później dwór.
Rozbudowywany i przekształcany przez wieki, nie posiada dzisiaj wyraźnych cech
stylowych, chociaż mansardowy dach z lukarnami nawiązuje do baroku. Elewację frontową wzbogaca czterokolumnowy portyk i zdobią trzy duże medaliony
z personifikacją pór roku. Przyległe od zachodu gospodarcze budynki folwarczne
wystawione zostały w końcu XIX w. Posiadają stylizację gotyku.
Budynki z kamiennymi murami są bardzo ciekawe. Dom nr 75 posiada część przyziemia murowaną, a piętro licowane drewnem. Przy posesji nr 65 znajduje się stodoła szachulcowa.
Budynek remizy OSP (64) z wieżą postawiony w okresie międzywojennym z cegły
klinkierowej. Świetlica wiejska dla dzieci w okazałej kamienicy o numerze 57,
o bogatym wystroju elewacji frontowej.
W północnej stronie wsi przebiega linia kolejowa Żary-Forst. Zniknął jednak dawny
budynek stacyjny i dość bogate torowisko. Pozostał peron, jeden tor, po którym
kursuje pociąg. W Dębince urodził się Jerzy Schonaich (1557-1619) kanclerz cesarzy niemieckich: Leopolda, Rudolfa II i Macieja.
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CHWALISZOWICE
(niem.: Quolsdorf b. Töpferstedt, łuż.:
Chwalecy) - nieduża wieś sołecka, zagubiona wśród lasów, na południe od
Trzebiela. Odnajdziemy tutaj starą chatę
szachulcową (nr 18) z XVIII w., krytą
dachówką, z murowanym pomieszczeniem gospodarczym. Na rozstaju dróg,
pod dorodnym dębem, znajduje się
kamienny drogowskaz. Przed wsią, od
strony Niwicy, znajdziemy duże jezioro
o wodzie w kolorze turkusowym. W pobliżu wsi, kilka minut od dawnej stacji kolejowej, wśród torfiastych łąk, leżał kolisty słowiański gródek obronny.

KAMIENICA NAD NYSĄ ŁUŻYCKĄ
(niem.: Kemnitz, łuż.: Kamjenc) - wieś sołecka położona na południowy zachód
od Trzebiela. Po raz pierwszy wymieniona w rejestrze Bibersteinów w 1381 r., jako
wieś wasalna przynależna władztwu brodzkiemu. Miejscowość zawdzięcza swą
nazwę kamieniowi, leżącemu od wieków nad płynącym nieopodal potokiem. Jest
to największy na tych terenach głaz narzutowy (trzeci w województwie), zwany
„Diabelskim Kamieniem”, albo też „Kamieniem Krabata”, o którym krąży wiele legend. Jego obwód wynosi 1350 cm, wysokość 225 cm, zaś waga ok. 25 ton. Interesujący jest kamienno - ceglany dom nr 16, kryty dachem dwuspadowym z naczółkiem.

KRÓLÓW
(niem.: Krohle, łuż.: Kralow) - nieduża wieś sołecka na wschód od Trzebiela,
przy drodze krajowej nr 12 i jej skrzyżowania z drogą nr 18. Pierwsza wzmianka
pochodzi z 1381 roku, kiedy wymieniono wieś jako wasalną władztwa Trzebiel.
Od 1568 r. do połowy XIX w. trzebielska wieś kamerowa, należąca do władztwa Żary.
Pod koniec XVIII w. powstała tutaj kolonia dla tkaczy. W okresie międzywojennym
wieś słynęła z obfitości starych drewnianych chałup i budynków gospodarczych.
Nieopodal wsi Królów znajduje się łąka ze stanowiskiem selerów węzłobaldachowatych (Apium nordiflorum), postulowana jest objęciem ochroną ścisłą. W Polsce
seler węzłobaldachowaty jest rośliną krytycznie rzadką. Znane jest jedno tylko jej
stanowisko właśnie w Królowie.

