
Położenie: Kostrzyn nad Odrą położony jest u ujścia War-
ty do Odry, w zachodniej części Kotliny Gorzowskiej.

Trasę rozpoczynamy przy Centrum Handlowym BP i deli-
katesach przy ul. Spichlerzowej. Kierujemy się przez park 
na ul. J. Kostrzyna i w lewo na ul. Królewską. Następnie 
w prawo na Zaułek Kominiarski. Docieramy do Pruskiego 
Fortu. Ulicą Tkacką do ruin Zamku Krzyżackiego i ko-
strzynskiej starówki, która pozostaje po wojnie do dziś 
w trwałej ruinie. Przed nami Odra i granica z Niemcami. 
Z Pl. Zamkowego możemy wrócić na parking ul. Gimnazjalną lub Berlińską. 
Stąd warto udać się do centrum i rozpocząć zwiedzanie przy rondzie Unii Europejskiej (parking przy 
Lidlu). Warto przejść przez park miejski pomiędzy ul. Sikorskiego i Gorzowską.

Warto zobaczyć: fortyfi kację Twierdzy Kostrzyn, ziemno-murowaną, budowaną w latach 1537–1568, 
przebudowaną w XIX w. Do dziś przetrwały mury obronne, Brama Berlińska (pełni funkcję Centrum 
informacji turystycznej), Brama Chyżańska, dwa raweliny, trzy bastiony, fosy wewnętrzne oraz ruiny 
budynków. Dobrze zachował się też układy ulic i fundamenty budynków  zamek w ruinie z połowy 
XVI wieku  ruiny Kościoła Mariackiego z 1396 roku na starym mieście  kaplica cmentarna ewange-
licka, obecnie rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z przełomu XIX/XX wieku, ul. Kar-
dynała S. Wyszyńskiego 2  dwa spichlerze zbożowe z około 1930 r., ul. Prosta  cmentarz żydowski.

Informacja: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95 727 81 24

Kostrzyn nad Odrą 
Niezapomniana przyroda (ok. 2 km*)1A

Tr a s a : Powiat gorzowski

Jest to ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem”, która prowa-
dzi betonową drogą przez jedne z najbardziej atrakcyjnych 
w parku terenów lęgowych ptaków. Na trasie umieszczono 
tablice informacyjne, wiatę z ławkami oraz czatownię ob-
serwacyjną. Długość trasy to ok. 2 km, czas przejścia: 2-3 
godziny. Powrót tą samą drogą. Jest to ścieżka piesza lub 
rowerowa. Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować sa-
mochody na parkingu, znajdującym się na początku trasy. 
Optymalny termin korzystania ze ścieżki: kwiecień-czerwiec. Ponieważ poziom wody podlega znacznym 
wahaniom, betonowa droga czasowo może być zalana i niedostępna (głównie w okresie zimowym 
i wczesną wiosną). W przypadku długo utrzymującego się zalewu, trasa może być niedostępna do maja. 
Na trasie ścieżki możemy dostrzec: rzadkie i często zagrożone wyginięciem gatunki ptaków, m.in.: ohar, 
ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec, krakwa; życie w kolonii mew i rybitw, gniazdowanie zespołowe kilku 
gatunków ptaków; drapieżne ptaki terenów podmokłych; wodzenie młodych przez czajki, ohary, gęsi; 
strategie obrony lęgu u ptaków gniazdujących na terenach otwartych.

Dojazd:  W Słońsku dojeżdżamy do ronda, a dalej kierujemy się zgodnie ze wskazaniami drogowska-
zów. Dojeżdżamy do tzw. „betonki”, gdzie znajduje się początek ścieżki. 

Informacja: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzno 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 752 40 27, 
www.pnujsciewarty.gov.pl
Punkt Informacji Turystycznej przy Biurze Turystyki Przyrodniczej DUDEK Słońsk, Stacja Pomp 2, 
66-436 Słońsk, tel. 95 757 22 12 , tel. 607 081 317, www.hoopoe.com.pl

Ujście Warty 
W stronę dzikiej przyrody (ok. 5 km**)1B

Tr a s a : Powiat gorzowski

Położenie: miasto położone na prawym brzegu Nysy Łu-
życkiej i do 1945 roku było wschodnią częścią miasta Guben.

Trasę rozpoczynamy przy ul.  Westerplatte (ruiny katedry 
obok odrestaurowana Biblioteka Miejska i Ratusz). Wychodzi-
my z parkingu przy absydzie kościoła i ul. B. Prusa do ul. 3 Maja 
i w lewo do ronda. Następnie lewą stroną na most przez rzekę Lubszę i ul. Królewską w lewo do kościoła św. 
Trójcy. Obchodzimy kościół od tyłu i łącznikiem idziemy do ul. Grunwaldzkiej a tu w prawo do ul. Piastowskiej. 
Przed nami Wyspa Teatralna. Aby tam dotrzeć, należy skręcić w lewo na most na rzece Lubsza i za rondem 
w prawo deptakiem przez Nysę Łużycką na wyspę (można ją w 10 minut obejść lub objechać). Sugerujemy 
wybrać się do Niemiec. Kładka przez Nysę Łużycką na Alte Poststrasse i w lewo do Frankfurter Str. Tu w prawo 
najbardziej reprezentacyjna ul. strony niemieckiej Gubina. My idziemy w lewo przez most na Nysie Łużyckiej. 
Wracamy na stronę Polską. Za mostem po prawej stronie elektrownia wodna i Dom Turysty PTTK. My z ul. Cho-
pina kierujemy się na planty i Park przy ul. Kopernika a stąd alejkami wzdłuż ul. Kopernika do Baszty Bramy 
Ostrowskiej a następnie na północ do ul. Westerplatte na parking przy ruinach katedry.
Warto zobaczyć: miasto w obrębie ulic: Piastowska-Nadbrzeżna-Roosevelta-3 Maja  katedrę – 
kościół parafi alny – farny pod wezwaniem Świętej Trójcy, z połowy XV wieku, XVI  mury obronne 
z basztami-wieżami, z XIV-XV wieku  wieżę Bramy Ostrowskiej  wieżę Dziewiczą  ratusz.

Informacja: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 3-go Maja 2, 66-620 Gubin, 
tel. 68 455 81 62, www.spzg-gubin.pl

Transgraniczne Centrum Marketingu Euromiasta Gubin-Guben*, ul. Bolesława Chrobrego 6, 
Gubin 66-620, tel. 68 359 00 89, www.info.gubin-guben.eu

Gubin 
Miasto transgraniczne (ok. 2,4 km*) 2A

Tr a s a : Powiat krośnieński

Położenie:. Krosno Odrzańskie położone jest w Do-
linie Środkowej Odry, nad Odrą u ujścia Bobru. 

Spacer po Krośnie Odrzańskim rozpoczynamy przy 
Kościele św. Jadwigi Śląskiej – Fara Maryjna. Parking 
pomiędzy ul.  Marksa a Ariańską. Obchodzimy kościół 
wokół i za absydą wchodzimy na ul. Szkolną. Kierujemy 
się w lewo przy Centrum „Zamek” dochodzimy po ok. 
100 m do ul. Słonecznej. Przecinamy w skos w lewo i przez mały skwer przy sklepie Neonet wychodzimy nad 
Odrę na bulwar i pomosty mariny i przystań dla statków. Stąd w lewo na most na Odrze. Po drugiej stronie 
w skos w lewo ul. WOP. Po prawej Kościół Nowopolski przed nim w prawo alejka do Urzędu Miasta przez park.
Idziemy ulicą WOP i po ok. 250 m skręcamy lewo w ulicę Kościelną. Po lewej stronie kościół św. Andrzeja 
Apostoła, dalej dochodzimy do skrzyżowania i w lewo ul. K. Świerczewskiego nad Odrą i na most w pra-
wo. Za mostem możemy od razu skręcić w prawo i podejść na cypel Starej Odry i głównego koryta Odry 
lub koło Hotelu Odra ul. 22 lipca i K. Marksa dojść do parkingu.

Warto zobaczyć: kościół fi lialny pw. św. Andrzeja Apostoła  kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej – Fara Ma-
ryjna z XVIII w.  budynek poklasztorny z XVIII wieku, ul. Szkolna 4,  zamek piastowski w ruinie  przy-
ziemie spichrza zamkowego, z lat 1642-1650  mury obronne – miejskie  domy z XVIII/XIX w.

Informacja: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, 
tel. 68 410 97 00, www.krosnoodrzanskie.pl
Punkt IT, Zamek Piastowski, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94, www.cak-zamek.pl

Krosno Odrzańskie 
Na piastowskim szlaku (ok. 2 km*)2B

Tr a s a : Powiat krośnieński

Położenie: Krzesiński Park Krajobrazowy położony jest w dorzeczu 
Odry i ujścia Nysy Łużyckiej do Odry.

Objazd po parku warto rozpocząć od miejscowości Kłopot (mu-
zeum Bociana Białego) dalej w kierunku NW warto podjechać do ruin 
mostu nad Odrą z widokiem na Eisenhuttenstadt. Stąd wrócić przez 
Rąpice, Krzesin, Bytomiec, Połęcko na przeprawę na Odrze.

Warto zobaczyć: Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne w Krzesińskim Parku Krajobrazowym 
wpływają na rozwój regionalnej turystyki. Rzeki, jeziora, lasy to miejsca gdzie każdy może wypocząć, 
zrelaksować się. Śpiew ptaków, szum traw, lasy pełne grzybów są magnesem przyciągającym turystów 
na szlaki piesze i rowerowe.
Do niewątpliwych atrakcji turystycznych Krzesińskiego Parku Krajobrazowego należy: 
„Bociania” wieś Kłopot. Jedna z najliczniejszych w Polsce zachodniej kolonii lęgowej bociana białego 
(w latach 80-tych XX w. 33 zajęte gniazda). Badania nad liczebnością kolonii prowadzone są od 1968 roku.
Muzeum Bociana Białego w  Kłopocie. Ofi cjalne otwarcie tego obiektu miało miejsce w  2003  r. 
Jest to jedyne takie muzeum w Polsce. Inicjatorem utworzenia i zarządzającym obiektem jest Zarząd 
Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. W Muzeum działa schronisko młodzieżowe i pole na-
miotowe dla wszystkich, którzy chcą spędzić w Kłopocie kilka dni i obserwować bociany oraz przyrodę 
Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Informacja: Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 25

Krzesiński Park Krajobrazowy 
W dorzeczu Odry i Nysy Łużyckiej (ok. 22,5 km***) 2C

Tr a s a : Powiat krośnieński

Położenie:. Miasto rozbudowało się w kotlinowatym 
rozszerzeniu doliny Obry, w miejscu ujścia do niej Paklicy. 
Położone w północnej części Bruzdy Zbąszyńskiej na Po-
jezierzu Lubuskim. Położone na wysokości ok 50 m n.p.m. 

