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Szanowni Państwo!
Gmina Lubasz to miejsce szczególne, pełne
walorów naturalnych. Malownicze położenie na
skraju Puszczy Noteckiej, bogactwo wydm
śródlądowych, pagórków, rynnowe jeziora
i czystość wywołują przyjemne skojarzenia naszych
gości i mieszkańców. Możliwość aktywnego
wypoczynku nad jeziorem Dużym i Kruteckim,
bogactwo lasów, szereg imprez kulturalnych oraz
rekreacyjnych od lat zachęcają do przyjazdu
turystów z wielu zakątków Polski i nie tylko.
Gmina Lubasz pełna jest tajemniczych miejsc
świadczących o ciekawej przeszłości, historii
ludzkich zmagań, przeplatanej wydarzeniami
wojennymi często tragicznymi. W ostatnich latach
rozkwitła i rozwija się w gminie turystyka, w tym także turystyka sakralna. Coraz większe grono
turystów ceni sobie wypoczynek na wsi oraz smaczne wiejskie jedzenie. Mieszkańcy naszej gminy
wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw. W gminie Lubasz jest coraz więcej gospodarstw
agroturystycznych nie tylko oferujących miejsca noclegowe, smaczne jedzenie, ale i możliwość
skorzystania z aktywnego wypoczynku w tym jazdę konną, łowienie ryb. Gmina Lubasz jest gminą
otwartą czego wyrazem jest trwająca od wielu lat współpraca w niemiecką gminą Sottrum leżącą
w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia. Współpraca odbywa się na wielu
płaszczyznach, w tym na wymianie dzieci i młodzieży pomiędzy nasza gminą a gminą Sottrum,
wizytach przedstawicieli samorządu, rolników oraz współpracy kulturalnej.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Dorfgemeinde Lubasz zeichnet sich durch viele natürliche Vorzüge aus. Die malerische Lage
am Rand des Notecka-Urwaldes, die Fülle der glazialen Dünen und Hügel und die sauberen Seen
hinterlassen bei unseren Gästen und Einwohnern unvergeßliche Eindrücke. Erholung und
Entspannung an dem Duże- und Kruteckie-See, der Reichtum an Wäldern, viele kulturelle
Veranstaltungen sowie das reiche Freizeitangebot ziehen seit Jahren Touristen nicht nur aus Polen
an. Mit unserem kleinen Führer möchten wir Sie zu einem Streifzug durch die Gemeinde einladen.
Unseren Führer richten wir sowohl an die Besucher als auch Einwohner. Wir stellen Ihnen die
größten Touristenattraktionen, Kultur- und Bodendenkmäler vor. Wir versuchen auch für Sie
weniger besuchte Stellen entdecken, die in Vergessenheit gerieten. Mit den thematischen
Wanderwegen zeigen wir Ihnen die besonders romantischen und manchmal auch geheimnisvollen
Stellen, die von unserer Tradition und dem Kulturerbe zeugen. Wir beginnen mit dem Wanderweg,
auf dem wir Ihnen den Naturreichtum der Gemeinde Lubasz vorstellen möchten. Zwei Seen,
ausgedehnte Wälder, Parks und Moore bieten Schutz für seltene Pflanzen und Tiere. Viele braucht
Welcome in Lubasz.
Here at the Municipal Cultural Centre and Recreation Centre are many facilities that you could use
to enhance your stay here. We are located in Lubasz which is about 57 km from Poznan airport.
At our Centre you can enjoy the beauty of our large lake which is 42 hectares in size. At the lake we
have an enclosed outdoor swimming area, water slide with two wooden piers which are connect
with a wooden bridge on which our visitors can enjoy a stroll. It's a wonderful sight to stand or lie on
our large sandy beach (while sunbathing) beside the lake and view the expansive glistening,
sparkling waters and feel the tranquillity and rejuvenation of being once more connected with
nature. It is also possible to rent equipment for boating on the lake etc.
The campsite area (Camping No 214) consists of wooden chalet style accommodation. We also have
few large mobile homes with gas heating. They are privately located and one could avail also of our
year-round camping areas which have sanitary facilities; shower rooms and washing machines etc.
Each camping area is enclosed by manicured hedges to provide privacy and is also suitable for those
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Gminę Lubasz charakteryzuje dobra gospodarka rolna. Średni areał jednego z 1037 gospodarstw to
ponad 14,76 ha. Lasy pokrywają niemal połowę powierzchni, dzięki czemu równie ważną
dziedziną gospodarki jest leśnictwo i usługi w zakresie przetwórstwa drzewnego. Pośród
urokliwych miejsc nie brakuje terenów pod zakłady przemysłowe, w których zatrudnienie znajduje
kilkaset osób. W gminie znajdują się tereny inwestycyjne pod działalność i aktywizację
gospodarczą. Wszystkie działania podejmowane przez samorząd naszej gminy nakierowane są na
stworzenie przyjaznego klimatu dla inwestycji, dlatego też przedsiębiorcy inwestujący w naszej
gminie mogą korzystać np. z ulg podatkowych.
Doskonale rozwinięty, szczególnie w Lubaszu, jest sektor usług - sieć handlowa, gastronomiczna
i noclegowa. Gmina Lubasz posiada także dobrze rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną. W Gminie

Lubasz znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz zespół szkół średnich.
Gmina Lubasz z racji swego położenia – piękne lasy i jeziora stawia na turystykę. Z roku na rok
rozbudowywana jest infrastruktura przy Jeziorze Dużym w Lubaszu. Sukcesywnie
man nicht weit zu suchen. Zur Erkundung der intakten Natur empfehlen wir Ihnen im Frühling
und Sommer Wanderungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. In unserer Gemeinde verlaufen mehrere
Radwege. Die meisten sind ausgeschildert, es gibt aber auch solche, die die Einheimischen ohne
Hinweisschilder benutzen. Auch sie wurden in unserem Führer beschrieben. Die Wanderrouten
befinden sich oft abseits vom Straßenverkehr, so dass sie besonders für Familien mit Kindern
empfehlenswert sind. In der Gemeinde Lubasz befinden sich viele geheimnisvolle Stellen, die von
der interessanten, oft tragischen - mit den Kriegsereignissen verbundenen - Geschichte zeugen.
Alle, die an der Geschichte der Schlösser aus dem 19. Jahrhundert interessiert sind, finden in
unserem Führer viele nützliche Informationen zu diesem Thema. Wir führen Sie auch zu den
vergessenen, verwahrlosten, wild bewachsenen Stellen, damit Sie sich mit geschlossenen Augen in
Gedanken in die Zeiten ihrer früheren Blüte versetzen können. In Lubasz wartet auf die Pilger das
bedeutendste Kulturdenkmal- die barocke Wallfahrtskirche der Geburt von der Allerheiligen
Jungfrau Maria, die in den Jahren 1750-1761 erbaut wurde. Im Hauptaltar befindet sich das
wundertätige Bildnis der Mutter Gottes aus dem 17.Jahrhundert, das im Jahre 2000 mit den
with their own campervans and caravans. For your convenience there's a canteen, a cafe, bistro, and
a large modern playground for children. There is also a skate park for the adventurous and a large
car park. For safety and security our holiday camp is monitored by CCTV.
There are sport fields within the Centre as well as an amphitheater where many cultural events
take place during the season, for example the Lubasz Day and Harvest Festival. This festival was a
great success, with 9 hours of live music, attended by approximately 4,000 people who enjoyed,
food, music, and danced into the night, (there were also extra facilities for their children to play on.)
We also have other events , for instance an artist event. We would also welcome your suggestions if
you would like to host your own event that would be in keeping with our centre. There are many
sport and recreational events organized - bonfires and walks around the beautiful area.
For those who want a more active break, we can also facilitate this as we have a number of sports
fields where one can play soccer on our astroturf pitch. So if you are a football team who wishes to
have a break, you can still maintain your training regime. There is also the possibility of using the
2

modernizowane są tereny przy tym jeziorze położone. Gmina planuje wykonanie ścieżek
rowerowo–pieszych dookoła jeziora, rekultywację jeziora, a w dalszej perspektywie
zmodernizowanie amfiteatru oraz pomostu. Nie zapomina o odnawialnych źródłach energii.
Energia odnawialna stanowi bezsprzecznie dla Polski przyszłość energetyki.
Wpisując się w ten trend samorząd gminy przeznaczył w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego 135 ha pod budowę farm elektrowni wiatrowych.
Samorząd gminy Lubasz chce sprostać oczekiwaniom oraz potrzebom swych mieszkańców
i turystów. Z myślą o nich korzystając z zewnętrznych środków w tym unijnych, stara się im
zapewnić warunki do rozwoju osobistego i prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego.
To właśnie dzięki wsparciu funduszy unijnych stale modernizowane są świetlice wiejskie,
zbudowany został ostatnio wodociąg do miejscowości Nowina, Miłkowo oraz Miłkówko. Gmina
Lubasz realizując te projekty korzysta z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytetem dla Gminy Lubasz jest także dbałość o ochronę
środowiska. To właśnie z myślą o środowisku naturalnym sukcesywnie jest budowana kanalizacja
sanitarna. W zakresie gospodarki rybnej trwa wreszcie uczciwa akcja zarybiania w lubaskim
jeziorze. Odtwarzany jest cały wachlarz gatunkowy ryb, który pod „opieką” poprzedniego
właściciela znacznie zubożał.
Oddajemy w Państwa ręce przewodnik turystyczny po gminie Lubasz. Przewodnik kierujemy
zarówno do gości odwiedzających naszą gminę, jak i mieszkańców. Przedstawiamy w nim nasze
największe atrakcje turystyczne, zabytki i walory naturalne. Staraliśmy się również odkryć przed
Państwem miejsca często zapomniane i rzadko odwiedzane. Miejsca, po których chcemy Państwa
oprowadzić, znajdują się zazwyczaj z dala od ruchu samochodowego, dlatego polecamy je również
na wyprawy rodzinne.
Wójt Gminy Lubasz, Zbigniew Jahns
päpstlichen Kronen gekrönt wurde. Sehenswert ist auch der neugotische Glockenturm an der
Kirche in Lubasz und das mittelalterliche Hügelgrab in dem nahe gelegenen Park. In diesem Kapitel
finden Sie auch die Beschreibung des verkürzten Wanderweges, auf dem Sie alte sakrale Figuren
und Kreuze bewundern können. Ihre Geschichte ist meistens herzergreifend und mit heroischer
Aufopferung der Einwohner verbunden. Wir möchten Ihnen die schönsten und ältesten Werke
zeigen. Wir sollten nicht die Friedhöfe der Gemeinde Lubasz vergessen. Von vielen, wild
bewachsenen, wissen nur die wenigen Einheimischen. Besuchen Sie diese Stellen, die zum
Nachdenken bewegen. Wir laden Sie ein.
Samtgemeindebürgermeister Zbigniew Jahns