NIWICA
(niem.: Zibelle /Ober, Nieder…/, łuż.: Cybalin) - wieś sołecka leżąca na południowy
wschód od Trzebiela, odnotowana już w annałach zgorzeleckich i żarskich
w XIV w. Włączona do górnołużyckiego państwa stanowego Mużaków. Była
w latach 1644-1795 znacznym ośrodkiem sukiennictwa. Nazwa wsi pochodzi
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ponoć od targów cebuli, które odbywały się tu dwa razy w roku.
Kamienny kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej zbudowany został już w drugiej
połowie XIII w. Później wielokrotnie był przebudowywany. W początkach XX w.
dostawiono do południowej ściany stylową wieżę. Jest świątynią jednonawową
z prostokątnym prezbiterium. Elewacje
nietynkowane o kamiennym licu. W wyposażeniu wnętrza znajduje się renesansowy
tryptyk z końca XVI wieku, figuralne płyty
epitafijne Schöneichów i piękny witraż
z herbem ostatnich opiekunów kościoła
i panów na Mużakowie, von Arnimów.
W latach od 1921 do 1941 Niwica była miejscem życia i pracy laureata Nagrody
Nobla, Waltera Hermanna Nersta (Nobel z chemii 1920 r.). Fizyka, chemika
i konstruktora oraz twórcy III zasady termodynamiki (1909). Opracowany przez
niego gaz paraliżujący, wykorzystywany na frontach pierwszej wojny światowej,
sprawił, że uznano go za zbrodniarza wojennego. Na murze świetlicy wiejskiej
w pobliżu kościoła umieszczona jest tablica pamiątkowa, poświęcona uczonemu.

NOWE CZAPLE
(niem.: Birkenstedt /do 1937 Neu Tschöpeln, łuż.: Čeplin) - wieś położona na
południe od Trzebiela, przy drodze prowadzącej do Przewozu, blisko Łęknicy.
We wsi zachowały się ślady tradycji górniczych. Pokopalniane wyrobiska
węgla brunatnego, szyby pokopalniane, pozostałości obiektów przemysłowych.
W 1921 roku powstała w sąsiedztwie wsi kopalnia „Babina”. Była ona największą
kopalnią węgla brunatnego na terenie polskiej części Łuku Mużakowa, która
funkcjonowała do roku 1973. Dzisiaj pokopalniane wyrobiska węgla brunatnego
stanowią dużą atrakcję turystyczną i są głównym elementem Parku Geologicznego.
Tu rozpoczyna się też Geościeżka (od
Nowych Czapli do wejścia biegnie ścieżką
rowerową, a od strony Przewoźnik za
dużym parkingiem - blisko jest do wieży
widokowej). Obok wsi znajduje się duże
wyrobisko
pokopalniane
wypełnione
seledynową wodą, z bajecznie ukształtowanymi przez erozję brzegami. Można też
odnaleźć tutaj wychodnię węgla brunatnego. Nieco na północny wschód znajduje się niecodzienne wyrobisko – suche, z księżycowym krajobrazem nadkładu,
powstałym w wyniku erozji.
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SIEDLEC
(niem.: Zelz, łuż.: Selc) - niewielka wieś
położona nad Nysą Łużycką, na południowy
zachód od Trzebiela. Od 1513 r. wieś
wasalna dóbr brodzkich. Jeszcze w 1850 r.
wielu mieszkańców porozumiewało się
językiem serbskim. Po wojnie podzielona została granicą państwową na Nysie
Łużyckiej. W 2008 r. oddano do użytku
most pieszo-rowerowy „Most Doliny Nysy” łączący polski Siedlec i niemiecki Zelz.
Most ma 95 m długości i 4,5 m szerokości. Poniżej mostu – kładki znajduje się
elektrownia wodna „Zielisko”, należącą do Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów
S.A. Średnioroczna produkcja wynosi 5500 MWh. Wyspy na Nysie Łużyckiej koło
Siedlca, wraz z łęgiem na polskim brzegu rzeki, stanową dużą wartość przyrodniczą i są objęte ochroną. Tutaj trasy rowerowe po polskiej stronie łączą się
z europejską siecią szlaków rowerowych, w tym z niemieckim szlakiem NysaOdra, biegnącym od Sudetów do Bałtyku. We wsi znajdują się pomniki przyrody.
Dwa dęby szypułkowe o wym. 300-380 cm i wys. 25 m.