Spacer po Międzyrzeczu warto rozpocząć przy ratuszu (liczne parkingi). Udajemy się sprzed ratusza w lewo 
ul. 30 Stycznia w kierunku Podzamcza. Ulica podzamcze to kamień polny więc konieczne wsparcie przy w-sker-
sach opiekuna. Przez bramę wjeżdżamy na teren podzamcza. Po lewej ofi cyna dworska i Muzeum Regionalne 
(wg zapewnień dyrektora każda osoba na wózku, mimo schodów zostanie po wcześniejszym uzgodnieniu 
wniesiona przez personel i oprowadzona po muzeum). Na wprost zamek królewski( dziedziniec dostępny dla w-
-skersów. Warto chwilę spędzić w parku zamkowym nad fosą. Do centrum wracamy tą samą drogą 30 stycznia. 
Mijamy po lewej ratusz, zadrzewiony sker (w głębi bary szybkiej obsługi) i za skrzyżowaniem skręcamy w lewo 
w ulicę Księdza Skargi. Po prawej dawna synagoga (warto zobaczyć fragment Aron ha-kodesza odpowiednik 
ołtarza), dziś sklep chiński. Dalej dochodzimy do ul. S. Staszica i rzeki Obry. Po prawej ogródek jordanowski i po-
mnik 1000-lecia chrztu Polski. Z nabrzeża wzdłuż rzeki Obry ul. S. Staszica i Ogrodową dochodzimy do kościoła 
św. Wojciecha (dawny kościół ewangelicki). Przed kościołem skręcamy na rynek i wracamy na parking.

Warto zobaczyć: Kościół parafi alny pw. św. Jana Chrzciciela XIV-XV wieku  Kościół parafi alny pw. 
św. Wojciecha z 1834 r.  Zbór luterański z XIX wieku (obecnie Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego 
w Międzyrzeczu)  synagogę z XIX wieku  kaplicę grobową z 1730 roku  Aleję Lipową z XIX wieku 
– zlokalizowana w ciągu odcinka ulicy Waszkiewicza  Zespół zamkowy z XIV-XIX wieku. 

Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30

Międzyrzecz 
Od zamku królewskiego 
do starego miasta (ok. 1,8 km*) 

3A
Tr a s a : Powiat międzyrzecki

Położenie:. Międzyrzecz, dolina Obry, w miejscu uj-
ścia do niej Paklicy. 

Trasy kajakowe sugerujemy rozpocząć na Obrze 
z Międzyrzecza lub miejscowości obok – Św. Wojcie-
cha z przystani kajakowej u pana Stanisława Capa. 

W zależności od rodzaju grupy, stopnia niepełno-
sprawności trasy mogą być 2 – 3 godzinne rzeką Obrą 
w kierunku Bledzewa lub 2 – 3 dniowe aż do Skwie-
rzyny – ujście Obry do Warty. Trasa wiedzie meandra-
mi Obry pośród pól i lasów przez jezioro Bledzewskie. Po drodze wiele możliwości na zatrzymanie się 
w gospodarstwach agroturystycznych i na licznych polach biwakowych.

Zawsze przy osobach z grupy ON wymagany jest opiekun w pełni sprawny.

Informacja: 

Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30

Agencja Usługowa Stanisław Cap, Św.Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz, tel. 696 438 127
www.obra.pl

Spływ Międzyrzecz 
Spływ Obrą i Paklicą 
z Mięrzyrzecza do Bledzewa 
lub Trzciela (ok. 1, 2, 3 dniowe)*** 

3B
Tr a s a : Powiat międzyrzecki

Położenie:  Miasto rozbudowało się w kotlinowatym 
rozszerzeniu doliny Obry, w miejscu ujścia do niej Paklicy. 
Położone w północnej części Bruzdy Zbąszyńskiej na Po-
jezierzu Lubuskim. Położone na wysokości ok 50 m n.p.m. 

Spacer z Międzyrzecza do Świętego Wojciecha warto 
rozpocząć przy ratuszu (liczne parkingi). 
Udajemy się sprzed ratusza w prawo ul.  30 Stycznia 
przez skwer i w lewo w ul. Waszkiewicza. Ok. 150 m do 
mostu na rzece Obra i za mostem skręcamy w lewo w ul. Winnica. Po ok. 1,2 km docieramy do wsi 
Święty Wojciech i kościoła o konstrukcji szkieletowej(droga dobrze utrzymana). 
Ze Świętego Wojciecha warto wybrać się nad jezioro Bobowicko. Przy kościele skręcamy w prawo i kład-
ką przez rzekę Obra ulicami S. Ozoga i Zamoyskiego po ok. 1 km docieramy do zamku królewskiego 
w Międzyrzeczu, Tu skręcamy w ul. Zachodnią w lewo i drogą nr 137 kierunek na Pszczew po ok. 4,5 km 
docieramy nad jezioro Bobowicko. Powrót do ratusza na parking tą samą drogą. 

Warto zobaczyć:

Na półwyspie jeziora Bobowicko położony jest późnobarokowy pałac – dawna siedziba rodu Dziem-
bowskich. Przy pałacu zachowały się pozostałości dawnego folwarku oraz cmentarza rodowego z ba-
rokowymi, bogato zdobionymi płytami nagrobnymi i epitafi ami.

Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30

Międzyrzecz 
Międzyrzecz – św. Wojciech – 
Bobowicko (ok. 14 km)*** 

3C
Tr a s a : Powiat międzyrzecki

Położenie: Miasto rozbudowało się w kotlino-
watym rozszerzeniu doliny  Obry, w miejscu 
ujścia do niej  Paklicy. Położone w północnej 
części  Bruzdy Zbąszyńskiej na Pojezierzu 
Lubuskim. Położone na wysokości około 
50 m n.p.m. 

Spacer z Międzyrzecza nad Jezioro Głębokie 
warto rozpocząć przy ratuszu (liczne parkingi). 
Udajemy się sprzed ratusza w prawo 
ul.  30  Stycznia przez skwer i w lewo w ul.  Waszkiewicza. Ok. 150 m do mostu na rzece Obra 
i za mostem prosto starą drogą nr 3 równolegle do S3. Trasa ok. 6 km w jedną stronę, biegnie 
malowniczo pośród lasów i wzgórz morenowych. Cała trasa doskonale przygotowana dla 
w-skersów i handbeików. Nad jeziorem ośrodek wypoczynkowy z pensjonatem i pełną 
infrastrukturą przygotowaną dla osób niepełnosprawnych. W tym pokoje, toalety, restauracja 
z podjazdami. Do Międzyrzecza wracamy tą sama drogą.

Informacja: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 30

Pensjonat pod Strzechą, tel. 601 576 593, www.hotelduet.com

Międzyrzecz 
Z Międzyrzecza nad Jezioro 
Głębokie (ok. 12 km**) 

3D
Tr a s a : Powiat międzyrzecki

Położenie: Jezioro  położone jest ok. 5 km na 
północ od  Międzyrzecza, na terenie  Pojezierza 
Lubuskiego. W pobliżu jeziora przebiega  droga 
krajowa nr 3. Leży na terenie  zlewni  rzeki  Obry 
i nie posiada odpływu. Brzegi jeziora porastają 
lasy iglaste. Północne i południowe są podmokłe 
i bagniste. Na wyższym, wschodnim brzegu przy 
drodze nr 3 znajduje się duży kompleks wypo-
czynkowy. Ulokowanych jest tu kilka ośrodków posiadających kąpieliska z pomostami, zajazd „Głębo-
kie”, domki campingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego i leśne pole biwakowe.
Jezioro ma I stopień czystości a widoczność jest nawet powyżej 10 m.

Polecamy dla osób niepełnosprawnych udział w przygodzie pt. Nurkowanie w jeziorze. 
Organizuje to na miejscu nad jeziorem zespół instruktorów i specjalistów. Nurkowania są dostępne 
także dla osób na wózkach. 

Informacja: Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nurkowe-Działalności Wodnej i Ekstremalnej EXTREME – 
DIVE Jacek Michno, ul. Świerczewskiego 18, 69-210 Lubniewice, 
tel. 693 353 262 Jacek, 663 327 362 Szymon 

Jezioro Głębokie 
Nurkowanie w Jeziorze 
Głębokie (**) 

3E
Tr a s a : Powiat międzyrzecki

Położenie: Miasto jest położone na pograniczu Pojezie-
rza Wielkopolskiego  i  Pradoliny Toruńsko-Eberswaldz-
kiej, przy ujściu rzeki Obry do Warty.

Trasę rozpoczynamy przy ratuszu w rynku. Kierujemy 
się na ul.  Piłsudskiego, następnie w lewo w ul.  W. Ja-
giełły. Idziemy wzdłuż starej zabudowy do kościoła pw. 
Św. Mikołaja. Dalej do ul.  Niepodległości i w prawo do 
ul. Mostowej i w lewo. Przed Mostem w lewo na planty 
wzdłuż rzeki Warty. Tu widok na most i kilka ławeczek – 
można wypocząć. Znad rzeki pierwsza lub druga ulica w lewo prowadzi do rynku. 

Warto zobaczyć: układ urbanistyczny  kościół parafi alny pod wezwaniem św. Mikołaja, wybudo-
wany w  stylu późnogotyckim  w XV wieku  obraz  Matki Boskiej Klewańskiej  z  Klewania  na  Woły-
niu od XVII wieku słynął z cudów  srebrną trumienkę z XVII wieku, ręcznej roboty, zawierająca re-
likwie  św. Bonifacego Męczennika  kościół fi lialny pod wezwaniem  Świętego Zbawiciela, jest to 
dawny zbór protestancki z lat 1847-1854  cmentarz żydowski, ul. Międzyrzecka, z początku XIX wie-
ku  spichlerz szachulcowy z początku XIX wieku, trójkondygnacyjny budynek znajduje się przy ulicy 
B. Prusa 1  ratusz skwierzyński, mieszczący się pod adresem Rynek 1  budynek Poczty, znajduje się 
przy ulicy 2 Lutego  „Dom nad Rzeką”, znajduje się przy ulicy Mostowej, jak sama nazwa wskazuje, 
zaraz przy moście na Warcie. Najprawdopodobniej powstał w latach 20. lub 30. XX wieku  synagogę.