sports hall at the gymnasium in Lubasz and the various types of pitches, tennis etc. We also have a
11m climbing wall.
There are boat cruises run on the lake during the high season. The lake is regularly stocked with fish
and is ideal for fishing, so anglers are welcome. Or perhaps you would like to go on a wonderful
walk in nature on some of our nature trails, in the forest which semi-encloses the lake. Or you wish
to enjoy the delight of mushroom and berry picking, or visiting our recently renovated historic
wooden windmill, or enjoy the peacefulness sanctuary of the local church the choice is yours to
explore.
If you want a rejuvenating break in nature or a more active and adventurous break where your
children will also have facilities to play, the choice is yours! We will be happy to hear from you and
cater to your needs. We hope you will have a nice stay at our holiday camp and cultural centre.
You all will be most welcome!
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TRASY PRZYRODNICZE
LUBASZ
Rozpoczynając trasę przyrodniczą polecamy Państwu
przygotować się do długiego acz satysfakcjonującego
spaceru. Przyroda obdarzyła teren gminy niezwykłą
roślinnością.
Wjeżdżając do Lubasza od strony Czarnkowa po prawej
stronie, naprzeciw stacji paliw i nieco w dół znajduje się
najmniej zmienione zbocze żwirowe ozu lubaskiego
opadającego ku zabagnionej łące porośniętej kilkoma
gatunkami wierzb. Całość tworzy najciekawszy fragment
krajobrazowo-przyrodniczy Lubasza.
Podłoże żwirowe na ozie i torfowe na bagnie oraz przejście
żwiru w torfowisko spowodowało, iż w tym miejscu mamy
do czynienia z wysoką różnorodnością gatunkową. Na
żwirowym ozie spotkamy: chronioną sasankę łąkową,
widłaka goździstego, pierwiosnka lekarskiego oraz bardzo
rzadkiego na naszym terenie ukwapa dwupiennego.
Natomiast w bagnie najciekawszymi roślinami będą duże
populacje storczyka szerokolistnego. W bardziej
zabagnionych miejscach spotkać można okrężnicę bagienną
i siedmiopalecznika błotnego.
Innym miejscem, gdzie łatwo dotrzeć jest park przy pałacu w Lubaszu, wraz z lasem przylegającym
do jeziora, w kierunku Sławienka. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków ptactwa, w tym słyszany
rankami i wieczorami głos żurawia. Wśród charakterystycznych dla tego środowiska roślin
znajduje się kilka perełek przyrodniczych. Wymieńmy choćby bardzo rzadkie i jedyne stanowisko
rośliny o nazwie parzydło leśne. W parku jak i nad jeziorem znajduje się kilkanaście drzew
o statusie pomników przyrody, m.in.: lipy, buki, dęby, jesiony, platany.
Der Wanderweg, auf dem Sie die Natur der Gemeinde Lubasz bewundern können, ist zwar nicht
kurz, aber Sie werden bestimmt sehr zufrieden sein. Die Natur bescherte uns seltene Pflanzen.
Bevor Sie sich aber auf den Weg machen, denken Sie an den Proviant, die wetterfeste Kleidung und
im Frühling und Herbst ziehen Sie am besten
Gummistiefel an. Einer der interessantesten Orte ist das Dorf Dębe, umgeben von den
Moränenhügeln, die „Scharnikauer Schweiz” genannt.
Auf diesem Gebiet befinden sich mehrere Naturdenkmäler. Auf dem Wanderweg legen Sie eine
Rast ein im Park an der Straße nach Śmieszkowo. Hier finden Sie viele Bäume, die unter
Naturschutz stehen: Rotbuche, Europäische Eibe, Roteiche, Platane und eine besondere Blutbuche,
die angeblich die drittälteste Buche in Polen ist.
Eine andere interessante Stelle, die Sie leicht finden, ist der Park am Schloss in Lubasz, zusammen
mit dem Wald rund um den Duże-See. Hier befinden sich Nester von Kranichen. Unter vielen für
diese Gegend typischen Pflanzen gibt es hier ein paar Seltenheiten wie Wald-Geißbart. Im Park und
am See gibt es mehrere Naturdenkmäler u.a.: Linden, Buchen, Eichen, Eschen und Platanen.

DĘBE
Udajemy się teraz do miejscowości Dębe, która jest jednym z ciekawszych miejsc pod względem
przyrodniczym (w innych rozdziałach podajemy pozostałe jej walory). Dębe wchodzi w skład
Moreny Czarnkowskiej nazywanej „Szwajcarią Czarnkowską”. Posiada na swoim terenie
kilkanaście pomników przyrody i kilkadziesiąt drzew zasługujących na miano pomnika przyrody.
Wychodząc na wędrówkę przyrodniczą zatrzymajmy się w parku nieopodal drogi powiatowej
w kierunku na Śmieszkowo, gdzie znajdują się pomniki przyrody: buk pospolity, cis, dąb
czerwony, platan oraz buk zwyczajny- odmiana purpurowa, który jest trzeci co do wieku w Polsce.
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Kolejne ciekawe zbiorowisko przyrodnicze znajduje się w kierunku na południowy zachód od
wiatraka, wśród bagien i łąk. Można tam spotkać liczną zwierzynę łowną, na jednej ugorowanej
części łąki znajduje się osobliwe stanowisko ciekawego pająka o nazwie tygrzyk paskowany. Na tej
samej łące występują również storczyki szerokolistne, a na sąsiadującej z tym miejscem kępie
olszyny znajdują się ciekawe formy traw, które śmiało można przyrównać do traw pampasowych
z Argentyny.
Opuszczając to miejsce, wędrując polami w kierunku północnym, napotykamy ciekawą
pomnikową wierzbę przy okresowym stawie śródpolnym. Dalej przecinając drogę ze starymi
wierzbami Dębe – Goraj, wejdziemy do lasu mieszanego, który porasta zbocza morenowe. Wśród
licznej typowej roślinności napotykamy już od samej wiosny piękne łany kwitnących roślin, takich
jak przylaszczki, kokorycze, zawilce, miodunki, ziarnopłony. Wśród licznych ciekawostek
pozwolimy sobie wymienić przylaszczkę pospolitą, ale o kwiatach białych.
Na wschód od miejscowości Dębe znajduje się bagnista łąka, na której występują już wcześniej
wspomniane storczyki, naszą uwagę w tym miejscu przyciągnie roślina owadożerna zwana
pływacz zwyczajny.

KRUCZ
Jest to ciekawa miejscowość położona wśród lasów Puszczy Noteckiej. Cały krajobraz leśny
przecięty jest przez rzekę Gulczankę, która wiosną często wylewa tworząc rozlewiska. W miejscach
wilgotnych wykopano stawy porośnięte grzebieniem białym i grążelem żółtym. Najciekawszy
fragment bagienka położony za miejscowością Krucz, z naturalnym oczkiem wodnym
o charakterze małego jeziorka, został objęty ochroną rezerwatową (1968r.). Ochronie podlega całe
zbiorowisko roślinności torfowej. Wśród kilku gatunków mchów torfowców występuje tam
żurawina błotna, chroniona rosiczka owadożerna, modrzewnica zwyczajna. Rezerwat ten nosi
nazwę "Wilcze Błota" (2,76 ha).

KRUTECZEK
W miejscowości Kruteczek znajduje się Jezioro Kruteckie, jedno z większych w województwie lecz
bardzo płytkie. Brzegi jeziora porośnięte są w 100 %, a roślinność wynurzona zajmuje powierzchnię
około 10 ha. Nad brzegami jeziora
utworzono użytek ekologiczny pn.
„Torfowiska nad Jeziorem Kruteckim”, ze
względu na potrzebę zachowania
unikatowych wartości szaty roślinnej
i zwierzęcej występującej nad jeziorem,
którego ranga wykracza poza granice
powiatu. Na obszarze tym występują
ciekawe, a w niektórych przypadkach
rzadkie i bardzo rzadkie gatunki roślin.
Rosną tam m.in. knieć błotna, rdestnica
pływająca, turzyca zaostrzona, osoka
aloesowata, wywłócznik kłosowy, żurawina
błotna i widlak jałowcowaty.
Świat zwierzęcy reprezentują tam gady: zaskroniec, jaszczurka
zwinka, płazy: ropucha szara, żaba trawna, ssaki : kuna leśna,
piżmak, wydra, dzik, jenot, zając szarak, sarna, ptaki: około 30
gatunków lęgowych ptaków wodnych i lotnych - łabędź
niemy, żuraw, bąk, perkoz dwuczuby, czapla siwa, gęgawa,
słowik rdzawy, remiz, bączek, kormoran, czajka, wodnik
i inne.
5

Dalsze 40 gatunków ptaków zalatuje tutaj w okresie przelotów lub na żerowiska. Są to m.in. bielik,
rybołów, łabędź krzykliwy, śmieszka, gęgał, bocian biały i bocian czarny. Wśród typowej
roślinności borealnej na uwagę zasługuje stanowisko mącznicy lekarskiej. Natomiast całe jezioro
Kruteckie to oaza dla licznych roślin bagiennych i ptactwa.
Kruteczek, schowany wśród lasów Puszczy Noteckiej, to miejscowość typowo letniskowa,
z wieloma prywatnymi domkami wokół jeziora. Znajduje się tam kamień upamiętniający pobyt
w Kruteczku Kardynała Karola Wojtyły.

NOWINA
Jest to typowa miejscowość Puszczy Noteckiej i niewątpliwie raj dla miłośników grzybobrania.
Naszą uwagę przykuć może jedyne w gminie i powiecie stanowisko paproci o nazwie podrzeń
żebrowiec, którego stare kilkudziesięcioletnie kępy można spotkać w zagajniku brzozowym za
wsią w towarzystwie ładnej populacji widłaka goździstego.
Na południe od wsi, na śródleśnych wydmach, można latem spotkać rzadkiego chrząszcza
z rodziny żukowatych o nazwie bycznik. Ponadto spotkać można pomocnika baldaszkowatego
oraz dwa gatunki gruszyczek. Z ciekawszych roślin warto zwrócić uwagę również na pajęcznicę
gałęzistą.

KLEMPICZ
Ta miejscowość słynie z czterech pomników
przyrody: trzech dębów i jednej sosny, która
szczyci się trzecim miejscem pod względem
wieku w Polsce i przekracza 320 lat. Wszystkie
pomniki są dobrze widoczne z głównej drogi
(wojewódzkiej). Nie można nie zwrócić uwagi na
okazały rozłożysty dąb znajdujący się w centrum
wsi. Klempicz otoczony jest borami sosnowymi,
które są elementem składowym Puszczy
Noteckiej. Wspomniane lasy obfitują w liczne
gatunki grzybów i jagód. Z ciekawszych roślin
chronionych występujących w Klempiczu na
uwagę zasługuj widłaki: goździsty oraz
spłaszczony.

SOKOŁOWO
Podobnie jak w Klempiczu, lasy obfitują tu w grzyby i jagody. Przy głównej drodze w kierunku na
Poznań znajduje się wydma ze stanowiskiem chronionego goździka piaskowego, w tym samym
miejscu przed kilkunastoma laty zaobserwowany został rzadki gatunek węża gniewosza
plamistego. W tym miejscu warto wspomnieć o ciekawym siedlisku bagnisto-łąkowym
znajdującym się na tzw. Elżbiecinie, gdzie rosną fiołki błotne, wąkrota zwyczajna, kilka gatunków
mchów torfowców. Bagno niegdyś słynęło z rzadkiego gatunku małży, odwiedzają je liczne
gatunki ptaków błotno-brodzących. Obserwowano tam również bociana czarnego. W okolice
Sokołowa przywędrowała liczna grupa bobrów.

JĘDRZEJEWO
Wioska o charakterze przyrodniczym i rolniczym. Na uwagę zasługuje jedna wierzba, która jest
pomnikiem przyrody, znajdująca się w polu przy drodze do Komorzewa.

BZOWO
Przy dworskim parku rośnie kilka okazałych dębów, wśród nich pomnikowy dąb „Mikołaj”. Przy
drodze prowadzącej do Goraja rośnie najstarsza i najpotężniejsza w powiecie topola czarna.
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TRASY ROWEROWE I PIESZO-ROWEROWE
Wiosna i lato to doskonały czas na rowerowe wyprawy. Miejsc do odkrycia dla rowerzystów jest
bez liku.