STARE CZAPLE
(niem.: Lindenhein /do 1937 Alt Tschopeln, łuż.: Čeplin) – wieś sołecka położona
na południowy zachód od Trzebiela, przy drodze krajowej nr 12. Powyżej drogi
głównej stoi klasycystyczny parterowy dworek, zbudowany w 1778 roku. Obecnie
budynek mieszkalny.

STRZESZOWICE
(niem.: Schacksdorf b. Triebel , łuż.: Tšěšojce) - wieś sołecka położona na wschód
od Trzebiela, przy drodze krajowej nr 12 prowadzącej do Żar. W dokumentach
historycznych zapisana po raz pierwszy w 1391 roku jako wieś wasalna władztwa
żarskiego. We wsi:
Klasycystyczny kościół zbudowany w 1823 roku na miejscu starego drewnianego. Salowy, murowany z cegły, o prostokątnych oknach. Założony na planie
prostokąta, nakryty trzyspadowym dachem. Dwór z 1718 r. nie istnieje. Zachował się
nieduży park podworski ze starodrzewem. Wieś znana jest z przekazu mówiącego
o zabiciu przez chłopów szlachcica podczas miejscowego festynu w XVII w.

ŻARKI WIELKIE
(niem.: Gross Särchen, łuż.: Źdźary) - wieś sołecka położona na południowy
zachód od Trzebiela, przy drodze krajowej nr 12. Wymieniona po raz pierwszy
w dokumentach w 1346 roku, jako należąca do państwa przewoskiego. W XVI w.
włączona do władztwa żarsko-trzebielskiego. W 1454 r. występuje jako miasteczko.
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Zniszczona w wojnie 30-letniej. Dopiero
w 1670 r. powróciła do stanu sprzed wojny.
Już w 1897 roku funkcjonuje tu fabryka
papieru, która przekształciła się w 1923 r.
w fabrykę kartonu. W okolicy Żarek
w XVIII i początkach XIX w. wypalano
węgiel drzewny na duża skalę. Język słowiański w Żarkach funkcjonował do 1867 r.
Kościół barokowy z 1693-1695r., p.w. Matki
Bożej Różańcowej, z pięciokondygnacyjną
zegarową wieżą. Obok znajduje się budynek dawnej plebani z końca XVIII w.
Ponad murowaną kondygnacją parteru znajduje się piętro o konstrukcji szachulcowej. W starej plebani urodził się i mieszkał twórca psychologii doświadczalnej,
fizyk, filozof i literat Gustaw Teodor Fechner (1801-1887). W 2002 r. na domu
Fechnera odsłonięto tablicę pamiątkową.
W bagnistej dolinie Nysy na łące, na północ od zabudowań wsi, znajduje się ruina
średniowiecznej wieży mieszkalnej z XIV w. W stanie ruiny pozostaje od XVIII w.
Jej mury obwodowe, wykonane z kamienia i cegły, zachowały się do wysokości 3-6 m.

Pokopalniane
wyrobisko suche

Głaz polodowcowy
w okolicy Trzebiela
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. Żarska 41
68-212 Trzebiel

tel. 0048 68 375 68 22
www.trzebiel.pl

NOCLEGI I GASTRONOMIA
Motel Intertank
Królów
68-212 Trzebiel
Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Zwycięstwa 3a, Żarki Wielkie
68-210 Nowe Czaple

tel. 0048 68 375 67 39

kom. 0048 503 479 349
tel. 0048 68 375 37 09

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod brzozą”
Olszyna 2
kom. 0048 600 510 715
68-212 Trzebiel
albina2005@gmail.com
www.podbrzoza.eu
Gospodarstwo agroturystyczne
Włostowice 17
68-210 Nowe Czaple