Informacja: Urząd Miasta ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, tel. 95 721 65 10, www.skwierzyna.pl

Skwierzyna 
Miasto Otwarte (ok. 1 km*) 3F

Tr a s a : Powiat międzyrzecki Międzyrzecki Rejon Umocniony,
Muzeum Fortyfi kacji i Nietoperzy 
Świat militariów i fortyfi kacji 
(ok. 0,4 km*) 

3G
Tr a s a : Powiat 

międzyrzecki

Położenie: Międzyrzecki Rejon Umocniony 
(Festungsfront Oder-Warthe Bogen) to po-
tężny system poniemieckich fortyfi kacji, po-
wstały w latach 30. XX w. na pograniczu nie-
miecko – polskim. Położony jest w łuku Odry 
i Warty oraz rozciąga na odcinku ok. 100 km. 
Najważniejszym elementem fortyfi kacji jest 
system podziemnych tuneli wybudowanych 
w okolicach Międzyrzecza, o łącznej długości 
przekraczającej 30 km. Podziemia stanowią 
element Muzeum Fortyfi kacji i Nietoperzy w Pniewie, przy którym zorganizowana jest całoroczna 
trasa turystyczna.

Trasę rozpoczynamy w Pniewach. Wg zapewnień dyrektora każda grupa w-skersów, która w liczbie ok. 
8-10 osób zgłosi się z wyprzedzeniem (mail, telefon), zostanie wpuszczona do sztolni na ok. 400 m. Po-
zostałe osoby niepełnosprawne mogą zwiedzić część muzealną w Pniewach i na zewnątrz – możliwość 
dotarcia do bunkrów nawet wózkiem.

Informacja: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Muzeum Fortyfi kacji i Nietoperzy, 
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 741 99 99, tel. 509 868 965, www.bunkry.nazwa.pl

Położenie: Pszczewski Park Krajobrazowy położony 
jest we wschodniej części województwa lubuskiego 
i  w  zachodniej części województwa wielkopolskiego, 
w  środku trójkąta między Gorzowem, Zieloną Górą 
i  Poznaniem, w  pięknej krainie północnej części me-
zoregionu Bruzdy Zbąszyńskiej i zachodniej części Po-
jezierza Poznańskiego. Bruzda Zbąszyńska jest częścią 
makroregionu Pojezierze Lubuskie natomiast Pojezie-
rze Poznańskie makroregionu Pojezierze Wielkopol-
skie. Obszar parku tworzą najbardziej wartościowe 
tereny 6 gmin: Pszczew, Przytoczna, Trzciel, Miedzi-
chowo, Międzychód i Międzyrzecz.

Trasa raczej może mieć charakter objazdowy np. samochodem ze względu na brak przystosowań dla 
wózków i handbeików. Można także z miejscowości Trzciel odbyć spływ kajakowy rzeką Obra. To jeden 
z piękniejszych odcinków jezior rynnowych w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.

Warto zobaczyć: Trzciel  Pszczew  Rokitno  Kamionną

Informacja: Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 25, tel. 95 782 20 12, www.zpkwl.gorzow.pl

Pszczewski Park Krajobrazowy 
Bliżej przyrody (ok. 25 km***) 3I

Tr a s a : Powiat międzyrzecki

Położenie: Miasto leży na lewym brzegu Odry (Środkowe 
Nadodrze) w obrębie Pradoliny Barycko-Głogowskiej.

Trasę rozpoczynamy sprzed ratusza. Idziemy w prawo 
w ul. Dworcową. Po ok. 70 m w lewo w ul. Kolbego i dochodzimy 
do kościoła św. Hieronima. Dalej ul. Kolbego do ul. Kościelnej, po 
drodze ZS w Bytomiu. Po ok. 150m w prawo w ul. Głogowską 
i po 20m w lewo w ul.  Spacerową. To nowa promenada nad 
portową częścią Bytomia Odrzańskiego. Idąc ul. Spacerową po 
prawej mamy widok na półwysep i Odrę a po lewej na Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dalej zbocze 
z plantami i zielenią naskalną. W porcie tablice informacyjne i ławeczki do wypoczynku. Idąc dalej ul. Spa-
cerową lekko w lewo pod górę i w prawo w ul. Wodną. Po ok. 20m znów w prawo na odrestaurowany taras 
widokowy po zburzonym moście. Z tarasu w prawo ul. Wodną i ul. B. Krzywoustego wracamy do Rynku.

Warto zobaczyć: kościół  parafi alny  pod wezwaniem  świętego Hieronima,  gotycki  z XIV-XVII  w. 
 kościół ewangelicki z XVIII w.  remizę straży pożarnej, Pl. Szpitalny, ul. Kopernika, z 1764 roku  ra-

tusz, późnorenesansowy z XVII w.  domy mieszczańskie z XVIII i XIX w. przy ul. Głogowskiej  zespół ar-
chitektoniczny  zabytkowej  starówki późnorenesansowe,  barokowe,  klasycystyczne  i  eklektyczne ka-
mieniczki wokół Rynku  hotel „Pod Złotym Lwem”, Rynek 15/16 z 1711 roku  fontannę kolumnową 
z końca XIX w.  Port, Marinę nad Odrą.

Informacja: Urząd Miasta, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 68 388 40 22, 
www.bytomodrzanski.pl

Bytom Odrzański 
Wizytówka Ziemi Lubuskiej (ok. 1,2 km*) 4A

Tr a s a : Powiat Lubuski

Położenie: Kożuchów położony jest w południowej czę-
ści województwa lubuskiego w powiecie nowosolskim. 

Trasę rozpoczynamy przy zamku na ul. Zielonogórskiej 
(liczne parkingi). Mając zamek po prawej stronie idziemy 
w kierunku Baszty Bramy Krośnieńskiej i skręcamy w lewo 
w ul.  Spacerową. Mając fragmenty murów obronnych po 
lewej stronie idziemy ok. 200 m i skręcamy w lewo w ul.1 
Maja. Po ok. 200 m dochodzimy do Rynku. Stąd w lewo do 
zamku. Możemy także z ul. Spacerowej przejść całą trasę wzdłuż fosy ul. Chopina i Szprotawską a następnie 
w lewo w Pl. Jedności Robotniczej i Legnicą do Rynku. Tu w prawo do zamku ul. Klasztorną lub Mickiewicza.

Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta z połowy XIII-XIX wieku.  kościół parafi alny 
pw. Oczyszczenia NMP  kościół fi lialny pw. Świętego Ducha, kościół szpitalny z XIV wieku  park miejski, 
z końca XIX wieku  zamek, kożuchowska rezydencja powstała w XIII-XIV w. Obecnie siedziba Kożuchow-
skiego Centrum Kultury „Zamek”  mury obronne, pierwszy wieniec kamiennych murów powstał na prze-
łomie XIII i XIV wieku i otaczała go szeroka na 20 m fosa  basztę Krośnieńską  ratusz  wieżę kościoła 
ewangelickiego  fi gura Maryjna z 1736 roku, ufundowana przez radnego Königa i umieszczona na moście 
żagańskim  fi gura świętego Jana Nepomucena z 1715 roku stojąca obecnie w pobliżu Baszty Krośnieńskiej.

Informacja: Urząd Miejski w Kożuchowie, 67-120 Kożuchów, Rynek 1a, tel. 68 355 59 40 do 68, 
www.kozuchow.pl

Kożuchów 
Miasto zabytków o bogatej historii 
(ok. 1,2 km*) 

4B
Tr a s a : Powiat nowosolski

Położenie: Nowa Sól jest położona w południowej czę-
ści województwa lubuskiego, na lewym brzegu Odry na 
obszarze zachodniej części Wzgórz Dalkowskich (Prado-
lina Barucko-Głogowska).

Trasa: Kościół św. Antoniego ul. Parafi alna (parking) – 
ul. J. Piłsudskiego – Pl. Wolności – S. Moniuszki (w prawo 
most podnoszony) – ul. Portowa – ul. Korzeniowskiego 
(wzgórze koncertowe i przystań dla statków, naprzeciw-
ko wypożyczalnia kajaków na wyspie) – ul.  Arciszew-
skiego – ul. Kościelna (kościół pw. Michała Archanioła) – ul. Kuśnierska – ul. Parafi alna.

Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-architektoniczny z XIX wieku-XX wieku, liczne domy i kamienice 
 kościół parafi alny Kościół pw. św. Michała Archanioła z 1596 r.  kościół fi lialny pw. św. Barbary z 1910  r. 
 zbór braci czeskich, obecnie szkoła, ul. Wróblewskiego 6, z 1747 r.  sąd, obecnie rejonowy, ul. Piłsud-

skiego 24, z XIX wieku/XX wieku  hotel, ul. Wyzwolenia 12, z ok. 1900 r.  pałacyk, Al. Zjednoczenia, 
z XIX/XX w.  browar, ul. Wrocławska 21, z 1916 r.  zespół gazowni, ul. 9 Maja 9, z połowy XIX w.  ze-
spół fabryczny „Stara Huta”, obecnie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet”  most podnoszony nad kanałem 
portowym, czynny, Al. Wolności, z 1927 r.. Unikatowy w skali Europy, jedyny na obszarze Polski  ratusz 

 cmentarz żydowski  kościół pw. św. Antoniego  zabudowę przemysłową z przełomu XIX i XX w., 
m.in. Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Odra”  Muzeum Miejskie.

Informacja: Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 459 03 00, www.nowasol.pl

Nowa Sól 
Miasto na fali! (ok. 2,5 km*) 4C

Tr a s a : Powiat nowosolski

Położenie: Położone nad rzeką  Biała Woda, przy zbiegu 
drogi krajowej nr 3 Świnoujście – Jelenia Góra – Jakuszyce.