RAD- UND WANDERWEGE
Frühling und Sommer ist die beste Zeit für Radtouren und in unserer Gemeinde. Viele interessante
Stellen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Vergessen Sie bloß nicht etwas zu Essen und
zu Trinken mitzunehmen und natürlich denken Sie an die Fotokamera, um die wunderschönen
Landschaften verewigen zu können.
Wir empfehlen Ihnen folgende Routen:
Lubasz - Goraj Zamek - Krucz - Kruteczek - Nowina - Lubasz - 28 km
Lubasz - Stajkowo - Klempicz - Obrzycko - 23,1 km

Trasa: Lubasz - Goraj Zamek - Krucz - Kruteczek - Nowina - Lubasz
Długość trasy: 28 km
Jakość trasy: trasa płaska, częściowo pofałdowana z niewielkimi podjazdami, drogi asfaltowe
o niewielkim natężeniu ruchu, długie odcinki dróg gruntowych.
Z ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem
Dużym w Lubaszu wyjeżdżamy w stronę
drogi nr 182 i po ok. 500 m przejeżdżamy
obok najcenniejszego zabytku w Lubaszu późnobarokowego kościoła, który można
zwiedzić i poznać dzięki tablicy
informacyjnej w jego wnętrzu.

Należy zwrócić uwagę na dzwonnicę oraz
przykościelny cmentarz. Spod kościoła ruszamy
dalej i po 100 m dojeżdżamy do drogi nr 182 (0,6
km) i skręcamy w lewo, a następnie kierujemy się
za drogowskazem w prawo do Goraja (0,7 km).
Jadąc ulicą Zieloną mijamy kilkanaście
zabudowań, potem docieramy do niewielkiego
skrzyżowania z drogą polną z prawej strony, obok
strumyka (1,7 km) Z drogi asfaltowej skręcamy
w prawo w drogę polną i dojeżdżamy do zabudowań (2,0 km) i dalej kierujemy się w prawo,
następnie pokonujemy ok. 200 m przejeżdżamy obok kolejnego zabudowania (2,2 km) i na
rozwidleniu dróg skręcamy w prawo w drogę leśną, która po kilkunastu metrach skręca łukiem w
lewo. Tutaj zaczyna się bardzo ciekawa, niezbyt szeroka, kręta i pofałdowana trasa leśna
prowadząca niewielkimi zjazdami i podjazdami, pomiędzy różnorodnym drzewostanem, do
rozwidlenia dróg (3,2 km).
Docieramy w ten sposób do drogi łączącej Dębe z Gorajem, na rozwidleniu tym skręcamy w prawo
i po ok. 50 m ponownie skręcamy, tym razem w lewo, w leśną drogę pokrytą żużlem.
To najpiękniejszy odcinek wycieczki, zaczyna się dość ostrym zjazdem, by po 150 m przejść
w bardzo łagodną, płaską i malowniczo położoną drogę. Jedziemy dnem doliny otoczonym z obu
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stron bardzo wysokimi stokami porośniętymi bukami, jesionami, grabami, świerkami i sosnami.
Po dotarciu do asfaltu (5,5 km) skręcamy w lewo.
Wjeżdżając na drogę asfaltową warto zwrócić uwagę na wiadukt kolejowy po prawej stronie,
w którym pozostały ślady po ostatniej wojnie, tzn. otwory przeznaczone na ładunki wybuchowe,
a ponadto kierując się już niewielkim podjazdem w stronę Goraja warto zauważyć wysokie, strome

wzgórza - skraj ciekawego obszaru tzw. Szwajcarii Czarnkowskiej (niezapomniane widoki
z samych wzgórz). Po kolejnych 800 m docieramy do drogi odchodzącej do Technikum Leśnego
w Goraju i skręcamy w lewo (drogowskaz) (6,4 km).
Droga dojazdowa do zamku w Goraju
prowadzi delikatnie pod górkę i z obu
stron otoczona jest pagórkami, które
porastają drzewostany nasienne
kilkunastu gatunków drzew
liściastych. To bardzo atrakcyjna część
trasy godna uwagi i poznania.
Po przejechaniu 0,7 km docieramy do
zamku (7,1 km). Zamek w Goraju jest
malowniczo położony wśród wzgórz
i lasów. Zamek wzniesiony w 1910-11
w formach neorenesansowych, na
wzór zamku Varenholz w Westfalii.
Piękna okolica, lasy porastające zbocza
głębokich dolin zagospodarowane
parkowo. Między innymi rosną tu:
cisy, jodły, sosny wejmutki, stare buki,
jesiony i graby. Grupa 26 buków
o obwodach 300 - 420 cm stanowi
pomniki przyrody. W zamku obecnie
znajduje się internat Technikum
Leśnego. Dawne budynki gospodarcze
o ciekawej architekturze zlokalizowane
są na zachód od zamku. Kilkanaście
gatunków roślin opisują tabliczki
z nazwą polską i łacińską.
W niewielkiej odległości, idąc szlakiem
niebieskim na północ mijamy grób właścicieli zamku - Hochbergów. Kierując się na wschód wąską
ścieżką spacerową, po ok. 150 m dotrzemy na skraj głębokiej doliny z przepięknym widokiem na
Lubasz i okolice. Opuszczamy zamek tą samą drogą, którą przyjechaliśmy, tym razem wracając
szybkim zjazdem po dotarciu do drogi Goraj - Pianówka skręcamy w lewo.
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Zanim skierujemy się do wsi Goraj, zachęcamy do odwiedzenia bardzo ciekawej Zagrody Dzików
"Dąbrowa" w Goraju. Tak więc po przejechaniu
około 200 m w kierunku Goraja skręcamy
w prawo na wiadukt kolejowy, a za nim od razu
w lewo, drogą prowadzącą do Leśnictwa Goraj.
Jadąc praktycznie do końca tej drogi napotkamy
na drewniane "tipi" - dogodne miejsce do
odpoczynku, a obok zalesioną zagrodę
z dzikami. Idąc wzdłuż ogrodzenia znajdziemy
platformę widokową, a gdy tam nie uda się
zaobserwować dzików, można udać się dalej,
lekko pod górę, aby dotrzeć do drugiego
ogrodzenia, za którym z pewnością zobaczymy
okazałe dziki (bardzo lubią świeżą trawę).
Powracamy na drogę Pianówka - Goraj. Przed nami dość stromy, lecz krótki podjazd, a po
dojechaniu do zabudowań Goraja (9,1 km) kierujemy się w prawo drogą asfaltową w kierunku
miejscowości Ciszkowo.
Pokonujemy ok. 3 km i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, pozostawiając po stronie prawej wieś
Ciszkowo (sklep, połączenie drogowe i autobusowe z Czarnkowem i Krzyżem oraz prom przez
rzekę Noteć) (12,1 km). Kierujemy się nadal drogą asfaltową w kierunku miejscowości Krucz.
Po ok. 0,7 km mijamy po prawej stronie dwa zabudowania, a następnie po 1 km skręcamy w prawo
w drogę gruntową na skraju lasu, pokonując kolejne 200 m skręcamy w prawo i po kilkunastu
metrach zjeżdżamy w lewo w polną drogę nad niewielkie jezioro. Droga ta zaprowadzi nas nad
jezioro, które otoczone malowniczym lasem pozwoli nam w spokoju, ciszy odpocząć.
Wracamy tą samą trasą do drogi asfaltowej
i skręcamy w prawo, przecinamy tory kolejowe
i dojeżdżamy do pierwszych zabudowań wsi
Krucz, a do centrum zaprowadzi nas asfaltowa
droga otoczona piękną aleją lip (14,5 km)
w centrum wsi bar, sklep, siedziba
Nadleśnictwa, miejscowość ta posiada
połączenia autobusowe z Czarnkowem,
Lubaszem i Wronkami. Mijamy wieś i kierując
się prosto w stronę Wronek przecinamy
skrzyżowanie z polną drogą w kierunku
Lubasza. Po przejechaniu 1,4 km za
pojedynczymi zabudowaniami skręcamy
w lewo w drogę gruntową pomiędzy lasem
a polem. Jadąc cały czas prosto, przecinając leśne dukty dojeżdżamy na skraj Jeziora Kruteckiego
o powierzchni 65 ha, z piękną wyspą na jego środku. Ponownie wracamy do drogi asfaltowej

(17,5 km) skręcamy w lewo i podążamy dalej drogą w kierunku Wronek, aż do skrzyżowania
z drogą do miejscowości Kruteczek (17 km). Wjeżdżamy ponownie w drogę polną o nawierzchni
żużlowej i jadąc ok. 2 km wjeżdżamy do centrum wsi Kruteczek. Droga ta wijąc się pomiędzy
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lasami liściastymi i iglastymi stanowi bardzo dobre miejsce na grzybobranie i zbieranie jagód.
Kruteczek położony jest nad Jeziorem Kruteckim, które widzieliśmy z drugiej strony od
miejscowości Krucz. W centrum wsi jest sklep spożywczy oraz możliwość skorzystania z telefonu.
Przy sklepie skręcamy w prawo. Jadąc ciągle prosto (pomijając mnóstwo bocznych dróg) pomiędzy
lasami i polami docieramy do leśnictwa Kruczlas (19,6 km), i dalej, trzymając się głównej drogi,
docieramy do pierwszych zabudowań miejscowości Nowina. Po przejechaniu 1,5 km (21,1 km)
dojeżdżamy do skrzyżowania z polną drogą i skręcając w lewo droga ta zaprowadzi nas po 0,5 km
do centrum wsi Nowina (sklep, przystanek autobusowy).
W centrum wjeżdżamy ponownie na drogę asfaltową, która po 5 km zaprowadzi nas (zgodnie z
drogowskazami) do Lubasza (26,1 km). Wracamy do Lubasza ulicą Stajkowską, przecinając tory
kolejowe docieramy ponownie do skrzyżowania z drogą nr 182. Przecinamy to skrzyżowanie i
jadąc ulicą Wiejską docieramy do pałacu w Lubaszu. Objeżdżamy pałac z prawej strony, skręcając
w lewo tuż za nim w drogę gruntową, która po kilku zakrętach i delikatnym podjeździe
zaprowadzi nas obok cmentarza przed bramę ośrodka wypoczynkowego, od którego
rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. (28 km).