kom. 0048 783 993 057
oliwka.wiecek@gmail.com

KULTURA I REKREACJA
Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
wejście od Nowych Czapli
tel. 0048 68 362 62 57
oraz z drogi Nowe Czaple-Przewoźniki
tel. 0048 68 362 62 58
www.geosciezkababina.pl
lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl
Szkolno-Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 5
tel. 0048 68 375 51 16
68-212 Trzebiel
Skatepark
ul. Tuplicka
68-212 Trzebiel
Orlik
ul. Szkolna
68-212 Trzebiel
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GMINA

tuplice

ALEJA KASZTANOWA W TUPLICACH
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LEGENDA

mapa gminy
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1| Kościół p.w. Chrystusa Króla w Tuplicach
2| Tuplickie Wzgórza
3| Pałac w Chełmicy
4| Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nowej Roli
5| Łowisko komercyjne „Karp” w Łazach

o gminie
GMINA TUPLICE
Położona w zachodniej części województwa lubuskiego
i prawie w centrum powiatu żarskiego, gmina Tuplice
obejmuje swoją powierzchnią obszar 66 km2. W 13 sołectwach zamieszkuje blisko 3,5 tysiąca mieszkańców.
Historycznie teren dzisiejszej gminy należy zaliczyć
do Dolnych Łużyc, zamieszkiwanych dawniej przez
plemiona: Milczan, Łużyczan, Selpuli, Zara, Zagost
i Nice. W tych ostatnich należy upatrywać „pierwotnych
herb gminy Tuplice
Tupliczan”. Chociaż to Łużyczanie dali nazwę całemu
regionowi. Niektórzy badacze podkreślają możliwość
istnienia kontaktów ludności tubylczej z cywilizacją łacińską już w I-II stuleciu.
Do czego miałby się przyczynić biegnący w kierunku wschodnim przez te ziemie
(ze starosłowiańskiego dewplicze - obszary bagienne, torfiaste, podmokłe) szlak
handlowy powiązany ze słynnym szlakiem bursztynowym. Być może dowodem
na istnienie takich związków jest znaleziona w 1880 roku, przy rozbudowie
Tuplickiego dworca kolejowego, brązowa rzymska moneta z czasów cesarza
Trajana (98 - 117). Pierwsze zachowane do dzisiaj źródła pisane o tych terenach
dotyczą klasztoru w Nienburgu: 01.05.1000 r., wystawionego przez cesarza Ottona III w Akwizgranie (Aachen), 24.05.1179 r. przez papieża Aleksandra III i czerwiec
1216 przez papieża Innocentego III. Późniejsze dzieje tych ziem odzwierciedla
historia samych Tuplic.
Współczesny charakter gminy można określić jako turystyczno-usługowy, czego
podstawę mogą stanowić walory przyrodnicze w postaci dużego zalesienia (około
60% powierzchni) i sporej ilości zbiorników wodnych (40). Lasy, będące siedliskiem wielu gatunków dziko żyjących zwierząt, obfitują w jagody i grzyby. Jeziora
nęcą wędkarzy bogatymi w ryby łowiskami. Rozwijająca się baza wypoczynkowa
w postaci ośrodków, pul namiotowych, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych zachęca do spędzenia miłych chwil w tych okolicach.
Dojazd:
Drogą wojewódzką 294 (DW294) Jasień-Tuplice-Trzebiel.