Trasa: Trasę warto rozpocząć w Rynku. Tu znajduje się spo-
ro parkingów. Na toalety natomiast można liczyć na trasie 
przelotowej Jelenia Góra – Zielona Góra na stacjach paliw. 
W Rynku warto przespacerować się wokół ratusza a następ-
nie przejść ul. Głogowską w ul. Długą do kościoła pw. Św. Ma-
rii Magdaleny. Polecamy następnie spacer ul.  Ogrodową 
i długą po średniowiecznych założeniach urbanistycznych. 
Przy ul. Wąskiej skwer z ławeczkami można chwilę odpocząć. Dalej ul. Zamkową i w lewo w ul. Wojska 
Polskiego. Kolejny raz w lewo w ul. Kościelną i docieramy do kościoła pw. Opatrzności Bożej. Stąd już 
tylko ok. 100 m do Rynku i parkingu.

Warto zobaczyć: zespół urbanistyczno-architektoniczny  kościół parafi alny pod wezwa-
niem św. Marii Magdaleny z XIV wieku, XV/XVI w., wyposażenie wnętrza barokowe  kościół ewan-
gelicki, obecnie rzymsko-katolicki fi lialny pod wezwaniem Opatrzności Bożej, zbudowany w latach 
1784-1785 w stylu klasycystycznym  fundamenty kaplicy, z XV wieku  ratusz, renesansowy 
z XVII w., przebudowany w XVIII i XIX wieku; zbudowany w latach 1664-1665 w miejsce starszego, 
który uległ spaleniu  domy w Rynku, z XVIII w., XIX w., XX w.  cmentarz żydowski.

Informacja: Urząd Miejski Nowe Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko, tel. 68 388 81 54, 
www.nowemiasteczko.pl

Nowe Miasteczko
Historia i zabytki (ok. 0,7 – 1 km*) 4D

Tr a s a : Powiat nowosolski Nowa Sól – Cigacice – Brody 
– Krosno Odrzańskie 
Spływ kajakowy 
(1,2, 3, 4 dniowe)*** ok. 75 km 

4E
Tr a s a : Powiat 

krośnieński 
i nowosolski

Położenie: Środkowa część Odry – od Nowej 
Soli do Krosna Odrzańskiego.

Trasę kajakową sugerujemy rozpocząć z przy-
stani w Nowej Soli ul. Portowa (parkingi i dobre 
zaplecze techniczne). Trasa odrzańska prze-
biega przez najpiękniejsze obszary środkowej 
Odry.

Liczne miejsca Postojowe: 1. prom Milsko – 
Przewóz, 2. Cigacice – Marina, 3. Prom Pomor-
sko – droga 281, 4. Prom Brody – droga 280, 
5. Krosno Odrzańskie – Marina i przystań dla 
statków przy starym mieście.

Na trasach kajakowych zawsze przy osobach z grupy ON wymagany jest opiekun w pełni sprawny.

Informacja: Spływy kajakowe Marek Konatkowski, 69-108 Cybinka, ul.  Matejki 8, tel. 601 641  512, 
www.makajak.pl

Położenie: Miasto położone jest przy granicy 
z  Niemcami  nad rzeką Odrą.  Leży na terenie  Ziemi 
Lubuskiej  między  Pradoliną Warszawsko-Berliń-
ską  a  Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, na Pojezie-
rzu Lubuskim i w dolinie Odry Środkowej.

Trasa: Rondo przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
– ul. Jedności Robotniczej (parking) – Pl. Przyjaźni – 
pl. Wolności – Paderewskiego – Łokietka – Kilińskie-
go – Kochanowskiego – Żeromskiego – Daszyńskiego (pomnik Wikipedii) – ul. Jedności Robotniczej. 
Warto wybrać się na stronę niemiecką do Frankfurtu nad Odrą – trasa ok. 2 km – planty nadodrzańskie, 
kościoły, Lindenstraße. 

Warto zobaczyć: kościół NMP Królowej Polski, ul. 1 Maja, wybudowany w 1775 r. jako dom strzelecki 
 kamienice z XVIII, XIX, i pocz. XX wieku  budynek „Czerwonego Folwarku” z XVIII w. przy ul. Fol-

warcznej  pałacyk przy ul. Mickiewicza 3, wzniesiony ok. 1900 r., obecnie siedziba Sądu Rejonowego, 
dawniej tzw. Willa księcia Leopolda  pałacyk z XIX w. przy ul. 1 Maja 12 (obecnie siedziba Banku Pe-
kao SA)  Galerię „Jedynka” zwaną potocznie „ratuszem”, z końca XVIII w., przy ul. Seelowskiej (daw-
niej Gospoda pod Siedmioma Szwabami, następnie szkoła  ruiny wieży Kleista zbudowanej w latach 
1891-1892 na Wzgórzach Żydowskich, obecnie Park Rozrywki i Rekreacji  park nadodrzański.

Informacja: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 20 00, 
www.slubice.pl

Słubice 
Od pomnika Wikipedii do
Frankfurtu/Odrą (ok. 2,5 km**) 

5A
Tr a s a : Powiat słubicki

Położenie: Rzepin siedziba gminy miejsko-
-wiejskiej Rzepin. Cybinka to miasto w powiecie 
słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Cy-
binka. 

Trasa: Rzepin PKP (czerwonym szlakiem pieszym) 
– Rzepin, Rynek – Rzepin, ul. J. Kilińskiego – Rze-
pinek – Dąb „Piast” – Grodno – Jezioro Supno – 
Jezioro Głębokie – Sądów (czerwony szlak rowero-
wy) – Cybinka. Konieczne wsparcie osoby trzeciej 
na szlaku.

Warto zobaczyć: 

Rzepin  kościół parafi alny w Rzepinie, pod wezwaniem św. Katarzyny, obecnie pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, wzniesiony około połowy XIII wieku w stylu późnoromańskim, obecnie 
w stylu neogotyckim  ratusz miejski w Rzepinie– gmach wzniesiony w 1833 roku  dworek myśliw-
ski – klasycystyczny, wzniesiony w XVIII wieku  Pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Piast”  Pusz-
cza Rzepińska.

Cybinka  kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafi alny pod wezwaniem MB Często-
chowskiej  park pałacowy z XVIII – XIX wieku  cmentarz żydowski.

Informacja: Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, tel. 95 75 96 254, www.rzepin.pl

Urząd Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, tel. 68 391 14 40, www.cybinka.pl

Rzepin – Sądów – Cybinka 
Trasa krajoznawcza (ok. 22 km***) 5B

Tr a s a : Powiat słubicki

Położenie: Położona jest w  malowniczym kompleksie 
leśnym rozciągającym się między Cybinką a Bieganowem.

Trasa: Atrakcją gminy Cybinka jest ścieżka przyrod-
niczo-edukacyjna. Na całej trasie znajduje się siedem 
przystanków tematycznych. Przy każdym są tablice edu-
kacyjne, poświęcone życiu lasu. Informują o  ochronie 
lasu, użytkowaniu oraz walce ze szkodnikami. Głównymi 
atrakcjami ścieżki są drzewostany liściaste i  mieszane, 
zakładane jeszcze w XIX wieku, z licznymi okazałymi drzewami. Kilka znajdujących się tu drewnianych 
wiat, z wyznaczonymi miejscami na ogniska, stwarza warunki zarówno dla zorganizowanego jak i in-
dywidualnego wypoczynku. Dużą atrakcją są cztery pomniki przyrody: platan klonolistny, topola biała 
i dęby szypułkowe. Po drodze znajdują się wiekowe dęby, buki, jedlice, modrzewie i sosny. Swoistą oso-
bliwością są drzewa pełne dziupli i narośli z huby, powywracane, połamane siłami przyrody. Na trasie 
ścieżki znajdują się trzy zagospodarowane zbiorniki wodne, rów zasilający, groble, przepusty. Tu ob-
serwować możemy życie i zwyczaje ptactwa wodnego: łabędzi, kaczek, perkozów i czapli. Ścieżkę, jak 
i praktycznie cały okoliczny teren, można pokonać również rowerem, ponieważ wszystkie linie, drogi 
i ścieżki są do tego celu przygotowane. Do ścieżki przylega również specjalnie wyznaczona, urozma-
icona trudnościowo kolarska trasa przełajowa. Specyfi czny układ warunków przyrodniczych stwarza 
możliwość korzystania z obiektu przez okres całego roku.

Informacja: Urząd Miejski w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, tel. 68 391 14 40, www.cybinka.pl

Cybinka 
Trasa edukacyjna (ok. 5 km**, 
wariant krótki 2 km*) 

5C
Tr a s a : Powiat słubicki Krosno Odrzańskie – Kłopot – Urad 

– Słubice – Kostrzyn n/Odrą 
Spływ kajakowy 
(1,2, 3, 4 dniowe)*** ok. 107 km 

5D
Tr a s a : Powiat 

krośnieński,
słubicki i gorzowski

Położenie:. Środkowa część Odry – od Krosna 
Odrzańskiego do Kostrzyna n/Odrą.

Trasę kajakową sugerujemy rozpocząć z przy-
stani w Krośnie Odrzańskim wg uzgodnień 
z organizatorem. Informacja poniżej. Trasa od-
rzańska przebiega przez najpiękniejsze obszary 
środkowej Odry. Rzeka płynie przez Ziemię Lu-
buską szeroką na 5-10 km doliną, której brze-
gi okolone są licznymi łąkami i pastwiskami 
upstrzonymi kępami drzew i krzewów, po stro-
nie północnej urozmaiconymi wieloma stromy-
mi zboczami pokrytymi lasami. Szeroki leniwy 
nurt rzeki toczącej się przez te malownicze tereny nie będzie stanowił dla Was wielkiego wyzwania 
– trasę tą pokonacie kajakiem bez problemu, delektując się przy tym spokojem i ptasim śpiewem.
Na trasach kajakowych przy osobach z grupy ON wymagany jest zawsze opiekun w pełni sprawny.

Informacja: Spływy kajakowe Marek Konatkowski, 69-108 Cybinka, ul.  Matejki 8, tel. 601 641  512, 
www.makajak.pl

Położenie: Leży na pograniczu  Pojezierza Wielkopol-
skiego  i  Pomorskiego nad Notecią, 40  km na wschód 
od Gorzowa Wlkp.