Trasa: Lubasz - Stajkowo - Klempicz - Obrzycko
Długość trasy: 23,1 km
Jakość trasy: trasa płaska, częściowo pofałdowana z niewielkimi podjazdami, drogi asfaltowe
o niewielkim natężeniu ruchu, długie odcinki dróg gruntowych.
Zapraszamy do wędrówki piaszczystymi drogami przez teren gminy Lubasz i sąsiadującego
Obrzycka. Całą trasę podzielić można na dwa odcinki.
Półmetek wypada w Klempiczu. Zaczniemy od
Lubasza. Z przystanku PKS w centrum
miejscowości jedziemy 200 m ul. Chrobrego w
kierunku południowym, a następnie skręcamy
w prawo w ul. Stajkowską. Przekraczamy tor
linii kolejowej Inowrocław - Krzyż (uwaga: od
czasu do czasu przejeżdża tu pociąg towarowy)
i opuszczamy wieś asfaltową drogą w kierunku
płd.-zach. Mijamy położone po prawej
pozostałości dawnej cegielni, docieramy do
Stajkowa, tu skręcamy w lewo (przystanek PKS
2,6 km) i przejeżdżamy przez całą wieś.
Dalej udajemy się na południe polną drogą, przy której rosną stare kasztanowce. Po dłuższym
czasie wjeżdżamy w bory sosnowe i szeroką piaszczystą drogą docieramy do pasa najwyższych
wydm. Ich obszar, zajmujący środkową część Puszczy Noteckiej, tutaj osiąga swój wschodni
kraniec. Wysokość wzniesień na prawo od szlaku dochodzi do 92m n.p.m. Niektóre
z wydm, szczególnie położone bardziej na południe, mają kształt paraboliczny.
Za ostatnią, położoną po prawej stronie wydmą (82m n.p.m., dawniej zwaną Górami Wikasa)
zjeżdżamy nieco w dół. Z lewej strony rośnie okaz podwójnego dębu, ciekawie wyglądający pośród
samych sosen. Dalej po lewej rozpościera się rozległy obszar dawnego bagna, obecnie
zamienionego na łąki.
Po 200 m skręcamy w lewo i wędrujemy płd. skrajem łąki. Wkrótce mijamy położoną po prawej
stronie Górkę Ogniową (odosobniony wał wydmy typu podłużnego) i niebawem docieramy do
pierwszych zabudowań Klempicza.
Wyjeżdżamy na szosę czarnkowską, skręcamy w prawo i po 200 m osiągamy przystanek PKS.
Jedziemy jeszcze 500 m szosą, po czym przy krzyżu skręcamy nieco w lewo w las na typową dla
puszczy, nieco monotonną drogę wiodącą na płd. wsch. Po dłuższym czasie szlak zbacza nieco
w prawo i powraca na szosę, a właściwie na chodnik poprowadzony wzdłuż niej. Jedziemy w lewo
do wsi Zielonagóra (przystanek PKS), opuszczamy puszczę i przez most na Warcie docieramy do
Obrzycka.
Skręcamy ulicą Kościelną w lewo i razem ze szlakiem czerwonym (z Wronek) przez pl. Kościuszki
docieramy do przystanku PKS na rynku.
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TRASY HISTORYCZNE
Dla miłośników zapisanych i niezapisanych kart z przeszłości mamy kilka miejsc wartych
odwiedzenia. Gdyby dobrze się wsłuchać i skupić, to w starych pałacach słychać jeszcze dźwięk
prowadzonych rozmów i zapach gotowanych potraw sprzed kilkudziesięciu a nawet kilkuset lat.
Większość pałaców pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. i wciąż jest użytkowana. W Kruczu
znajduje się siedziba Nadleśnictwa, w Bzowie mieszkają prywatne rodziny, w Sławnie znajduje się
siedziba spółdzielni rolniczej. Są i takie budynki, po których pozostały tylko ruiny.

GESCHICHTLICHER WANDERWEG
Allen Liebhabern der Geschichte empfehlen wir, mehrere sehenswerte Stellen zu besuchen. Wenn
Sie die Gedanken in die tiefe Vergangenheit schweifen lassen, könnten Sie noch in den alten
Schlössern den Gesprächen lauschen und das Aroma der zubereiteten Speisen riechen…
Die meisten Gebäude wurden um die Wende des 19.Jahrhunderts erbaut und sie werden immer
noch benutzt.
In Schloss von Krucz befindet sich der Sitz der Oberförsterei, das alte Schloss in Bzowo bewohnen
Familien und in Sławno gibt es eine Landwirtschaftgenossenschaft im Schloss. Von vielen
Schlössern sind leider nur Ruinen erhalten geblieben Wir laden Sie zum Besuch der Schlösser in
Sławno, Lubasz, Bzowo und Goraj ein.

ANTONIEWO
Antoniewo oddalone jest od Lubasza o 4,5 kilometra. Położone pośród lasów Puszczy Nadnoteckiej
wydaje sie byc samotną wyspą zagubioną wśród morza zieleni. Prowadzi do niego droga asfaltowa
bezpośrednio z Lubasza (przez Stajkowo), ale można dojechać do Antoniewa także drogą asfaltową
przez Goraj i Bzowo.
We wsi spotykamy dwa drewniane krzyże, z których pierwszy postawiony jest tuż przy drodze
wiodącej z Lubasza w kierunku Krucza. Aby dotrzeć do drugiego krzyża należy skręcić przed
wspomnianym krzyżem w lewo, w pierwszą drogę, która odchodzi od drogi wiodącej do wsi.
Po przebyciu kilkuset metrów trafiamy do krzyża na rozstaju dróg. Po chwili zadumy możemy
udać się w dalszą podróż. Wracamy do drogi, z której skręciliśmy, możemy wjechać w następną
drogę, która prowadzi do wsi, lub udać się w lewo, w stronę Krucza.
Tuż przez wjazdem do wsi Krucz, przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką z Czarnkowa przez
Ciszkowo, dalej w stronę Wronek, dostrzegamy drewniany krzyż określany przez miejscowych
Krzyżem Boleści Bożej. Z krzyżem tym związany był praktykowany jeszcze w latach 80-tych XX w.
zwyczaj ostatniej wspólnej modlitwy i wyprowadzania zwłok zmarłych mieszkańców Krucza
w ich ostatniej drodze na lubaski cmentarz.

BZOWO
Dawna wieś folwarczna, leżąca w pobliżu znanego szlaku handlowego prowadzącego z Poznania
na Pomorze. W średniowiecznych dokumentach wymieniane jest od 1394 r. m. in. jako dostawca
zboża na targi w Czarnkowie. W XV w. wieś
należała do rodziny Baranowskich herbu
Łodzia (z Baranowa koło Mosiny). Od XVIII w.
należało do dóbr czarnkowskich, będących
w posiadaniu Swinarskich. Około 1880r.
administracja pruska w ramach represji za
udział Swinarskich w Powstaniu Styczniowym
doprowadziła do przymusowej sprzedaży
majątku. Od tego czasu właściciele Bzowa
zmieniali się dość często, kolejno byli nimi:
Lubieńscy, Chełmiccy, Moszczeńscy. Ostatnim
przed II wojną światową właścicielem był
Cegielski, aptekarz z Poznania.
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W Bzowie zachował się pałac z ok. 1880 r. Stylem nawiązuje do typu renesansowej rezydencji,
popularnej w tym czasie wśród wielkopolskiego ziemiaństwa, jednak w skromniejszej wersji.
Elewacje zachowały dekoracyjny detal architektoniczny: boniowane, rozczłonkowane pilastrami,
ozdobne opaski z ornamentalnym zwieńczeniem. Dopełnieniem części rezydencjonalnej zespołu
dworskiego pozostaje park krajobrazowy z 2 poł. XIX w. założony na obszarze ok. 4 ha. Wśród
licznie zachowanego starodrzewia na uwagę zasługuje jedno z najstarszych drzew - okazały dąb
„Mikołaj” - upamiętniający pożyteczną działalność jednego z właścicieli Bzowa Mikołaja
Swiniarskiego.
Gospodarcze obiekty folwarczne zgrupowane zostały w północno-zachodniej części, wokół
obszernego podwórza z dwoma zbiornikami wodnymi. Obecnie dawne budynki zostały w dużym
stopniu przebudowane lub zastąpione nowymi realizacjami.
Należąca do zespołu folwarcznego kolonia mieszkalna składa się z zachowanych obecnie ośmiu
budynków (dawnych dworaków) niewielkich parterowych domów z wysokimi dachami
dwuspadowymi. Tradycyjnym, dawnym elementem krajobrazu polskiej wsi pozostaje motyw
kapliczki przydrożnej.
W Bzowie pozostały zachowane dwie kapliczki usytuowane na rozstajach dróg. Są to kapliczki
słupowe z XIX w., z mocno już zniszczonymi drewnianymi rzeźbami świętych.
Miłośników starych stacji kolejowych zapraszamy do odwiedzenia stacji Bzowo - Goraj. Zaraz za
przejazdem kolejowym opuszczamy drogę asfaltową i w prawo równolegle do torów docieramy do
stacji. Była to węzłowa stacja na oddanej do użytku w 1896 r. linii z Krzyża do Inowrocławia, od
której tu odgałęziało się uruchomione dwa lata później połączenie do Czarnkowa (przed pierwszą
wojną światową przedłużenie do Piły). Od 1993 r. pociągi osobowe już nie kursują, natomiast
funkcjonuje ładownia i tędy dostarczane są wagony towarowe do Czarnkowa.

DĘBE
We wsi zachował się dwór wybudowany przez Swinarskich w drugiej połowie XIX w. Zespół
dworsko-parkowy pierwotnie zajmował większy obszar, w jego skład wchodziło podwórze
gospodarcze z licznymi budynkami gospodarczymi. Po parcelacji budynki zostały zniszczone.
Wspaniałym zabytkiem był też okazały spichlerz z 2 poł. XVIII w., który w latach 70 został
przeniesiony do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Lednogórze.
Wzbogaceniem krajobrazu i niewątpliwą ciekawostką architektoniczną w regionie jest wiatrak
koźlak usytuowany na najwyższym w powiecie wzgórzu, w pobliżu Dębego (przepiękny punkt
widokowy).
Wiatrak został przywieziony
w poł. XIX w. z Oporowa
k. Wronek. Należał do
młynarskiej rodziny
Szczepańskich, która
prześladowana przez władze
pruskie po patriotycznych
wydarzeniach Wiosny Ludów,
zdecydowała się przenieść w te
strony. W 2 poł. XIX w.
produkował on słynną na całą
okolicę kaszę. Produkcja trwała
aż do 1950 roku. Obecnie wiatrak
w Dębem pozostaje niezwykle
cennym zabytkiem kultury
technicznej, przykładem
wiejskiego budownictwa
przemysłowego z poł. XIX w.
Wiatrak udostępniany jest przez
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu (67 2557317), do zwiedzania grupowego i indywidualnego.
Można tam urządzić sobie piknik, odpocząć w trakcie podróży, a do dyspozycji zmotoryzowanych
są parkingi.
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GNIEWOMIERZ
Niedaleko Krucza, już na terenie gminy Wieleń, znajduje się miejscowość Gniewomierz.
Zachęcamy zwłaszcza do obejrzenia drewnianego dworku myśliwskiego, który pochodzi z 1908r.
i jest związany z rodziną Hochbergów. W 1873 r. książę Jan Henryk XI von Pless zakupił od
Ignacego Goetzendorfa - Grabowskiego dobra w Kruczu. W połączeniu z folwarkiem w Goraju
powstał majątek ziemski o powierzchni ok. 1200 hektarów - jeden z największych w Wielkopolsce.
Następnie dobra przejął syn Jana Henryka, Wilhelm Bolko von Hochberg. To właśnie on w Zdrojach
(Sprigsee), obecnym Gniewomierzu wybudował rezydencję w typie szwajcarskiej wilii, położonej
malowniczo w lesie nad brzegiem jeziora.