TUPLICE
(niem.: Teuplitz /do 1912 Gross / Klein Teuplitz, łuż.: Wjelike / Male Tuplice) – wieś
sołecka, siedziba administracyjna władz gminy wiejskiej. Ze starej ulicówki rozwinęła się w wielodrożnicę.
Po raz pierwszy o Tuplicach wspominają źródła historyczne z roku 1346. Dokumenty
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wyróżniają dwie leżące obok siebie samodzielne wsie: Tuplice Wielkie i Tuplice
Małe. Połączenie ich w 1912 roku w jeden organizm dało początek dzisiejszym
Tuplicom. Do XIX wieku głównym zajęciem ludności była działalność rolnicza.
Chociaż równolegle rozwijało się rzemiosło i handel. Druga połowa tego stulecia przynosi szybką industrializację i wsie tracą swoje pierwotne oblicze. Stają
się znaczącym przemysłowym ośrodkiem. Na terenie Małych Tuplic wzniesione
zostają zakłady ceramiczne. Powstała też pierwsza kopalnia odkrywkowa węgla
brunatnego „Wilhemine”. W 1888 r. otworzono w Tuplicach hutę szkła, w której
wytwarzano białe szkło taflowe. W 1925 r. wymieniane są dwie huty szkła, tartak,
browar, fabrykę krochmalu, dwie kopalnie węgla brunatnego i cegielnia.
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla,
wybudowany w latach 30. XX w. jako
katolicki, z ciekawym wnętrzem wykonanym w drewnie, przypominającym odwróconą łódź. Stary średniowieczny kościół
tuplicki, niestety, nie dotrwał do naszych
czasów.
W 1858r. powstał odcinek linii kolejowej
łączący Żary z Forstem. Kilkanaście lat
później zbudowany został dworzec kolejowy. Linia ta utrzymana jest w ruchu do
dzisiaj. Chociaż pociągi już tak często nie kursują.
Przy drodze z Trzebiela do Brodów (ul. Tadeusza Kościuszki) znajduje się najwyższy
punkt w Tuplicach – Tuplickie Wzgórze. W 2013 r. przeprowadzono rewitalizację
tego terenu. Stał się on parkiem, miejscem spacerów, spotkań, rekreacji i rozrywki.
Odbywają się tutaj wszystkie większe imprez, koncerty, itp. Planowane są też
pokazy plenerowe filmów, organizowanie festynów i zabaw.

W okolicy rozsiane są liczne jeziorka, zapadliska i stawy pokopalniane, w liczbie
40. Nazywane niekiedy tuplickim pojezierzem antropogenicznym. Nie ustępują
malowniczością jeziorkom spod Łęknicy i Trzebiela. Stanowią ostoję ptactwa
wodnego, płazów, gadów i wszelkich innych form flory i fauny. Jednym z ciekawszych jest duże zapadlisko wypełnione wodą, nazywane Stawem Kołkowym.
Z wody brunatno-seledynowej barwy wystają kikuty drzew.
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W Tuplicach w latach 1895-1898 mieszkał i pracował Karlo Nowak (ur. 1873 –
zm. 1959). Znany malarz łużycki, nauczyciel, działacz narodowościowy. Z tego
okresu pochodzi jego autoportret „Jako nauczyciel w Tuplicach”.

CHEŁMICA
(niem.: Helmsdorf, łuż.: Helmojce) - wieś
sołecka położona na południe od Tuplic.
Od 1599 r. wieś wasalna władztwa Brody, podzielona na 3 samodzielne części.
Najpierw majątki rycerskie, po 1820 wsie:
Ober – Mittel - i Nieder Helmsdorf.
Pałac pochodzący z przełomu XIX i XX wieku.
Po wojnie pełnił rolę siedziby strażnicy WOP. Dzisiaj opuszczony i zaniedbany.

CHLEBICE
(niem.: Wiesenthal /do 1889 Niemaschkleba, łuż.: Njamašklěb/Němašklěb) - wieś
sołecka o układzie ulicowym, położona głęboko w lasach nad rzeczką Rzeczycą,
na północny wschód od Tuplic. Pojawia się w źródłach w 1381 r. jako wieś lenna
władztwa żarskiego.
We wsi znajduje się budynek przystosowany do celów letniskowych, atrakcyjne
i popularne gospodarstwo agroturystyczne ze stawem i basenem kąpielowym.
W centrum okazały dąb-pomnik przyrody. Obok stara remiza strażacka. Poza wsią
znajdują się pozostałości zabytkowego cmentarza pochłoniętego przez las.
Z północnej strony, na jednym z dopływów Rzeczycy, znajduje się kompleks stawów
hodowlanych o ogólnej pow. 14,3 ha, ciągnących się na odcinku ok. 1,300 m.