Trasę rozpoczynamy przy ul. Kopernika. Parking znajduje się przy ul. Szpitalnej naprzeciwko Parku Kultu-
rowego. Zwiedzamy park (tu w części wschodniej koło placu zabaw WC dla niepełnosprawnych). Z parku 
kierujemy się na ul. Ogrodową, przechodzimy przez koryto Starej Noteci i po 100 m dochodzimy do kościoła 
parafi alnego Przemienienia Pańskiego. Pomik przyrody 400 letnia lipa o obwodzie 5,5m. Za Pl. Kościelnym 
przy Gimnazjum nr 2 (ul. Szkolna) skręcamy w prawo i dochodzimy na Stary Rynek. Ulicą Warszawską mijamy 
stary ratusz neogotycki, po prawej Starostwo Powiatowe, a po lewej Urząd Miasta i Gminy. Wchodzimy na 
Pl. Wileński z pomnikiem 650-lecia nadania Praw Miejskich. Z Pl. Wolności za pomnikiem idziemy ul. Chro-
brego, przecinamy ul. Żeromskiego i dochodzimy do zespołu pałacowo-parkowego (dziś gimnazjum). Obok, 
po prawej, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Wrócić możemy tą samą drogą lub ul. Zamkową i Słowac-
kiego przez Starą Noteć (most). Następnie ul. Sienkiewicza i ul. Kopernika przy Parku Kultur Świata. 

Warto zobaczyć: kościół pw. Przemienienia Pańskiego, Pl. Kościelny 2, neogotycki z lat 1896-1902, 
z 78 metrową wieżą  kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z 1914 r., wczesnomodernistycz-
ny  zespół kościoła fi lialnego  pałac, Pl. Wolności 8, późnobarokowy z 1766 roku, z parkiem, za-
adaptowany na gimnazjum  spichlerz szachulcowy, Pl. Wolności 11, z ok. 1640 r., pierwotnie arsenał, 
od 1985 r. muzeum  zabudowę z XVIII–XIX w., głównie eklektyczną, dwa równolegle położone ryn-
ki  Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia  Park Kultur Świata.

Informacja: Urząd Miejski w Drezdenku, ul.  Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 02 02, 
www.drezdenko.pl

Drezdenko 
Miasto zabytków o bogatej historii 
(ok. 2,5 – 3 km*) 

6A
Tr a s a : Powiat strzelecko-drezdenecki

Położenie: Miasto położone jest w północno-wschod-
niej części województwa lubuskiego, na prawobrzeżnej 
ziemi nadnoteckiej, nad jeziorami:  Klasztornym Gór-
nym, Dolnym Jeziorem oraz Młyńskim, w pasie Pojezie-
rza Południowo-Pomorskiego.

Trasę rozpoczynamy z Rynku przy kościele pw. Matki 
Bożej Różańcowej. Idziemy drogą 22, ul.  B. Chrobrego 
w kierunku północno-wschodnim do Bramy Młyńskiej. 
Tu przed bramą skręcamy w ul. Cichą w prawo (wyłączona z ruchu biegnie tuż przy wewnętrznej części 
murów obronnych). W ten sposób dalej ul.  Forteczną Południową, Forteczną Zachodnią i Forteczną 
Północną możemy obejść miasto przy murach wokół. Do Rynku możemy wrócić ul. B. Chrobrego.

Warto zobaczyć: stare miasto, układ urbanistyczny  kościół parafi alny pw. Matki Bożej Różań-
cowej, mariacki z 1300 r.  mury miejskie obronne z 36 basztami z XIII wieku. Zbudowane zostały 
z kamienia w latach 1272-1290. Długość 1640 m, grubość 1 m, wysokość: do 8 m. Mury otaczają 
teren Starego Miasta o pow. 24 ha.  Bramę Młyńską – Wschodnia z XIV w.  basztę więzienną 
z XIV  w.  spichlerz  przy Bramie Wschodniej, ul.  Wojska Polskiego 1, murowano-szachulcowy, 
z 1764 roku  cmentarz żydowski  kościół parafi alny pw. św. Franciszka z Asyżu z 1929 r.  ra-
tusz, zbudowany został w latach 1870-1872 w stylu neorenesansowym.

Informacja: Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich, ul. Katedralna 15 (Rynek), 
66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 21 00, www.sok.strzelce.pl
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 48, tel. 95 763 11 30, www.strzelce.pl

Strzelce Krajeńskie 
 Z Rynku do Bramy Młyńskiej (ok. 1,5 km*) 6B

Tr a s a : Powiat strzelecko-drezdenecki Drezdenko – Trzebicz – Santok 
– Gorzów Wielkopolski 
Spływ kajakowy 
(1,2, dniowy)*** ok. 60 km 

6C
Tr a s a : Powiat 

gorzowski 
i strzelecko-drezdenecki

Położenie: Dolna część Noteci i ujście do 
Warty.

Trasę kajakową sugerujemy rozpocząć 
z przystani w Drezdenku .

Trasa notecka przebiega przez najpięk-
niejsze obszary Dolnej Noteci i Warty.

Na trasach kajakowych zawsze przy oso-
bach z grupy ON wymagany jest opiekun 
w pełni sprawny.

Informacja: Spływy kajakowe, Portowa 21, 66-530 Drezdenko, tel. 728 589 419, www.podrawie.pl

Położenie: Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort 
to elegancki kompleks wypoczynkowy, w którym 
historia przeplata się z nowoczesnością. Położony 
w województwie lubuskim, w połowie drogi między 
Poznaniem a Szczecinem, otoczony jest malowni-
czymi parkami, lasami i jeziorami, które zachwycają 
niepowtarzalnym pięknem i pozwalają rozsma-
kować się w urokach każdej pory roku spędzanej 
w Mierzęcinie.

Pałac wraz z folwarkiem jest trzecią największą 
w Polsce winnicą, winiarnią, stadniną koni oraz Grape Spa. W neogotyckim pałacu i odrestau-
rowanych budynkach dawnego folwarku znajduje się 83 komfortowo wyposażonych pokoi. 
Położenie w otoczeniu lasów i jezior, z dala od miejskiego zgiełku sprawia, że Pałac Mierzęcin 
Wellness & Wine Resort jest zacisznym azylem dla osób szukających wypoczynku. Entuzjaści 
aktywnego spędzania czasu z pewnością wybiorą coś z bogatej oferty rekreacyjnej – jazdę kon-
ną, basen, fitness, nordic walking, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe i spacer po Ogrodzie 
Japońskim. 

Informacja: Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew, 
tel. 95 71 31 500, www.palacmierzecin.pl

Pałac Mierzęcin 
W krainie wina i miodu (ok. 1 km*) 6D

Tr a s a : Powiat strzelecko-drezdenecki

Położenie: Miasto położone jest w środkowej czę-
ści województwa lubuskiego w powiecie sulęcińskim na 
terenach o dużej lesistości. Rozłożone jest w wąskim pa-
sie pomiędzy dwoma jeziorami Lubiąż i Krajnik.

Trasa: Warto rozpocząć z Placu Wolności (fi gura Matki 
Boskiej i kamieniczki, parking). Stąd idziemy w prawo 
w ul. Jana Pawła II. Na wysokości kościoła pw. Matki Bożej 
Różańcowej skręcamy lewo w ul. Ogrodową i w prawo – 
na nadbrzeże jeziora Krajnik (pomosty i plaża). Znad jeziora idziemy w ul. Harcerską lekko pod górkę do 
ul. Ratuszowej i w lewo, a po 100 m w prawo w dół nad jezioro Lubiąż. Promenadą wzdłuż jeziora do 
mostku. Przy moście w prawo – można wrócić przez park lekko pod górę i „Stary Zamek” na Plac Wolności 
lub przez most i „Nowy Zamek” na kąpielisko miejskie.

Na trasie wskazana pomoc dla w-skersów ze względów na niewielkie różnice wysokości.

Warto zobaczyć: kościół parafi alny pw. Matki Bożej Różańcowej, gotycki z połowy  XV w., z wieżą 
z 1882 roku; wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w.  zespół pałacowy z XVIII-XX w.  pałac, 
wybudowany w 1793 roku w stylu neoklasycznym; przebudowany w 1846 roku, zwany „Starym Zam-
kiem”  pałac, monumentalny, neorenesansowy z 1909 roku, z neogotycką wieżą widokową, zwany 
„Nowym Zamkiem”  park z XIX w.  dom szachulcowo-murowany z 1781 roku, XIX w.  zabytkowe 
kamieniczki.

Informacja: Urząd Gminy, 69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 16, tel. 95 755 70 52, www.lubniewice.pl

Lubniewice 
Magia Królewskich Lasów, 
Wędkarski raj (ok. 2 km**) 

7A
Tr a s a : Powiat sulęciński

Położenie: Miasto leży w dolinie rzeki Warty na jej 
dopływem Postomią. W typowym otoczeniu krajo-
brazu Pojezierza Lubuskiego.

Trasa: Wędrówkę po Sulęcinie warto rozpocząć 
z Pl.  Czarnieckiego (liczne miejsca parkingowe, 
fontanna). Stąd udajemy się na ul. T. Kościuszki 
(po prawej kościół pw. św. Henryka i Sąd Rejono-
wy). Idziemy ul. T. Kościuszki i po 100 m w prawo 
w ul. S. Batorego i dalej ul. Park Bankowy dochodzi-
my do kościoła pw. św. Mikołaja. Stąd ul. Park Bankowy do ul. Kilińskiego i w prawo ok. 400 m na Plac 
Czarnieckiego.

Warto zobaczyć:  Mury obronne z XIV w. w Sulęcinie  kościół fi lialny pod wezwaniem św. Mikołaja, 
gotycki z XIII wieku i z połowy XIV wieku  cmentarz żydowski  kościół parafi alny pw. św. Henryka, 
neogotycki z XIX wieku.

Informacja: Urząd Miejski w Sulęcinie (Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego),
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 36 01, www.sulecin.pl

Sulęcin
Rowerowe Miasto Sulęcin poleca 
się turystom (ok.1,2 km*) 

7B
Tr a s a : Powiat sulęciński

Położenie: Świebodzin leży na Pojezierzu Łagowskim. W historycz-
nych granicach Dolnego Śląska a obecnie woj. lubuskiego.

Trasę w Świebodzinie warto rozpocząć od fi gury Chrystusa Króla (licz-
ne parkingi i Przystań Pielgrzyma, toalety). W centrum warto rozpocząć 
spacer z Rynku (tu także liczne parkingi i w ratuszu toaleta dla ON). Moż-
na także zatrzymać się na parkingu przy sklepie Netto – ul. M.J. Piłsud-
skiego. Spod Netto kierujemy się na Park Chopina, a za nim do kościoła 
pw. N.M.P. Królowej Polski. Sprzed kościoła wychodzimy na ul. Parkową 
i prawo w ul. Kościelną do pl. Jana Pawła II. Po lewej ratusz a my dalej 
prosto do kościoła pw. św. Michała Archanioła. Następnie w lewo w ul. 
Szpitalną i w prawo w 1 Maja do ronda. Na rondzie w lewo w ul. Wa-
łową (po prawej baszta i mury obronne). Po ok. 300 m z ul. Wałowej 
skręcamy w ul. 30 stycznia i dochodzimy do Rynku. W części  północno 
zachodniej pomnik Czesława Niemena. Z Rynku ul. Kościelną i Parkową wracamy na parking przy Netto.