KRUCZ
Wieś Krucz znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 150 Ciszkowo - Wronki, 12 km na płd. zach.
od Czarnkowa, nad rzeką Gulczanką.
W dokumencie z 1399 r. wymieniony jest
Iohannis de Crocz. Dawniej nazwa wsi brzmiała
Krótcz, co utrwaliło się w stosowanej jeszcze
dzisiaj formie „… do Kruczcza”. W XVI w.
należał on do Lubaskich herbu Radwan, na
pocz. XVII w. do Gorajskich, w XVIII w. do
Miaskowskich i Swinarskich, a potem (do 1850
r.) do Szułdrzyńskich z Lubasza. Przez krótki
czas właścicielem Krucza był Ignacy
Goetzendorf - Grabowski, który w 1873 r.
sprzedał majątek książęcej rodzinie von Pless.
Ci stworzyli tu ośrodek dóbr liczących 32,3 tys.
mórg, które potem przeszły na Hochbergów z
Goraja. Jeszcze obecnie można w lesie dostrzec
zasięg ich posiadłości, oznaczonych usypanymi
z ziemi kopczykami lub biegnącymi wzdłuż
granicy niewielkimi wałami. W końcu XIX w.
Hochbergowie założyli tu głębinową kopalnię
węgla brunatnego z trzema szybami (zachowały się ich pozostałości na polach na północ od linii
kolejowej).
We wsi znajduje się dwór z 1830 r., nieco przebudowany w 1939 r., kryty dachem naczółkowym z
okienkami powiekowymi. Zachowana pierwotna bryła posiada skromny klasycystyczny wystój:
narożne boniowania, gzymsy i lizeny, profilowane gzymsy. Od 1984 r. jest siedzibą Nadleśnictwa
Krucz, w 2000 r. został ładnie odnowiony. Obok rozciąga się park ze stawem, rośnie w nim
kilkadziesiąt pomnikowych dębów, lipa i jesiony.
Zlokalizowano tu miejsce
odpoczynku dla odwiedzających, jest
tu także kolekcja uli, a w 2004 otwarto
ścieżkę dydaktyczną. W Kruczu
dzięki ścieżce przyrodniczo-leśnej
turysta poznać może tajemnice
i piękno lasu, trasa podzielona jest na
3 części: pieszą (6 km, kolor
czerwony), pieszą lub rowerową
(12 km, kolor żółty) i rowerową
(20 km, kolor brązowy). Na 26
przystankach zapoznać się można
z ochroną przyrody, różnorodnością
biologiczną, nasiennictwem
i szkółkarstwem, miejscami
historycznymi, siedliskami, a nawet
wałami wydmowymi.
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Ścieżka udostępniana jest
przez Nadleśnictwo Krucz, a
zaczyna się na terenie
zespołu pałacowoparkowego, gdzie jest też sala
dydaktyczna z licznymi
eksponatami edukacyjnymi.
P r z y
g ł ó w n y m
skrzyżowaniu wsi znajduje
się budynek szkoły z pocz.
XX w. Nieopodal mostku na
Gulczance obejrzeć można
kamienny dom nr 78 z 2 poł.
XIX w. Przez wieś i wzdłuż
szosy w kierunku Ciszkowa
ciągnie się ładna aleja,
złożona głównie z lip
i dębów. Niedaleko stacji
kolejowej (na północ od wsi)
z a c h o w a ł a s i ę t z w.
Bażanciarnia - zespół trzech
drewnianych budynków z lat po I wojnie światowej. Przebiegająca tędy linia kolejowa Krzyż Inowrocław jest nieczynna.

MIŁKOWO
Miłkowo jest wsią usytuowaną przy głównej trasie Piła - Poznań. W jej centrum uwagę przykuwa
niebieska figura Niepokalanej Maryi. Powstała 11 lipca 1946 ( możliwe, że 1948) r. z wdzięczności
mieszkańców, że wszyscy ocaleli w zawierusze wojennej. Mieszkańcy zebrali potrzebną sumę
pieniędzy. Twórcą figury Matki Boskiej jest Teodor Gunderman z Wielenia.
Charakterystyczną cechą postaci Maryi są szeroko rozpostarte ręce, symbolizujące
błogosławieństwo dla całej wsi i otwartość serca Maryi pragnącej przytulić wszystkie swoje dzieci.
Codziennie w miesiącu maju mieszkańcy gromadzą się na modlitwach. Tradycja ta trwa
nieprzerwanie od początku istnienia pomnika. W pamięci naszych rozmówczyń pozostało jeszcze
wspomnienie o witaniu pielgrzymów, którzy powracali z wyprawy z Biezdrowa z odbywającego
się tam rokrocznie wielkiego odpustu na Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Częstowano ich
tutaj ciastem i napojami.
Kolejnym miejscem kultu Bożego w Miłkowie jest krzyż stojący na rozdrożu dróg, nieco oddalony
od wsi w kierunku na Klempicz.

PRUSINOWO
Pierwsze historyczne wzmianki o Prusinowie pochodzą z 1580 r. Wieś była wówczas prywatną
posiadłością szlachecką, należała do Macieja Włościojewskiego. Później wchodziła w skład klucza
czarnkowskiego, będącego w XVIII w. własnością Poniatowskich. Kolejnymi właścicielami byli
Swiniarscy i Miaskowscy.
W końcu XVIII w. Prusinowo liczyło 14 domów i 80 mieszkańców. W połowie XIX w. wieś i folwark
- jako część dominium lubaskiego - przeszły w ręce Szułdrzyńskich. W ich posiadaniu były aż do
wojny. To oni stworzyli tu piękny zespół dworsko-parkowy. Na wzniesieniu, w pewnej odległości
od zabudowań wiejskich, pobudowali pałacyk „w guście włoskim”, który składa się z dwóch
wyodrębnionych brył dwukondygnacyjnej części głównej oraz parterowej przybudówki.
Z dawnych, licznych obiektów folwarcznych, zachowały się chlewnia (1890 r.) i stodoła (1885 r.)
oraz mocno zniszczona kuźnia. Obecnie pałacyk (w bardzo złym stanie) i folwark są własnością
prywatną.
14

SŁAWNO
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z lat 1386-1399. W aktach grodzkich zapisani zostali
właściciele, którzy nosili nazwisko Sławińscy. W 1580 r. Sławno było podzielone: 2/3 należało do
Sławińskich, 1/3 do Macieja Włościejowskiego. Od 1816 r. Sławno należało do Walentego
Dulinowskiego. Rodzina Dulinowskich odegrała ważną rolę w historii wsi, prowadziła
nowoczesną gospodarkę.
Za ich czasów w skład majątku sławieńskiego wchodziły folwarki: Dulinowo, Kamionka
i Zmysłowo oraz leśniczówki Brzeg i Jaglina. Okręg był uprzemysłowiony, w oparciu o łąki
dworskie prowadzono intensywną hodowlę bydła, działały maślarnia i fabryka serów oraz
cegielnia i gorzelnia.
Z tamtych czasów zachował się
w dobrym stanie zwarty kompleks
pałacowo-parkowy kompozycyjnie
składający się z części rezydencjonalnej
(pałacu otoczonego parkiem) oraz
z usytuowanego od południowego
zachodu podwórza folwarcznego.
Obecnie układ zespołu pozostał bardzo
dobrze zachowany, jedynie niektóre
obiekty gospodarcze uległy zastąpieniu
nowymi realizacjami. Jest to murowana
p a r t e ro w a b u d o w l a z p i ę t ro w ą
wystawką na osi, nakryta mansardowym
dachem mieszczącym poddasze
użytkowe.
Wystrój architektoniczny elewacji
utrzymany jest w neoklasycystycznych formach. Park dworski założony został ok. 1880 r.
Południowa część parku utrzymana jest w stylu krajobrazowym, natomiast północna posiada
naturalny leśny charakter.
W parku znajduje się ok. 22 pomników przyrody, m. in. okazałe dęby, kasztanowce, jesiony,
platany, wiąz i modrzew, liczące ok. 100-150 lat. Najstarsze drzewa zachowane pozostały
w sąsiedztwie pałacu oraz przy stawie.
Z Dulinowem wiąże się historia rodu Taranczewskich. Prof. Wacław Taranczewski - autor
polichromii w lubaskim kościele urodził się w Czarnkowie (1903r.), ale jego dziadek Franciszek,
leśniczy w Dulinowie koło Lubasza bił się w powstaniu styczniowym. Jego ojciec był kupcem.
Wacław był jeszcze dzieckiem, gdy rodzice, Sylwester i Waleria ze starej mieszczańskiej rodziny
Mende, przenieśli się do Poznania. W lutym 2012r. minęła 25 rocznica śmierci Wacława
Taranczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku.
W Czarnkowie obejrzeć można poświęconą mu tablicę pamiątkową, na domu przy ul. Rybaki 13.

STAJKOWO
Wieś położona nad Gulczanką. Jest znana od 1435 r. W XVI w. należała do Bobolickich. W XVIII w.
stała się własnością Garczyńskich. W 1877 r. kupił ją za 334 tys. marek (wraz z cegielnią, torfiarnią
oraz wytwórniami krochmalu i serów) Albin Abrahamsohn z Berlina. Ten nazwał swój majątek
Bismarckhöhe, wieś zaś została przy starej nazwie. Po I wojnie światowej mieszkał tutaj
Włodzimierz Raczyński, pierwszy polski starosta czarnkowski. Konstruował on maszyny rolnicze,
nawet samolot, ale doprowadził do zadłużenia majątku, który w 1930 r. kupił Zdzisław Orłowski
z Poznania. Istniejący tu dawniej osiemnastowieczny dwór Garczyńskich, zawalił się w 1963r.
Pozostały po nim dwa kwadratowe alkierze, kryte daszkami namiotowymi. Obok stoją: budynek
gospodarczy i reszki oficyny z 1 poł. XIX w. Inne zabudowania folwarczne i gorzelnia pochodzą
z 2 poł. XIX w. Z tyłu na nieco niższym terenie rozciąga się zaniedbany park z 2 poł. XIX w.
(10,98 ha), z okazami starych drzew o pomnikowych rozmiarach.
Wśród zabudowy wsi zachowało się trochę domów z 2 poł. XIX w. Na wzniesieniu po płd. stronie
parku niemiecki właściciel wzniósł w 2 poł. XIX kościół ewangelicki (rozebrany w 1962 r.).
W pastorówce umieszczono siedzibę leśnictwa. Niestety obiekt ten został rozebrany.
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JĘDRZEJEWO
Wieś słynie z nowoczesnego rolnictwa, jest tu kilka bardzo dużych, ponad 100-hektarowych
gospodarstw. W XIX wieku istniał we wsi folwark, z którego zachowały się tylko: obora(1889r.),
chlewnia (1894r.), stajnia (1905r.) oraz dom rządcy folwarku (1905r.).
Dawny układ wsi wskazuje na to, iż musiała ona istnieć już w średniowieczu.
Przy skręcie na Prusinowo trafiamy na krzyż, Jest to drugi krzyż w Jędrzejewie. Pierwszy, powstały
jeszcze przez czasem II wojny światowej, został zniszczony przez hitlerowców. Kiedy nastąpił
koniec wojny Polacy zaczęli wykupować ziemie na terenach Jędrzejewa (znanego jako wieś
o nazwie Holendedorf) i po osiedleniu postanowili ponownie zbudować krzyż.
Kiedyś, gdy nie było jeszcze w Jędrzejewie kaplicy, ludzie przychodzili i modlili się właśnie przy
krzyżu. Dzisiaj jest on zadbany i starannie pielęgnowany. Podczas ważnych dla Polski rocznic
zostaje ozdobiony kolorowymi wstęgami i flagami. Do dzisiaj pięknie prezentuje się przy wjeździe
do Jędrzejewa ze strony Lubasza i Boruszyna.