CIELMÓW
(niem.: Zilmsdorf, łuż.: Celimojce/Celimojcz) – wieś sołecka, przylegająca
od wschodu do Tuplic. W źródłach pojawia się od 1415 roku jako wieś wasalna
państwa żarskiego. Od 16 do 19 stulecia wchodzi w skład dóbr Mużakowa.
Miejscowi chłopi aż do 1860 roku posługiwali się językiem słowiańskim. We wsi
znajdziemy zwarty zespół budynków o wysokich walorach architektonicznych.
Najstarsze z nich pochodzą z początków XIX w.
Nie ma dworu Reibnitzów z XVIII w. Zachowały się jednak fragmenty folwarku
i podworski park z pomnikami przyrody: lipą drobnolistną o obw. 420 cm oraz
skupieniem 7 dębów szypułkowych o obwodach od 400 do 650 cm. W parku znajdują się resztki grobowca-mauzoleum Roberta Reibnitza. Nad wiejskim stawkiem
mieszczą się resztki pomnika poległych w I wojnie światowej i dwa pomnikowe
dęby. W okolicy znajdują się zbiorniki pokopalniane. Przy drodze do Czernej,
200 - 300 m na lewo, w lesie mieści się skupisko kurhanów z kamiennymi kręgami.
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CZERNA
(niem.: Grünaue /do 1937 Tzscheeren, łuż.: Černa) – wieś sołecka położona na
północny wschód od Tuplic, przy drodze nr 294 do Jasienia. Znana od 1527 r. jako
wieś rycerska. We wsi:
XVII wieczny dwór z folwarkiem już nie istnieje. Przetrwał jednak park ze starodrzewem, przechodzący w części wschodniej w las. Tam znajdują się resztki
cmentarza ewangelickiego. We wsi odnajdziemy gniazdo bociana.

DRZENIÓW
(niem.: Drehne, łuż.: Dŕenow) – wieś sołecka położona na północny wschód od
Tuplic, przy lokalnej drodze 3 km od Grabowa. Historycznie wymieniona po raz
pierwszy w 1538 roku jako wieś rycerska. Nie oznacza to, że nie istniała już długo
wcześniej. Posiada plan wielodrożnicy, który rozwinął się na przełomie XIX i XX w.
Do wsi warto wstąpić, aby obejrzeć tutejszy park podworski. Rośnie tu wiele
ciekawych drzew, jak np. klon polny, klon zielonokory, a także pomnikowe dęby,
w tym jeden usychający z winy kozioroga dobosza.

GRABÓW
(niem.: Grabow, łuż.: Grabow) – wieś sołecka położona na północny wschód od
Tuplic, przy drodze nr 294 do Jasienia. We wsi:
Dwór przebudowany w latach siedemdziesiątych zatracił wszelkie cechy stylowe.
Odnaleźć tu można niewielki park krajobrazowy z dwoma stawami.

GRĘZAWA
(niem.: Rotfelde/do 1937 Pockuschel, łuż.: Pokužel) – wieś sołecka położona na
północ od Tuplic. Wzmianka o miejscowości pojawia się w 1513 roku. Od 1668 r.
do XIX w. przynależna władztwu Forst-Brody. W 19. stuleciu z małej ulicówki
rozwinęła się w wielodrożnicę o rozluźnionej zabudowie.
W zagrodzie nr 16 znajduje się drewniany dom, częściowo z szachulcem wypełnionym cegłą oraz stodoła konstrukcji zrębowej. Wieś pretendująca do miejsca
letniskowego. We wsi mieszczą się gospodarstwa agroturystyczne i domki
letniskowe, a w pobliskim Grabówku (0,5 km na wschód) ośrodek jazdy konnej
z hipoterapią oraz ośrodek wypoczynkowy „Czarci Jar” z domkami campingowymi, polem namiotowym i łowiskiem ryb.

Panorama stawu pokopalnianego
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ŁAZY
(niem.: Läsgen, łuż.: Lěskej) – wieś sołecka położona na północ od Tuplic, przy drodze do Brodów. Pojawia się w 1588 r. jako wieś kameralna władztwa Forst –Brody.
We wsi znajdują się duże stawy hodowlane
stanowiące łowisko. Przy nich mieszczą
się smażalnia ryb, baza noclegowa, pole
namiotowe. Można tutaj też obserwować
wiele ptaków wodnych.
Właściciel brodzkich dóbr postawił
w okresie międzywojennym, w pobliżu
wsi, swój tartak. Funkcjonował on pod
nazwą „Lesów” do lat 90. XX w., po czym
uległ likwidacji. Pozostało małe osiedle robotnicze, w którym szczególnie ciekawe są cztery bliźniacze domy drewniane.