Warto zobaczyć:  zespół urbanistyczno-krajobrazowy  kościół  parafi alny p.w.  św. Michała Archa-
nioła, późnogotycki  z XV w. wielokrotnie przebudowany  zamek joannitów z XVI w., obecnie szpital, 
przebudowany w XVII i  XIX w.  mury obronne z początku XIV wieku; zachowały się fragmenty  murów 
miejskich  z  XIV-XVI  w., trzy  baszty  oraz fragmenty pozostałości  fosy  Baszta Kamienna, z początku 
XIV w.  ratusz z XVI w., przebudowany w końca XIX w.  kościół pw. N.M.P. Królowej Polski, neogotycki 
z lat 1898-1900  fi gurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  ławeczkę Czesława Niemena.

Informacja: Urząd Miejski w Świebodzinie, 66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2, tel. 68 475 08 80

Świebodzin 
U Czesława Niemena i pod pomnikiem
Chrystusa Króla. (ok. 1,3 km*)

8A
Tr a s a : Powiat Lubuski

Położenie: Miasto leży na  Pojezierzu Łagowskim po-
między jeziorem Łagowskim a jeziorem Trześniowskim na 
terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego.

Trasę warto rozpocząć spod Bramy Polskiej (przy restauracji 
parking w tym dla ON). Przechodzimy przez Bramę Polską 
i kierujemy się na wprost. W lewo na ul. T. Kościuszki Bra-
ma Marchijska i punkt informacji turystycznej a po prawej 
kościół pw. św. Jana Chrzciciela, po 50 m po lewej zamek 
joannitów (częściowo dostępny). Dalej idąc ul. Zamkową 
prosto przy zamku, dochodzimy do parku i nad jezioro. W lewo przy jeziorze rozpoczyna się trasa edukacyjna 
– warto skorzystać. Będąc w Łagowie warto także skorzystać z wyprawy kajakiem lub rowerem wodnym.

Warto zobaczyć:  zespół urbanistyczno-krajobrazowy  kościół parafi alny pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela, z XIX w.  zespół zamkowy z murami obronnymi, z XIV w., zamek joannitów, założony na 
planie czworoboku z narożną, wysoką na 35 metrów wieżą. Wewnątrz m.in. sala gotycka ze sklepieniem 
wspartym na jednym fi larze i sala z barokowym kominkiem z około 1740 roku. Obecnie hotel  Bramę 
Marchijską, murowano-szachulcowa, pochodząca z XVI-XVIII w., druga brama obronna Łagowa.  Bramę 
Polską, murowano-szachulcowa, jedna z obronnych bram Łagowa pochodząca z XV w., przebudowana 
w XVI w.  dom, ul. Bolesława Chrobrego 13 z XVIII w.  dom, ul. Bolesława Chrobrego 41, szachulcowy 
z XVIII/XIX w.  dom z częścią gospodarczą, ul. Kościuszki 9 z XVIII w.  dom, ul. Zamkowa 4 z XVIII w.

Informacja: Informacja Turystyczna w Łagowie, ul. Kościuszki, 66-220 Łagów, tel: 48 68 341 20 62, 
www.lagow.pl,  Informacja sezonowa, czynna VI-VIII. po sezonie tel: 48 68 34 12 186, 500 785 227

Łagów 
Lubuska Perła (ok. 1 km*) 8B

Tr a s a : Powiat świebodziński

Położenie: Lubrza – wieś w zachodniej Polsce, położo-
na w powiecie świebodzińskim nad jeziorem Goszcza. 
Jezioro jest obecnie wykorzystywane głównie przez 
wędkarzy. Przez jezioro Goszcza przebiega  Lubrzański 
Szlak Kajakowy.

Trasa: Wędrówkę wokół jeziora Goszcza można rozpo-
cząć w centrum Lubrzy. W zasadzie nie ma znaczenia 
czy pójdziemy na północ czy na południe trasa jest taka 
sama. Oznaczona jako szlak nenufarów. Piękna widokowo i krajobrazowo. Z centrum Lubrzy idziemy 
ul. Świebodzińską w kierunku północnym i za wsią skręcamy w lewo drogą 1239F (trasa oznaczona). 
Po ok. 400 m znów skręcamy w lewo i po kolejnych 600 m docieramy nad jezioro. Możemy wrócić tą 
sama trasą do Lubrzy i pójść na plażę południową j. Goszcza lub drogą 1239F w lewo ok. 1,2 km i znów 
w lewo ok. 1,5 km i dojdziemy do plaży południowej (plaża gminna). Stąd trzymając się lewej strony 
po ok. 1 km dotrzemy do centrum Lubrzy.

Informacja: Urząd Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, tel. 68 38 130 21, 
www.lubrza.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Lubrzy,  ul. Świebodzińska 41, 66-218 Lubrza,  tel. 68 38 130 48,  
promocja@lubrza.pl

Lubrza 
Nad Jezioro Goszcza szlakiem 
szuwarów i nenufarów (ok. 7 km***) 

8C
Tr a s a : Powiat świebodziński

Położenie: Jezioro Niesłysz to naj-
większe  jezioro  Pojezierza Łagowskiego. 
Leży na Równinie Torzymskiej.
Jezioro jest pochodzenia  poligenetyczne-
go. Północna część pochodzenia  rynno-
wego, a południowa morenowego. Po-
wierzchnia – 496,6  ha, długość – 4,7 km 
a szerokość – 1,7 km. Maksymalna głębo-
kość sięga do 35 m. Linia brzegowa jeziora 
jest dobrze rozwinięta, brzegi przeważnie 
wysokie, porośnięte lasem. Wiele tu zatok, stanowiących o nieregularnym, ciekawym kształcie jeziora. 
Na jeziorze znajdują się trzy wyspy o łącznej powierzchni 10,4 ha.

Trasa: Wędrówkę rozpoczynamy z Ośrodka Kormoran (doskonale przygotowany obiekt dla niepełno-
sprawnych w tym w-skersów). Będąc przy jeziorze kierujemy się w prawo wzdłuż brzegu jeziora. Po dro-
dze mijamy po prawej liczne ośrodki wypoczynkowe. Do Niesulic jest ok. 700 m. Początkowo jest to trasa 
gruntowa a następnie przechodzi w płytkę chodnikową i kostkę. Po 600 m dochodzimy do osiedla – tu 
lekko pod górę. Dochodzimy do drogi głównej przy barze rybnym po lewej i sklepie po prawej. Skręcamy 
w prawo i po 300 m znów w prawo i w drogę leśną. Po ok. 300 m znów jesteśmy na ośrodku Kormoran.

Informacja: Ośrodek Wypoczynkowy „KORMORAN” w Niesulicach, Niesulice 17 E, 66-213 Skąpe, 
tel. 68 381 21 28 (recepcja), www.kormoran-niesulice.pl

Jezioro Niesłysz 
Od Kormorana do Niesulic 
(ok. 1,5 km*) 

8D
Tr a s a : Powiat świebodziński

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościko-
wie – Paradyżu – to pocysterski barokowy zespół klasz-
torny z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny i św. Marcina położony w Gościkowie w województwie 
lubuskim w gminie Świebodzin przy drodze łączącej Zielo-
ną Górę z Gorzowem Wielkopolskim. Część miejscowości, 
w której znajduje się opactwo zachowała starą nazwę Pa-
radyż  pochodzącą od sformułowania  Paradisus Sanctae 
Mariae czyli  Raj Matki Bożej, która była nazwą nadaną 
miejscowości po przybyciu do niej cystersów.

Trasa: Wędrówkę rozpoczynamy z Parkingu przy klasztorze. Na zwiedzanie koniecznie trzeba się wcze-
śniej umówić. Przechodzimy przez furtę na dziedziniec. Bryła klasztoru jest zamkniętą formą w prostoką-
cie wraz z kościołem. Warto obejść klasztor wokół i zajrzeć do Kościoła. Można chwilę wypocząć w ogro-
dach klasztornych. Aby zwiedzić klasztor, należy wcześniej uzyskać zgodę przeora.

Informacja: Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, Gościkowo 3, 
66-200 Świebodzin, tel. 68 381 10 21, www.paradisus.pl

Gościkowo -Paradyż
Wokół klasztoru Cystersów (ok. 0,5 km*) 8E

Tr a s a : Powiat świebodziński

Położenie: Miasto leży nad Jeziorem Sławskim 
(817 ha), na Pojezierzu Sławskim.

Trasa: Trasę warto rozpocząć z Rynku przy kościele 
Miłosierdzia Bożego (sporo miejsc parkingowych). 
Obchodzimy Rynek i kierujemy się na Plac Tomkie-
wicza. Przed nami brama do zespołu pałacowego. 
W prawo przejście do kościołami Michała Archanioła. 
Warto stąd wybrać się nad jezioro przez park miejski. 
Idziemy pomiędzy kościołem Michała Archanioła po 
prawej a pałacem po lewej ok. 700  m przez park. Na plaży liczne pomosty, ścieżki przystosowane dla 
w-skersów. Wracamy tą samą droga do Rynku. Godne polecenia są rejsy kajakiem i na żaglach po jeziorze.

Warto zobaczyć:  kościół parafi alny pw. św. Michała Archanioła, wybudowany w 1604 roku, znisz-
czony w  XVIII wieku, następnie odrestaurowany w 1830 r. W kościele znajduje się kamienna  ambo-
na z XVII w. oraz rzeźba Jezusa Frasobliwego z XVI w.  kościół ewangelicki, obecnie noszący wezwanie 
Miłosierdzia Bożego z lat 1834-1836, z 46-metrową wieżą  zespół pałacowy XVII-XIX w., przebudowany 
w początku XX w.; pałac barokowy z roku 1735, do roku 2006 r. siedziba Domu Dziecka, ofi cyna z basztą, 
brama, park, otaczający pałac, 26 ha  domy, ul. Chopina 7, 9, 20, z XVIII/XIX w.  dom, ul. Powstańców 
Śląskich 5, murowano-szachulcowy z XVIII/XIX w.  domy, ul. Reja 1 murowano-szachulcowy; nr 2, 3, 5, 
6, 7, z XVIII XIX w.  domy, Rynek 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 27, 29, z XVIII/XIX w., XX w.  naj-
grubszy okaz sosny czarnej na terenie Polski – 3,70 m obwodu.