LUBASZ
Pierwsza historyczna wzmianka o Lubaszu pochodzi z 1288 roku, ale wiadomo z badań
archeologicznych, że znacznie wcześniej istniało tu grodzisko. Niektórzy naukowcy lokalizowali
tutaj faktorię rzymską Limioseleion,
wymienioną przez geografa Ptolemeusza w II
w.n.e. Odkopano tu cmentarzysko z młodszej
epoki brązu z naczyniem glinianym w formie
krowy bez głowy.
W roku 2000 na Osiedlu Gorajskim odkryto
groby skrzynkowe z urnami datowane na 3000
lat! Potwierdzałoby to informację z zapisów
Ptolemeusza o istnieniu Lubasza w tamtych
czasach. Ślady istnienia zajazdu w Lubaszu dla
podróżnych odnogi szlaku bursztynowego
znaleziono w miejscu, gdzie stoi stary dom na
narożniku ulic Chrobrego i Zielonej.
Nazwa miejscowości pochodzi od Lubaskich herbu Radwan, którzy
prawdopodobnie byli założycielami wsi i jej właścicielami przez kilka wieków.
W XVII w. dobra lubaskie należały już do rodu Gorajskich, a w XVIII w. do
Miaskowskich. W połowie XIX w. Tekla Miaskowska sprzedała posiadłość
Szułdrzyńskim. Pierwszym z tego rodu właścicielem był Józef Szułdrzyński,
po nim w 1859 r. dziedziczył syn Zygmunt, poseł na sejm pruski, a w 1902 r.
kolejny potomek Mieczysław. Ostatni z rodu właściciel dóbr Mieczysław
junior został zamordowany przez Sowietów w Charkowie w 1940 r. W okresie
międzywojennym majątek ziemski Szułdrzyńskich liczył ponad 1750 ha ziemi,
należał więc do dużych posiadłości. Stanowił miejsce zatrudnienia
i utrzymania dużej liczby stałych i sezonowych pracowników najemnych.
Według spisu z roku 1926 dwór posiadał 21
budynków mieszkalnych, w których mieszkało
około 400 osób. Rodzina właścicieli
zamieszkiwała w pięknym pałacu otoczonym
parkiem, niedaleko jeziora. Pałac został
wzniesiony ok. poł. XVIII w. na miejscu
poprzedniego drewnianego dworu. Kilkakrotne
przebudowy pozbawiły go pierwotnego stylu.
Obecnie, po gruntownej przebudowie w 1911 r.
według projektu poznańskiego architekta
Stanisława Mieczkowskiego, posiada jednolity
wystrój wszystkich elewacji utrzymany
w formach neoklasycystycznych.
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Ozdobą prostej bryły pałacu jest m.in. podcień z 1 poł. XIX w. z dziewięcioma kolumnami
toskańskimi z trójkątnym frontonem na osi, a od strony ogrodu czterokolumnowy portyk. Pałac
otoczony parkiem stanowi wyodrębnioną kompozycyjnie część, podwórze gospodarcze
z budynkami folwarcznymi usytuowane zostało z boku, w pewnym oddaleniu. Obszerne
podwórze gospodarcze z zachowaną dawną nawierzchnią brukową, założone zostało na rzucie
prostokąta. W południowo-zachodnim narożniku usytuowany został drugi po pałacu obiekt
rezydencyjny tzw. oficyna pałacowa. Wzniesiona w formach neoklasycystycznych ok. 1835 r.
(przebudowana w 1930 r.) posiada prostą parterową bryłę nakrytą dachem naczółkowym
z elewacją ogrodową, ozdobioną wysokim kolumnowym portykiem z trójkątnym frontonem
i herbem ostatnich właścicieli Lubasza. Z dawnych obiektów gospodarczych otaczających
folwarczne podwórze zachowane pozostały: wozownia i stajnia (1907 r.), stelmacharnia (1920 r.),
stodoła i obora. Rozległy i pięknie położony park tworzy właściwe tło dla zabytkowej architektury.
Południowa część parku ze stawem zachowała ślady dawnego „ogrodu włoskiego” z regularnym
układem alei, głównie bukowo-grabowych i jesionowych.
Teren gminy Lubasz bogaty jest w miejsca kultu religijnego. Sercem wszystkich wydarzeń jest
oczywiście miejscowość Lubasz z Sanktuarium PW Narodzenia NMP, miejsce licznych
pielgrzymek z całego kraju. Bardzo cennym dziedzictwem religijności ludowej są rozsiane po
terenie całej gminy liczne krzyże i figury, o które mieszkańcy dbają z niezwykłą pilnością
i troską.Większość z nich ufundowano w miejsce zniszczonych w trakcie I lub II wojny światowej.
Wiosną odnawiane wysiłkiem wiernych, obsadzane kwiatami i ustrajane kolorowymi tasiemkami
przypominają o żywym wciąż folklorze ludowym.
Sanktuarium w Lubaszu.
Według najstarszej wzmianki pisemnej pochodzącej z 1403 r, w XII wieku właściciele Lubasza
ufundowali kościół pod wezwaniem św.
Wawrzyńca i św. Zygmunta. Oprócz
kościoła parafialnego, który znajdował się
w parku niedaleko pałacu, stał na tzw.
Krasnej Górze, drewniany kościółek pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Najstarsza wzmianka historyczna o nim
pochodzi z wizytacji kanonicznej biskupa
Strzałkowskiego z roku 1628.
Z dokumentu wizytacyjnego wynika, że
wybudowano go w 1586 r. dzięki
staraniom O. Adama Ryskoniusza ze
Stajkowa, cystersa z przemęckiego
klasztoru. Kościół ten konsekrowano
w 1609 r.
Dnia 8 maja 1664 r. drewniany kościół
spłonął. Było to w dzień św. Stanisława Szczepanowskiego biskupa. Wkrótce rozpoczęto budowę
nowego kościoła, który przetrwał do 1750 r. W tym bowiem roku miał on zapaść się pod wpływem
działań atmosferycznych. Na jego miejsce wzniesiono nowy kościół, którego dziesięcioletnia
budowa została ukończona 7 września 1761 r. Nowy kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny
został poświęcony w 1775 r., a kościołem parafialnym stał się od 22 maja 1779 r. Dotychczasowy
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca i św. Zygmunta przetrwał do roku 1810, w którym został
rozebrany.
Zespół kościoła pw. Narodzenia NMP usytuowany
malowniczo na niewielkim wzniesieniu, tzw.
Krasnej Górze, należy do okazałych przykładów
sakralnego budownictwa. Kościół wzniesiony
w późno barokowych formach jest budowlą
jednonawową, z dwoma czworobocznymi ukośnie
ustawionymi wieżami w fasadzie zachodniej oraz
dwoma kapicami fundacji Miaskowskich. Jednolite,
rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z ok.
1760 r., kościół posiada również bogatą dekorację
stiukową.
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Na płaskim stropie, we wnętrzu kościoła i w
kaplicach, znajduje się obecnie polichromia
figuralna prof. Wacława Taranczewskiego,
przedstawiająca życie Najświętszej Dziewicy,
otoczone, jakoby ramą, postaciami świętych
polskich. Sufit prezbiterium przedstawia
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny,
malowidła te wywołują wrażenie pięknego,
dalekiego krajobrazu o niekończącej się
przestrzeni wyobraźni. Polichromia ta
powstała w 1937 roku, przedtem sufit kościoła
pokrywały podobno złote gwiazdy na tle
niebieskiego nieba.
Monumentalna bryła kościoła dodatkowo wywyższona przez usytuowanie na wzniesieniu
stanowi wyraźną dominantę architektoniczną
Lubasza, a wysokie wieże zwieńczone
barokowymi hełmami pozostają
charakterystycznym akcentem
wysokościowym, górującym ponad niską
zabudową mieszkalną. Przed główną
zachodnią fasadą zachowana pozostała
okazała architektoniczna brama neobarokowa
(1900 r.) z motywem przerwanego frontonu.
Do zespołu kościoła należy również
dzwonnica wzniesiona w 1856 r. w formie
czworobocznej wieży z motywami
stylizowanego gotyku angielskiego oraz
usytuowana po przeciwnej stronie skromna
parterowa plebania z poł. XIX w.
Podanie głosi o ukazaniu się na Krasnej Górze Matki Bożej z Dzieciątkiem pewnemu leśnikowi. W zamian za
okazaną cześć, obiecała łaski tym, którzy będą się w tym miejscu modlić. Matka Boża objawiając się miała
dotykać stopami wód jeziora. Odtąd woda ta miała leczyć chorych na oczy.
Do dziś mieszkańcy Lubasza, ponoć bardzo często, widzą na wodzie prostą "ścieżkę" pozbawioną fal, podczas
gdy całe jezioro pokryte jest falami, jest to miejsce, po którym "stąpała" Matka Boża.
Treść tego podania przekazuje niejaki Schwarz w swych krótkich wspomnieniach o Lubaszu. Podobno była też
Kronika opisująca ów fakt, lecz ta bezpowrotnie zaginęła.
Niezaprzeczalne jednak jest, że w lubaskiej świątyni Opatrzność Boża udziela szczególnych łask, a nawet
uzdrowień - do dnia dzisiejszego. Dowodem na to jest wiele wot i darów dziękczynnych, których część wisi na
planszach umieszczonych na ścianach prezbiterium lubaskiego kościoła.
W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z ok.
1600 r. - cel licznych pielgrzymek. Wszelkie dane historyczne
wskazują, że obraz trafił do Lubasza poprzez ojca Ryskoniusza, który
zakupił go w Rzymie. Obraz o wymiarach 93,5 x 130,5 cm
namalowany jest farbami olejnymi na dwóch dębowych deskach
i posiada drewnianą ramę. W II poł. XVII w. został przyozdobiony
drogocenną srebrną sukienką z koronami. Niestety, w 1984 r. zostały
one skradzione. Obraz Matki Boskiej Śnieżnej został przeniesiony do
Kościoła w Lubaszu podczas bardzo podniosłej uroczystości, która jak podają kroniki - zgromadziła ponad 6 tys. wiernych i wielu
znamienitych gości, a asystowała jej chorągiew husarska królewicza
polskiego Karola. Druga tak wielka uroczystość miała miejsce
3 września 2000 r., kiedy cudowny obraz koronowany został
koronami papieskimi, poświęconymi przez Ojca Świętego Jana
Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 r. Było to
niezwykła wydarzenie.
Obecnie obraz ten odsłaniany jest uroczyście na początku każdej mszy św. i uroczystości, przy
dźwiękach hejnału wykonywanego na rogach myśliwskich (Zespół Sygnalistów Technikum
Leśnego w Goraju).
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Otoczenie świątyni zmieniło się nie do poznania.
Powstał plac koronacyjny, na którym stanął
ołtarz - dar dla gminy od Zakładów
H. Cegielskiego w Poznaniu - przy którym
Jan Paweł II odprawił mszę św. na placu
Mickiewicza w Poznaniu. Stąd nazwa placu
im. Papieża Jana Pawła II.
8 września w Sanktuarium obchodzona jest
uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, poprzedzona kilkoma dniami podczas,
których przybywają pielgrzymi z Archidiecezji
i Dekanatu.
Istotne dziedzictwo kulturowe Lubasza stanowią dwa cmentarze, wymowne ślady przeszłości
i historii. Na terenie Lubasza pozostały zachowane właściwie trzy dawne cmentarze: cmentarz
katolicki przykościelny (objęty ochroną konserwatorską), cmentarz
katolicki parafialny oraz cmentarz żydowski (objęty ochroną
konserwatorską). Katolicki cmentarz przykościelny założony został
w 1761 r. w czasie budowy obecnej świątyni. Na przykościelnym
cmentarzu zachowane zostały dawne nagrobki, niektóre posiadają
okazałe architektoniczne formy, m.in. klasycystyczne nagrobki
Ławickich z 1853 r. oraz Walentego Dulińskiego - dziedzica Sławna
z 1844 r., ponadto znajdują się groby o znaczeniu historycznym oraz
groby osób zasłużonych dla Lubasza, np. zbiorowy grób 12
powstańców wielkopolskich. W jednym z grobowców pochowano
Włodzimierza Raczyńskiego († 1939), organizatora powstania
wielkopolskiego i pierwszego polskiego starostę w Czarnkowie
oraz podpułkownika Zdzisława Orłowskiego (1892-1982) dowódcę
okręgu obornickiego w powstaniu wielkopolskim
i generalnego kwatermistrza II powstania śląskiego. Spoczywa tu
też Bronisław Paszyński (1885-1948), zasłużony leśnik, organizator
szkoły leśnej w Goraju. W grobowcu rodziny Swinarskich
z Wybranowa pochowano m.in. trzy zasłużone siostry przełożone
szkół średnich: Konstancję, Marię i Zofię. Na skraju cmentarza rośnie dąb o obwodzie 470 cm, a za
murem inny okaz o obwodzie 490 cm. Odkopano tu cmentarzysko wczesnośredniowieczne.
Katolicki cmentarz parafialny założony został w 1857 r. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi
z 1896 r. Zachowany również pozostał starodrzew, m.in. na uwagę zasługują trzy aleje brzozowe.
Na pagórkowatym terenie między kościołem
a jeziorem rośnie wysokopienny las mieszany,
łączący się od południa z parkiem pałacowym.
W najniższej, podmokłej części znajduje się owalne
grodzisko stożkowate o średnicy 50 x 30 m
i wysokości ok. 10 m, otoczone wałem i śladami
rowu. Był to ponoć gród rycerski, którego
właścicielem był słynny kronikarz Janko
z Czarnkowa. Będąc człowiekiem wysoko
postawionym w hierarchii politycznej i kościelnej,
przedsiębiorczym i pracowitym, mając do wyboru
wiele posiadłości nabył on wg jednych źródeł: na
własność gród Lubasz, położony niedaleko
wielkopolskiego Czarnkowa, a wg innych: on to w 1372 roku wzniósł gród Lubasz.
Gwoli prawdy historycznej należy uzupełnić, że majętność lubaska została Jankowi skonfiskowana
przez Ludwika Andegaweńskiego, ale fakt ten i dokument go opisujący stanowią potwierdzenie
dziejowej roli Lubasza w ostatnim okresie piastowskiej Polski.
Po zakończeniu kariery politycznej Janko, jako archidiakon gnieźnieński napisał pamiętnik
nazwany od jego imienia „Kroniką Janka z Czarnkowa”, w której pokazuje Kazimierza Wielkiego
na tle epoki.
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W Lubaszu zachował się cmentarz żydowski (pow. 0,39 ha) położony na wzgórzu około 150 m od
przejazdu kolejowego po północnej stronie drogi do Antoniewa. Istniał - podobnie jak sama gmina
żydowska w Lubaszu - od połowy XVII w. obecnie cmentarz posiada czytelny zarys granic,
zachowane pozostały również pojedyncze nagrobki, często jednak mocno zniszczone, m.in.
znajduje się najstarszy na terenie byłego województwa pilskiego odczytany żydowski nagrobek
Fajgełke - córki Jehudy Akiby z 1677 r.
Dla dopełnienia obrazu dawnych cmentarzy znajdujących się w Lubaszu należy jeszcze
wspomnieć o cmentarzu ewangelickim przy obecnej ul. Winiary, założonym ok. poł. XIX w.,
obecnie cmentarz ten został całkowicie zlikwidowany a na jego miejscu wybudowano domy
mieszkalne (ul. Winiary nr: 20 i 24).
Ślady nieczynnych cmentarzy możemy odnaleźć również w kilku innych miejscowościach.
Na terenie gminy zachowały się głównie cmentarze ewangelickie założone w XIX w.
w miejscowościach: Jędrzejewo, Klempicz, Kruteczek, Miłkówko, Sokołowo i Stajkowo. Cmentarze
posiadają czytelny zarys granic, czytelne pojedyncze nagrobki i mogiły oraz zachowany w dużym
stopniu drzewostan. Cmentarz w Klempiczu wpisany jest do rejestru zabytków, pozostałe
cmentarze objęte są ochroną konserwatorską.
Lubasz w okresie Rozbiorów Polski.
Szczęśliwie dla Lubasza, granica pierwszego rozbioru przebiegała na drodze leśnej pomiędzy
Lubaszem a Dębem. Na pamiątkę tego faktu w miejscu, gdzie była strażnica graniczna usypany
został kopczyk z ziemi, który znajduje się tam do dziś. W kopczyku tym umieszczono podobno
pisemne informacje na ten temat.
Niestety, po II rozbiorze Polski obszar obecnej gminy Lubasz znalazł się już pod zaborem pruskim.
Obszar gminy w tym okresie podzielony był na kilka mniejszych majątków ziemskich,
dominowało rolnictwo, drobne rzemiosło i przemysł
na niewielką skalę, rozwinęły się w XIX w. Pewne
ożywienie gospodarcze spowodowało oddanie
w 1896 r. do użytku linii kolejowej na trasie Krzyż Rogoźno, biegnącej przez Bzowo, Goraj, Lubasz
i Jędrzejewo.
W czasie Powstania Wielkopolskiego Stajkowo
(gmina Lubasz) było punktem dyspozycyjnym dla
działań powstańczych nad Notecią, a dowódcą sił
powstańczych Ziemi Nadnoteckiej został właściciel
Stajkowa - Zdzisław Orłowski.
Ku czci powstańców poległych podczas tego
powstania, na lubaskim przykościelnym cmentarzu
znajduje się Pomnik z napisem: "Przechodniu, ucz się
od nas, jak kochać Ojczyznę".
Lata międzywojenne to dla Lubasza i okolicznych miejscowości okres względnej stabilizacji i
rozwoju. Przerwała to napaść hitlerowskiej Rzeszy na Polskę. Lubasz
został zajęty przez okupanta 10 września 1939 r. W okolicy nie było
działań wojennych. Na uwagę zasługuje wydarzenie w 1944 roku,
kiedy to w noc z 6 na 7 sierpnia w lasach pobliskiego Sokołowa, na
terytorium okupowanym przez hitlerowców, wylądował 11 osobowy
oddział zwiadowczy wojsk polskich i radzieckich. Spadochroniarze
ukrywali się w puszczy w okolicy leśniczówki Jaglina do końca
września. Na pamiątkę tego wydarzenia, przy drodze Czarnków –
Wronki, w 1974 roku postawiony został pomnik spadochroniarzy.
Bardzo długo na wyjaśnienie czekał epizod związany z trzema
mogiłami znajdującymi się w lesie w pobliżu jeziora, które od czasu
do czasu porządkowane były przez mieszkańców. Pewnego dnia
(2004 r.) przyjechał do Lubasza prof. Walbert Kutzarow - Pastor ze
Szwajcarii, który miał pragnienie pomodlić się nad grobem swojego ojca, zaginionego podczas
wojny. Z posiadanych przez niego informacji wynikało, że jeden z leśnych grobów, to miejsce
pochówku właśnie jego ojca Iwana Kutzarowa! Na temat całej historii Walbert napisał bardzo
osobistą książkę, w której podziękował mieszkańcom Lubasza za opiekę nad grobem ojca.
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Kompleks wypoczynkowo-sportowy
nad jeziorem w Lubaszu