MATUSZOWICE
(niem.: Matzdorf, łuż.: Matušojce) – wieś sołecka położona na wschód od Tuplic.
Znana od 1348 roku jako lenna wieś rycerska.
Z dawnego założenia pałacowego Bünaua zostały tylko romantyczne resztki
bramy przy kordegardzie pałacowej z XVIII w. i znaczny park o cechach krajobrazowych. W nim liczne drzewa pomnikowe tworzące aleje, dwa dęby szypułkowe
odmiany kolumnowej, graby, lipy, dęby, topole białe, klony i wyniosłe świerki.
Od południa zachowały się również resztki kamienno-ceglanego muru, otaczającego park. Na południowym skłonie wyniesienia, przed wsią, znajdują się
pozostałości ewangelickiego cmentarza z aleją lipową, licznymi nagrobkami
i fragmentami kamiennego muru. Przed
wsią, przy drodze do Grabowa, znajduje się
pomnikowy dąb szypułkowy o obw. 520 cm.

NOWA ROLA
(niem.: Niwerle /Niewerle, łuż.: Niwerla/
Niwjerle) – wieś sołecka położona na
północny wschód od Tuplic, nad rzeczką
Rzeczycą. W dokumentach wymieniana od
1346 r. jako wieś rycerska. Przez wieś, do
początków XIX wieku, prowadził główny
szlak komunikacyjny Brody – Żary.
Kościół NMP Królowej Polski, niegdyś parafialny, dzisiaj filialny. Pierwsza wzmianka
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o nim pochodzi z 1346 r. Pierwotnie był drewniany. Po pożarze w 1863 r. postawiono obecny, utrzymany w stylu klasycystycznym. Od zachodu przylega smukła
wieża, której górna kondygnacja jest ośmioboczna, od wschodu owalna absyda.
Wokół kościoła, otoczonego kamienno-ceglanym murem, lokowany był cmentarz.
W jego południowo wschodnim narożu zachowała się jeszcze kaplica grobowa
i kilka żelaznych krzyży. Obok dawna pastorówka z dachem naczółkowym.
Naprzeciw pomnik przyrody – dąb szypułkowy. Po XVII/ XVIII wiecznym dworze
nie ma śladu. Został rozebrany w latach 70. XX w.
Od 1897 r. między Lubskiem a Tuplicami funkcjonowała prywatna linia kolejowa.
Jak na ówczesne czasy była bardzo nowoczesna. Wagony zaopatrzone były
w miękkie siedziska i radia w każdym przedziale. Ponieważ wieś miała swój własny
przystanek, można było jechać do Lubska, na kąpielisko do Grabówka, do Tuplic,
Forstu i innych dalszych miejscowości. Linię tę rozebrano, a dawny budynek
stacyjny, choć w bardzo dobrym stanie, jest zwykłym mieszkaniem. Zachowało się
jednak w nim wiele dawnych pamiątek. Dawnym torowiskiem, obok Stacji Nowa
Rola, prowadzi trasa Rajdu Drezno - Wrocław (corocznego rajdu terenowego),
podczas którego rywalizują motocykle, quady, samochody i ciężarówki.
Przez wieś prowadzi niebieski szlak turystyczny. Wiejski plac jest ulubionym punktem postoju wszystkich wycieczek rowerowych