Informacja: Urząd Miejski w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława, tel. 68 355 83 10, www.slawa.pl

Sława 
Droga do Sławy (ok. 2,5 km*) 9A

Tr a s a : Powiat wschowski

Położenie: Miejscowość znajduje się na pograniczu Wiel-
kopolski i Śląska. 

Trasa: Rynek – Pl. Zamkowy – Herbergera – Wałowa – 
Łąkowa – Ks. Kostki – Niepodległości – Klasztorna – Gen. 
Bema – Kościelna – Rynek.

Warto zobaczyć:  miasto Wschowa układ urbani-
styczny  kościół farny – parafi alny pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia NMP, 
gotycki z XIV wieku, przebudowany w XVI i XVIII w.  zespół klasztorny franciszkanów, z XVII w.  ko-
ściół pod wezwaniem św. Józefa z 1639 r. XVIII w.  kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki fi -
lialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, Pl. Kosynierów, z XIX w.  kościół ewangelicki pod wezwaniem 
Żłóbka Pana Jezusa – Kripplein Christi, z XVII-XVIII w.  cmentarz ewangelicki, założony w 1609 roku, 
XIX w.  aleję lipową, ul. Lipowa  rezydencję jezuicką, Pl. Farny 3, z 1727 r., obecnie muzeum i biblio-
teka  mury obronne, pozostałości, z początku z XV i XVI w.  ratusz 
z poł. XVI w., przebudowany w 1860 roku  fontanna miejska  liczne 
domy z XVII/XVIII i XIX w.  trzy barokowe kamienice (Plac Zamko-
wy 3, 5,  7)  cmentarz żydowski  we  Wschowie  – został założony 
w 1759 i zajmuje powierzchnię 0,6 ha. 

Informacja: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa, tel. 65 540-74-61
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

 Wschowa 
Od zamku do starego miasta 
(ok. 2,5 km*)

9B
Tr a s a : Powiat wschowski

Położenie: Sulechów położony jest w rozwidleniu dróg 
– krajowej trójki łączącej Świnoujście z Jakuszycami oraz 
drogi krajowej nr 32 łączącej Poznań z Zieloną Górą.

Trasa: Rynek – ul. Wspólna – Pl. Kościelny (kościół 
pw.  Podwyższenia Krzyża) brama – ul Okrężna – Aleja 
Wielkopolska – 1 Maja – Licealna – Rynek. 

Warto zobaczyć:  kościół parafi alny pw.  Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, z XIV-XVII  w.  zbór  kalwiński, 
obecnie Dom Kultury, z połowy XVIII w., w ostatnich la-
tach wyremontowany i zaadaptowany na salę kinowo – widowiskową, przy Alei Wielkopolskiej  za-
mek z wieżą, ul. Wielkopolska 2, z XV-XVIII w., przy Alei Wielkopolskiej  mury obronne, miejskie 
z połowy  XIV w., XVI w., zbudowane z kamienia polnego i cegły, częściowo zniszczone  bramę Kro-
śnieńską, niem. Crossener Tor, z 1704 roku, jedyna zachowana z czterech istniejących niegdyś bram miej-
skich; ceglana, tynkowana konstrukcja z 1704 roku o typowych cechach barokowych, bogato zdobiona 
i połączona z fragmentami zachowanych murów obronnych  ratusz miejski z XVIII/XIX w.  aleja li-
powa, przy drodze Sulechów – Krężoły z połowy XIX w.  aleję lipowo-klonowo-kasztanowcowa przy 
drodze Sulechów – Skąpe, z XIX/XX w.  domy z XVIII i XIX w.  wieżę ciśnień, ul. 31 Stycznia, z końca 
XIX w.  kościół pw. św. Stanisława Kostki.

Informacja: Urząd Miejski Sulechów Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 11 00, 
www.sulechow.pl

Sulechów 
Historia i przyroda (ok. 2 km*)10A

Tr a s a : Powiat zielonogórski

Położenie: Szprotawa leży w południowej części 
województwa lubuskiego nad Bobrem i Szprota-
wą. Miasto usytuowane jest w odległości 50 km 
od Zielonej Góry.

Trasa: Rynek – ul. Odrodzenia – Targowa – Kozac-
ka – Basztowa – Ogrodowa – Sądowa – Pl. Ewan-
gelicki – Pl. Kościelny – Piastowska – Gen. Bema 
– Gen. Andersa – Rynek.

Warto zobaczyć: kościół parafi alny pw.  Wnie-
bowzięcia NMP, XIII/XIV w., XV-XVII w.  kościół ewangelicki  pod wezwaniem Zbawiciela z 1747 r., 
1825 roku, powstały na fundamentach średniowiecznego  zamku  książęcego  klasztor magdalenek, 
Pl. Kościelny  2, z XVII w.  cmentarz żydowski, ul. Kraszewskiego, z połowy XIX w.  mury obronne 
z XIV w., baszta przy kościele ewangelickim, Brama Żagańska – miejska, siedziba Muzeum Ziemi Szpro-
tawskiej  z XIV  w.  ratusz z lat 1583-1586, przebudowany w XVII-XIX w.  domy z XVI/XVII, XVIII 
i XIX w.  fontanna.
Szprotawa – Iława  kościół fi lialny pod wezwaniem św. Andrzeja, z połowy XIII wieku  dzwonnica-
-brama.
Szprotawa – Puszczyków   kościół parafi alny pod wezwaniem Zbawiciela Świata, z poł.  XIV  w. 

 zegar słoneczny  fontanna.

Informacja: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, tel. 68 376 38 11, 
www.szprotawa.pl

Szprotawa 
Gmina w Koronie (ok. 2 km*) 11A

Tr a s a : Powiat żagański

Położenie: Żagań leży na południowych krańcach woje-
wództwa lubuskiego, w środkowym biegu Bobru.

Trasa: Parking przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny – Pl. Klasztorny – Pl. Wolności – bulwar Sza-
rych Szeregów (nad Bobrem)) – II Armii Wojska Polskiego 
– przy murach nad bobrem – Rynek – Warszawska – Szprotawska – Zamek w Żaganiu – Szprotawska 
– Bracka – Rynek – II Armii Wojska Polskiego – Pl. Klasztorny.

Warto zobaczyć:  miasto, z XVI w. i XVIII w.  kościół fi lialny pw. Świętego Ducha, późnobarokowy z lat 
1701-1702  kościół szpitalny, obecnie parafi alny pw. Świętego Krzyża  kościół cmentarny pw. Nawie-
dzenia N.M.P.  zespół klasztorny poaugustiański z XIV-XVIII w., złożony z kościoła parafi alnego, dawnego 
klasztoru i konwiktu oraz spichlerza klasztornego – Plac Klasztorny  zespół klasztorny, pofranciszkań-
ski z XIII-XIV w. i XVI-XIX w.  kościół pw. śś. Piotra i Pawła, ufundowany w 1293 r.  dawne kolegium je-
zuickie  wieża kościoła poewangelickiego  zespół cmentarny, ul.  Kożuchowska z XIX  w.  mury 
miejskie – obronne, fragmenty z XIV-XVI w.  zespół zamkowy, ul.  Szprotawska  4  pałac –  baroko-
wy zespół pałacowy Lobkowitzów z lat 1631-33, 1670-86, obecnie Żagański Pałac Kultury  oranżerię 
z rampami z poł. XIX w. przy ul. Szprotawskiej  park geometryczny z XVII-XX w. o łącznej powierzchni 
77,49 ha  ratusz, z XIX w.  domy i kamienice z XIV-XIX w.  pałac kamery książęcej, obecnie sąd re-
jonowy, ul. Szprotawska 3, z XVIII w.  cmentarz żydowski  dworzec kolejowy  zabytkowe koszary 
wojskowe  Muzeum Obozów Jenieckich znajduje się pod Żaganiem.

Informacja: Informacja Turystyczna w Żaganiu, ul. Szprotawska 4 (Pałac Książęcy), 68-100 Żagań,
tel./fax 68 477 10 01, www.turystyka.zagan.pl, www.it.um.zagan.pl

Żagań 
Od klasztoru do pałacu (ok. 3 km*) 11B

Tr a s a : Powiat żagański

Położenie: Wiechlice  (niem.  Wichelsdorf) – 
wieś w powiecie żagańskim, w gminie Szprotawa, 
nad rzeką Szprotawą. Wzmiankowana po raz pierw-
szy w 1260 pod nazwą villa Vechlic.

Stylowe wnętrza i bogata historia Pałacu Wie-
chlice, w którym rezydowały wojska pruskie, carskie 
oraz francuskie z Napoleonem na czele, stanowią 
dziś o unikalności tego ośrodka na mapie polskich atrakcji turystycznych. Pałac Wiechlice łączy w sobie 
historyczny urok z nowoczesnym, ekologicznym luksusem, który towarzyszy podczas wypoczynku, pobytu 
w SPA & Wellness czy na konferencji. W połączeniu klasycznej elegancji ze współczesnymi udogodnieniami, 
pałac staje się przystanią dla szukających wypoczynku podróżników oraz ludzi biznesu. Tradycyjna polska 
gościnność wyróżnia go spośród innych obiektów w Polsce. Polecamy wizytę w 1 ha winnicy przypałacowej 
(leży na Szlaku winnic woj. lubuskiego) z 4 000 sadzonkami (Rondo, Regent, Cabernet Cortis, Johanniter, 
Solaris). Inną formą wypoczynku może być wędkowanie nad stawem.

Warto zobaczyć:  zespół dworski z XVIII–XIX w.:  dwór, wybudowany przez Georga Sigmunda 
von Neumanna  rządcówka  budynek mieszkalno-gospodarczy  spichlerz  stajnię – z kolum-
nami podtrzymującymi neogotyckie sklepienie (obecnie basen z podgrzewaną wodą)  wozow-
nia  park  Pałac od 2007 znajdujący się w prywatnych rękach – dziś ośrodek hotelowo – rehabili-
tacyjny – szczyci się pobytem w jego murach Napoleona i Kutuzowa.