ATRAKCJE SPORTOWE I TURYSTYCZNE
Dla osób pragnących aktywnie spędzać czas wolny gmina Lubasz posiada bogatą ofertę sportową.
Jej głównymi filarami są hala widowiskowo-sportowa, boisko piłkarskie Klubu Sportowego
„RADWAN”, nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Lubaszu oraz
kompleks Moje Boisko - Orlik 2012 wraz ze Skate-parkiem w pobliżu lubaskiego jeziora.

SPORTATTRAKTIONEN
Für alle, die ihre Freizeit aktiv gestalten wollen, haben wir ein reiches Angebot an Sportstätten.
In der Gemeinde Lubasz entwickelte sich rasch eine sportliche Infrastruktur. Zu den wichtigsten
Sportanlagen gehören die Sport- und Veranstaltungshalle (im Bau), der Sportplatz vom
Fußballklub „RADWAN”, der moderne Sportplatz an der Grundschule in Lubasz und der
Sportkomplex „Mein Sportplatz-Orlik 2012” mit dem Skate-Park in der Nähe des Sees in Lubasz.
Hala Widowiskowo-Sportowa, to
nowy obiekt, który powstał w centrum
Lubasza przy Gimnazjum. Arena z 250
miejscami na widowni, o wymiarach
boiska 20 x 40 m przystosowana jest do
gry w piłkę ręczną, koszykówkę,
siatkówkę, tenisa.
Dużą atrakcją jest ścianka
wspinaczkowa o wysokości prawie 12
m, o różnych stopniach trudności
wspinania, oczywiście przy asyście
instruktora.
Dodatkowo do dyspozycji sportowców
są szatnie, natryski, magazyny
sportowe, siłownia.
Hala służy uczniom lubaskich szkół, jak również osobom prywatnym, zakładom pracy oraz
klubom sportowym, wykorzystywana jest także na potrzeby życia kulturalnego. To w niej
odbywają się akademie okolicznościowe, występy muzyczne oraz różne imprezy masowe.
Sportową ofertę infrastrukturalną Gminy Lubasz uzupełniają dwa nowo powstałe obiekty.

Na terenie Szkoły Podstawowej
w Lubaszu znajduje się boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni
tartanowej. Boisko o wymiarach 20x40 m
przystosowane jest do gry w piłkę
ręczną, siatkową i koszykową.

Uzupełnieniem tej oferty jest powstały na terenach
rekreacyjnych, blisko jeziora w Lubaszu, kompleks
„Moje boisko - Orlik 2012”. Przy wykorzystaniu
ś ro d k ó w z e w n ę t r z n y c h p o w s t a ł y b o i s k a
wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m do gry w piłkę
koszykowa i siatkową oraz piłkarskie o wymiarach
30 x 60 m, a także budynek sanitarno-szatniowy.
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Powstał też wspaniały Skate-park dla miłośników deskorolek. Sporą atrakcją w Lubaszu jest
stadion piłkarski, na którym swoje mecze rozgrywają członkowie G K S „Radwan” Lubasz.
Na kibiców czeka 512 miejsc siedzących.
Niewątpliwym atutem Gminy Lubasz są dwa jeziora.
Jezioro Duże w Lubaszu z pełną
infrastrukturą, piękną piaszczystą plażą,
z której latem chętnie korzystają mieszkańcy
gminy, regionu oraz wczasowicze.
Do dyspozycji turystów i wczasowiczów są
domki drewniane oraz domki holenderskie,

w sumie 50 miejsc noclegowych. Ilość tych miejsc
może być rozszerzona o prywatną bazę noclegową
znajdującą się na terenie ośrodka wypoczynkowego,
jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jest wypożyczalnia kajaków i rowerów
wodnych, zjeżdżalnia, zaplecze socjalne,
punkty gastronomiczne (m.in. Kawiarniarestauracja „Relax”), pomost oddzielający
strefę dla dzieci od głębokiej wody.
W sezonie letnim nad bezpieczeństwem
kąpiących czuwają ratownicy.

W pobliżu plaży znajduje się nowy, bardzo
nowoczesny plac zabaw dla dzieci, miejsce na
ognisko oraz amfiteatr, na którym odbywa się
większość lokalnych imprez.