ŚWIBINKI
(niem.: Schniebichen, łuż.: Swibinki) – wieś sołecka położona na północny
wschód od Tuplic, na skraju rozległych borów sosnowych. Zachowała historyczny
układ ulicówki. Po raz pierwszy odnotowana w 1451r. jako lenna wieś rycerska
i aż do XIX wieku powiązana z dobrami Nowej Roli.
W pewnej odległości od zagród wiejskich, na wzniesieniu, lokowany był dwór
szlachecki z folwarkiem. W latach 1933-1940 funkcjonował tu obóz szkoleniowy
dla młodzieży żydowskiej tzw. Hachszara. Po wojnie zaś przez dłuższy czas
ośrodek kolonijny dla dzieci z Łodzi i Warszawy. Dzisiaj zabudowania folwarczne
rozebrano, a budynek starego dworu przebudowano, przystosowując go na
mieszkania służby leśnej. Od drogi Jurzyn-Drzeniów, do dworu, prowadzi
450 metrowa szeroka aleja kasztanowa. Na jej początku kamienny, XIX wieczny
drogowskaz. Przez wieś prowadzi niebieski szlak turystyczny z Jasienia do Trzebiela.
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baza kontaktów
URZĄD GMINY
Urząd Gminy
ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

tel. 0048 68 362 57 20
gmina@tuplice.pl
www.tuplice.pl

NOCLEGI
Gospodarstwo agroturystyczne „Dom pod sosnami”
Gręzawa 21
kom. 0048 501 774 502
68-219 Tuplice
dompodsosnami@interia.pl
www.dompodsosnami.agrowakacje.pl
Gospodarstwo agroturystyczne
Gręzawa 37A
68-219 Tuplice
www.agroturystyka-charson.pl

kom. 0048 605 534 403
tel. 0048 68 362 55 85
odlot1@vp.pl

Gościniec „Pod dwoma sercami”
Chlebice 6
68-219 Tuplice
www.gosciniec-chlebice.pl

kom. 0048 668 165 072
gosciniec.chlebice@gmail.com

Hotel Promis
Jagłowice 28
68-219 Tuplice
www.hotelpromis.pl

tel. 0048 68 362 59 00
info@hotelpromis.pl

GASTRONOMIA
Pizzeria Jamajka
ul. Mickiewicza 27A
68-219 Tuplice

kom. 0048 880 908 566

M.P. Stacja Paliw Restauracja
Jagłowice 27
68-219 Tuplice

tel. 0048 68 375 74 74

KULTURA I REKREACJA
Łowisko komercyjne „Karp”
Łazy 19
68-219 Tuplice
www.lowisko.online-pl.com

kom. 0048 692 428 559
tel. 0048 68 375 70 80
kontakt@lowisko.online-pl.com

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach
ul. Mickiewicza 10
tel. 0048 68 362 53 76
68-219 Tuplice
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LUTY

STYCZEŃ

imprezy cykliczne

Koncert Noworoczny w Łęknicy

MAJ

KWIECIEŃ MARZEC

Festyn Zimowych Świateł w Parku Mużakowskim w Łęknicy
Rajd pieszy „Jasieńska Wiosna”

Festiwal Piosenki Biesiadnej w Lipinkach Łużyckich

Święto Produktów Regionalnych/Święto Parku Mużakowskiego w Łęknicy
Festiwal Mundurowo na Ludowo w Górzynie

Dni Łęknicy

Dni Lubska

LIPIEC

CZERWIEC

Promnitz Tour w Brodach
Dni Trzebiela

Festyn Nocy Świętojańskiej w Połęcku

Festyn Ruskich Pierogów w Budachowie

Bezpieczne Wakacje w Grabicach

Dni Jasienia

Biesiada w Brodach

Dni Tuplic

Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku
Koncert Muzyki Dawnej w Bieczu

Święto Chleba w Chlebowie

SIERPIEŃ

Gminny Festyn Dożynkowy w Lipinkach Łużyckich
Powiatowe Święto Plonów w Krośnie Odrzańskim
Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy

Święto Karpia w Osiecznicy

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Lubsku

Dożynki w Gminie Gubin

Lubusko-Saksoński Rajd Rowerowy po Łuku Mużakowa

WRZESIEŃ

Festiwal Jadwigensis w Krośnie Odrzańskim
Święto Pieczonego Ziemniaka w Lipinkach Łużyckich
Festiwal Kultur Dawnych w Guzowie
Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim

PAŹDZIERNIK

Święto Pieczonego Ziemniaka w Dobrosułowie
Biegi Mużakowskie w Łęknicy
Dzień Geotopu w Łęknicy
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Święto Mostu w Siedlcu