Informacja: Pałac Wiechlice – Akzent Hotel, 67-300 Szprotawa, Wiechlice 45 B, tel. 68 376 86 10, 
www.palacwiechlice.pl

Pałac Wiechlice 
W pałacu i winiarni (ok. 1,2 km*)11C

Tr a s a : Powiat żagański

Położenie: Park Mużakowski  (niem.  Park von Mu-
skau, Muskauer Park lub Fürst-Pückler-Park) – park w Pol-
sce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu 
stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę pol-
sko-niemiecką, w powiecie żarskim. Jest to największy 
park w  stylu angielskim  na terenie Polski. Polska część 
parku jest zarządzana przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa w Warszawie, natomiast niemiecka część zarządzana 
jest przez Fundację Fürst–Pückler–Park Bad Muskau z siedzibą w Oranżerii znajdującej się w parku.
Po stronie polskiej znajdują się 522 ha całego założenia parkowego, a po stronie niemieckiej 206 ha. 
Centralna część parku z zabudowaniami rezydencjalnymi znajduje się po zachodniej stronie rzeki przy 
niemieckiej miejscowości Bad Muskau, polska część leży przy miejscowości Łęknica.
Park Mużakowski znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa oraz Geoparku Łuk Muża-
kowa. Jest to pierwszy w Polsce geopark przyjęty do Światowej Sieci Geoparków.

Trasa: Warto rozpocząć po polskiej stronie Z głównej trasy w Łęknicy z ul.1 Maja zjeżdżamy w ul. Hutniczą 
i do końca drogi. Tu znajduje się parking. Dalej już pieszo lub na wózku wzdłuż Nysy Łużyckiej na most. 
Dalej prosto wg kierunkowskazów do pałacu. Warto poświecić z 2-3 godziny na zwiedzenie całych założeń 
płacowo ogrodowych w Bad Muskau. Następnie koniecznie trzeba wybrać się do centrum miasta. Małe 
magiczne niczym perełka miasteczko transgraniczne. 

Informacja: Punkt Info. Parku Mużakowskiego w Łęknicy, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy, 
ul. Wybrzeżna 25, 68-208 Łęknica, tel. 68 362 41 82, pracownia.leknica@nid.pl, www.park-muzakowski.pl

Łęknica -Mużaków DE 
Po mużakowskim parku –
 trasa transgraniczna (ok. 3- 5 km**) 

12A
Tr a s a : Powiat żagański

Położenie: Żary znajdują się w części regionu Wzniesie-
nia Żarskie i na terenach regionu Bory Dolnośląskie. Mia-
sto leży między dwoma dopływami Odry: Bobrem i Nysą 
Łużycką. Historycznie teren należy do Łużyc Dolnych.

Trasa: Pl. Wyszyńskiego – Emilii Plater – Rynek – 
B. Chrobrego – Pl. Przyjaźni – 9 Maja –al. Jana Pawła II 
– w prawo do Mieszka I – Książęca – Rynek – Kościelna 
– parking przy kościele.

Warto zobaczyć: kościół parafi alny pw. Wniebowzięcia NMP  kościół polsko-kat. pw. Dobrego Paste-
rza z XIV w., przebudowany w 1702 roku  kościół cmentarny, fi lialny pw. św. Piotra  zespół klasztorny 
franciszkanów z XIII-XIX w.  katakumby – krużganki na cmentarzu z XVII-XIX w.  kościół garnizonowy 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z XIV-XV w.  kościół fi lialny pw. MB Różańcowej  mury obronne, 
pozostałości z XIV/XVI-wiecznych  średniowiecznych  obwarowań miejskich, częściowo odrestaurowane, 
fragmenty murów, dwie wieże  Bramę Dolną z XIV w., przebudowana w XVI w.  zespół zamkowy z XIV-
-XVIII w.  zamek Dewinów-Bibersteinów – zamek gotycki  pałac Promnitzów, barokowy z lat 1710–
1728 – monumentalne, czteroskrzydłowe założenie z dziedzińcem pośrodku  pałac ogrodowy „Akademia 
Rycerska”, obecnie szpital wojskowy, ul. Domańskiego, z 1725  r.  park geometryczny, ul. Domańskiego, 
z XVIII w. z Błękitną Bramą z 1708 r.  ratusz z przełomu XIV-XVI w. z renesansowym portalem  domy 
i kamieniczki z XVII w.  kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gotycka świątynia z XV w., północne 
fragmenty murów kościoła pochodzą z XII w.  synagogę  stary cmentarz żydowski.

Informacja: Urząd Miejski w Żarach, Pl. Rynek 1-5; 68-200 Żary, tel. 68 470 83 00, www.zary.pl

Żary 
Miasto Telemanna (ok. 2,2 km*) 12B

Tr a s a : Powiat żarski

Położenie: Miasto położone na skraju Kotliny Gorzowskiej, 
na Równinie Gorzowskiej, nad Wartą u ujścia Kłodawki.

Trasa: Katedra (parkingi) – Chrobrego – Pocztowa – Park 
Wiosny Ludów (polecamy spacer wokół stawu) – Wybickiego 
(przechodzimy nad Kłodawką) – Jagiełły – Hawelańska – 
Stary Rynek – Obotrycka – Herberta – Dzieci Wrzesińskich – 
Zabytkowa – Wełniany Rynek – Chrobrego – Katedra.

Warto zobaczyć: historyczny układ urbanistyczny Starego i Nowego Miasta  kościół katedral-
ny pw.  Wniebowzięcia NMP z XIV w.  kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Mieszka I, 
z 1895 r.  kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Warszawska, z 1855 r.  kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Gro-
bla, z 1930 r.  kościół pw. św. Stanisława z 1776 r.  kościół pw. NMP Królowej Polski, ul. Poznańska 82 
(Karmin), z 1828 r.  kościół pw. MB Różańcowej, ul. Strażacka 97 (Siedlice), z 1828 r.; cmentarz przyko-
ścielny  klasztor oblatów, ul. Bracka 7  cmentarz rzym.-kat., ul. Warszawska, z poł. XIX w.  cmen-
tarz żydowski, ul. Gwiaździsta, z pocz. XVIII w. do 1942 r.  aleję lipową, ul. Walczaka, z XIX w.  mury 
obronne z XV w.  gmach teatru im. J. Osterwy, ul. Teatralna 9, z pocz. XX w.  ratusz, obecnie biura, 
ul. Obotrycka 16, po 1920 r.  wille, kamienice i domy z VIII/XIX w. pocz.XX w.  zespół poczty i telegrafu, 
ul. Pocztowa 15-19 / ul. Strzelecka 25, z 1890 r.,  estakadę kolejową, wzdłuż rz. Warty, betonowo-stalo-
wa, z l. 1905-14  spichlerz, ul. Fabryczna 1, szachulcowy z XVIII w.

Informacja: Informacja Turystyczna w Gorzowie Wlkp. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zbigniewa Herberta,  ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 80 44, 
informatorium@wimbp.gorzow.pl,  www.wimbp.gorzow.pl, www.wypoczynek.gorzow.pl, www.gorzow.pl

Gorzów Wielkopolski  
Gorzów - Przystań (ok. 2 km*)13A

Tr a s a : Powiat gorzowski

W Gorzowie Wielkopolskim znajduje 
się dziewięć fontann i dziewięć parków 
miejskich:
– Fontanna Pauckscha
– Fontanna na skwerze Jagiełły
– Fontanna w Parku im. Kopernika
– Fontanna przy ul. Gwiaździstej
– Fontanna na Placu Grunwaldzkim
– Fontanna przy Pałacyku Ślubów
– Fontanna w Parku Wiosny Ludów (2)
– Fontanna w Parku Górczyńskim
Spacer polecamy rozpocząć spod katedry przez skwer Jagiełły, pl. Grunwaldzki aż do Parku Gór-
czyńskiego.

Informacja: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 
tel. 95 735 55 00, www.gorzow.pl
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich), 
tel. 95 727 80 44

Gorzów Wielkopolski  
Szlakiem parków 
i fontann  (ok. 6 km**)  

13B
Tr a s a : Powiat gorzowski

Położenie: Zielona Góra jest położona w zachodniej Polsce, 
na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona 
pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Usytuowane 
jest na siedmiu wzgórzach pomiędzy Odrą a Bobrem. 

Trasa: Palmiarnia – Winny Park – ul. Podgórna – Pl. J. Pił-
sudskiego – Bankowa – Al. Niepodległości – S. Żeromskiego 
– A. Mickiewicza – Mariacka – Stary Rynek – Krawiecka – 
Wieża łazienna – Masarska – Kościelna – Ciesielska – Kupiec-
ka – Wrocławska – Palmiarnia.

Warto zobaczyć: konkatedrę – kościół pw. św. Jadwigi z XIII w., jest najstarszym zabytkiem architektonicz-
nym w mieście  kościół pw. MB Częstochowskiej, szachulcowy, zbudowany w latach 1743-1777 r.  kościół 
pw. Najświętszego Zbawiciela zbudowany w latach 1915-1917  ewangelicki kościół Jezusowy z lat 1909-
1911  kaplicę pw. MB Królowej Polski  kościół pw. Najświętszej Marii Panny  zwany kaplicą na Winnicy 
z XIV  w.   cmentarz żydowski, ul. Wrocławska 60a, z 1814 roku: dom pogrzebowy, ogrodzenie murowa-
ne  fragmenty murów obronnych z XIV w.  Wieżę Łaziebną – Głodowa z XV w., jest pozostałością po śre-
dniowiecznym systemie obwarowań miejskich  ratusz w swej głównej części z wieżą powstał w XV w.  licz-
ne domy z XVIII/XIX i pocz. XX w.  zespół produkcyjno-gospodarczy dawnej winiarni z XIX/XX w.  zespół 
dawnych tkalni z XIX w.  zespół fabryk włókienniczych  budynki wytwórni win  palmiarnia powstała 
w 1961 r.  rzeźbę Josefa Thoraka „Konik i chłopiec” z 1936 r.  liczne rzeźby Bachusa rozsypane po mieście.

Informacja: Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, 
65-067 Zielona Góra, tel. 68 323 22 22, turystyka@zielona-gora.pl, www.cit.zielona-gora.pl

Zielona Góra  
Winny Gród, Miasto Bachusa (ok. 2 km*)  14A

Tr a s a : Powiat zielonogórski
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