Terenem tym zarządza Gminny Ośrodek
Kultury w Lubaszu, który w swojej ofercie
posiada również pole namiotowe z pełnym
zapleczem socjalnym (Camping nr 214).
Pole to stanowi idealne miejsce dla
miłośników karawaningu. W sezonie letnim
goście mogą skorzystać również ze stołówki,
która serwuje smaczne domowe obiady.
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Drugie jezioro - Kruteckie, znajduje się we wsi Kruteczek. Jest to miejsce „ukryte” nieco pomiędzy
lasami Puszczy Noteckiej, o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Osoby
spragnione ciszy i spokoju mogą „garściami” czerpać energię płynącą z tego miejsca.
Baza hotelowa
Na terenie gminy baza hotelowa jest bardzo różnorodna. Są hotele zlokalizowane w Lubaszu
("Meteor" , "Dworek" i "Portus"). Powstało też wiele gospodarstw agroturystycznych: w Miłkowie
("Chata Miłkowska"), w Dębem ("U Lewandowskich", "Zameczek na Skarpie", „Gościnne”
Tomasza Mleczko), w Stajkowie ("Nad Stawem"), w Nowinie ("Gacówka" i "Sebastian"),
w Kruteczku ("Niedźwiedzia Gawra"), w Goraju (I. M. Przywara), w Jędrzejewie (H. B. Wlekły),
w Lubaszu-Elżbiecinie (Z. Ćwieczkowski), w Kruczu („Chata”).
Przez gminę Lubasz, wzdłuż jeziora i dalej
przez Goraj w kierunku Czarnkowa,
w i e d z i e Tra n s w i e l k o p o l s k a Tra s a
R o w e ro w a , z w i e l o m a a t r a k c j a m i
turystycznymi po drodze.
Samorząd gminy czyni starania o to, aby
wokół jeziora Dużego powstały ścieżki
rowerowe i piesze, z punktami
widokowymi oraz miejscami na
odpoczynek.

Lubaskie jezioro jest rajem dla wędkarzy,
systematycznie jest zarybiane, corocznie
odbywa się tu wiele zawodów wędkarskich.
Woda w jeziorze jest utrzymywana jest
w I klasie czystości, poprzez rekultywację,
czy też dbałość o to, aby nie spływały do
jeziora żadne zanieczyszczenia.
Organizatorzy wypoczynku oferują turystom wczasy rodzinne, wczasy z wędką, wczasy
z grzybobraniem i zbieraniem runa leśnego. Jest też możliwość „podglądania” zwierzyny leśnej,
u boku doświadczonych leśników i myśliwych.
Ośrodek wypoczynkowy oferuje swoją bazę także dla obozów sportowych, wykorzystując
wszystkie obiekty sportowe, jakimi dysponuje (czytaj wyżej).
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IMPREZY
W trakcie całego roku kalendarzowego mieszkańcy gminy oraz goście spotykają się podczas
wszelakich imprez. Wiosna i lato są miesiącami wypełnionymi imprezami plenerowymi.
1 maja w miejscowości Stajkowo rokrocznie odbywają się Zawody Strzelectwa Myśliwskiego,
3 maja odbywają się festyny w amfiteatrze.
Czerwiec, to miesiąc pod znakiem Nocy Świętojańskiej i Gminnego Turnieju Wsi. Impreza ma
charakter niezwykle integracyjny i rodzinny. Mieszkańcy poszczególnych wsi wystawiają swoje
drużyny w walce o cenne nagrody finansowe. Zacięte pojedynki sołectw, zdrowa rywalizacja
uczestników, a przy tym dobry humor sprzyjają wybornej atmosferze.
Latem organizowane są turnieje piłki plażowej,
akcje pn. lato z kulturą, zawody pożarnicze, które
przyciągają licznie najmłodszych i tych starszych
mieszkańców gminy. Prawie w każdą sobotę
sezonu letniego odbywają się w amfiteatrze
zabawy taneczne.
Największą popularnością cieszą się Dni Lubasza,
które zawsze w sierpniu odbywają się w scenerii
Jeziora Dużego. W trakcie kilku dni zapełnia się
pole namiotowe, w okolicy amfiteatru rozstawiają
się wesołe miasteczka, a goście i mieszkańcy mają
okazję uczestniczyć w przedstawieniach,

wystawach, zabawach, posłuchać muzyki w wykonaniu największych gwiazd polskiej sceny
muzycznej.
W Lubaszu grali między innymi: zespół Łzy, Formacja Nieżywych Schabuff, Patrycja Markowska,
Lombard, Dżem, Bracia (Cugowscy) i wiele, wiele innych.
W sierpniu odbywa się duża impreza sportowa (piłka nożna) pod nazwą „Czaruś Cup”.
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Wrzesień, to czas organizacji dożynek wiejskich,
gminnych, powiatowych, diecezjalnych.
Prawdopodobnie już na stałe do kalendarza
imprez weszła impreza pod nazwą Free Style
Night, czyli Puchar Polski w żonglerce piłką
(luty).

Samorząd gminny rozwój turystyki uważa za
jeden z najważniejszych kierunków swojego
działania, upatrując w tym możliwość
ogólnego rozwoju gminy, poprawy warunków
życia jej mieszkańców.
Turyści i wczasowicze przybywający do
Lubasza wybrać mogą dla siebie najbardziej
atrakcyjną formę wypoczynku i cieszyć się
walorami przyrodniczymi dostępnymi w Gminie Lubasz, bliżej natury, w ciszy lasów, z czystą
wodą i powietrzem, z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
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Wykorzystano teksty: Liliany Helwich, Mariusza Zandona, Sławomira Łapawy, archiwum Urzędu Gminy w Lubaszu.
Przy tworzeniu treści przewodnika wykorzystano fragmenty publikacji „W cieniu przydrożnych kapliczek”.
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu,
Mapa: Urząd Gminy w Lubaszu.
Druk: STS Czarnków, projekt i skład: Rafał Wisła
Lubasz 2012
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ZA TOREM

AGROTURYSTYKA

NOCLEGI BAR ŁOWISKO IMPREZY
tel. 605 085 780 695 701 527

marek-7-68@o2.pl www.za_torem.republika.pl
Dysponujemy mini salą, która jest w stanie pomieścić ok. 35 osób,
gdzie organizujemy imprezy okolicznościowe: konferencje,
bankiety, przyjęcia, szkolenia, osiemnastki, chrzty, itp.
Organizujemy również Sylwestra, którego można połączyć
z ogniskiem i udać się w prawdziwy kulig z wielkimi saniami
i końmi.
Oferujemy także 12 miejsc noclegowych, do dyspozycji oddajemy
także wspólną kuchnię i łazienkę.

ZAPRASZAMY

Wypoczynek na skraju Puszczy Noteckiej
Serdecznie zapraszamy do miejscowości Nowina w powiecie
Czarnkowsko - Trzcianeckim w gminie Lubasz.
Miejsce to jest niezwykłe, gdyż w odległości kilku kilometrów
znajdują się dwa jeziora, przepiękna enklawa drzewostanu
leśnego. Co przemawia za naszą ,,Gacówką"? To, iż do
najbliższego sąsiada jest 1,5 km, co gwarantuje turystom
poczucie swobody, możliwości obcowania z natura, a cisza
i szum lasu pozwoli zapomnieć o codziennych sprawach.
Zapewniamy dużo przestrzeni do aktywnego wypoczynku
i różnych zawab na świeżym powietrzu. Dla dzieci jest
przygotowany i ogrodzony plac zabaw. Dla amatorów
wędkowania istnieje możliwość uprawiania tego hobby
łącznie z wykupem złowionych ryb. Dodatkowo mogą
Państwo skorzystać z takich atrakcji jak: kąpiel w stawie,
grzybobranie, pływanie łódką, odpłatne przejażdżki konne
i zaprzęgowe, wycieczki rowerowe.
Do Państwa dyspozycji oddajemy domki holenderskie cztero
i sześcioosobowe z pełnym zapleczem sanitarno-kuchennym.
Cena noclegu 30zł za osobę, dzieci do lat 3 bezpłatnie.

Rezerwacje: tel. 509 503 141, e-mail: marela1@wp.pl

AGROTURYSTYKA "ZAMECZEK NA SKARPIE"
ul. Dębowa 22 Dębe, Lubasz
Za nocleg od: 25zł
tel. 692-082-372, 67 255-66-83
Liczba miejsc: 15
http://meteor24.pl/jan-debe,debe.html e-mail: ferguson25@interia.pl

GOK - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
W LUBASZU
64-720 LUBASZ, ul. Kościelna 4
Tel. 67 255 73 17, 607 531 326
www.gok-lubasz.pl
gok-lubasz@wp.pl
DYSPONUJEMY:
- KĄPIELISKIEM Z PLAŻĄ I WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU WODNEGO,
- DOMKAMI HOLENDERSKIMI I DREWNIANYMI (50 MIEJSC),
- HALĄ WIDOWISKOWO-SPORTOW Ą ZE ŚCIANĄ WSPINACZKOWĄ
I RÓŻNYMI BOISKAMI,
- SALĄ BILARDOWĄ I SIŁOWNIĄ,
- BOISKAMI „ORLIK”, + skate-park,
- KAWIARNIĄ „RELAKS” I STOŁÓWKĄ
ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
- PRZYJĘCIA WESELNE I KOMUNIJNE,
- PRZYJĘCIA RODZINNE, OKOLICZNOŚCIOWE,
- OGNISKA, PIKNIKI, WYCIECZKI, WĘDKOWANIE, GRZYBOBRANIE,
- ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH,
- KONCERTY I ZABAWY W AMFITEATRZE,

Zapraszamy do Puszczy Noteckiej. Idealne miejsce dla wszystkich
pragnących wypoczynku na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku, dla
osób ceniących ciszę i spokój. Do dyspozycji gości: salon
z kominkiem, 2 aneksy kuchenne z wyposażeniem. W pokojach TV.
Na terenie obiektu także możliwość grillowania. Położony ustronnie,
przyjazny dzieciom, parking. Organizacja imprez na 30 osób.
Zapraszamy także na grzybobranie i wędkowanie. Dla aktywnych rowery.
Atrakcje w pobliżu:
Dla aktywnych: piesze szlaki turystyczne, rowerowe szlaki turystyczne,
jazda konna w siodle, basen kryty. Do dyspozycji gości: plaża
z kąpieliskiem. Atrakcje turystyczne: przejażdżki bryczką.
Oferujemy możliwość pełnego wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje.
Gwarantujemy udany wypoczynek i miłą atmosferę.

Serdecznie zapraszamy !
Koszt noclegu 30 PLN przy krótkim, 1-dobowym pobycie. Pobyty powyżej 1 doby 25 PLN.

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY

www.drukarnia-sts.pl

OBSŁUGA KLIENTA, KSERO, PIECZĄTKI
64-700 Czarnków ul. Kościuszki 28
tel. / fax 67 255 - 44 - 55
pieczatki@drukarnia-sts.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNY LUBASZ
64-720 Lubasz ul. Nowa 24
tel. / fax 67 255 - 27 - 74
sts@onet.pl

Drukarnia świadczy usługi w zakresie druku nisko i wysokonakładowego zarówno dla firm
jak i dla klientów indywidualnych.
Oferujemy pełen zakres usług poligraficznych, od pomocy w przygotowaniu projektu we
własnym studiu DTP poprzez druk offsetowy oraz introligatornie. Ponadto zajmujemy się
wyrobem pieczątek i posiadamy sklep z drukami akcydensowymi.
Od kilku lat poszerzyliśmy swoją ofertę o wykonanie reklamy zewnętrznej oraz gadżetów
reklamowych.
Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta, dlatego staramy się aby usługi przez nas
świadczone były jak najwyższej jakości.

Zajazd Meteor
www.zajazd-meteor.pl
tel. 67 255 60 21
Serdecznie zapraszamy do naszego zajazdu, który służy
Panstwu doświadczeniem i gościnnością już od 15tu lat.
Oferujemy dobrą kuchnię i miłą obsługę, kartę menu
w czterech językach. Dysponujemy: baza noclegowa
w dostępnych cenach, internet bezprzewodowy, dużo miejsc
parkingowych a dla naszych milusińskich plac zabaw.
Organizujemy przyjęcia okolicznosciowe i weselne
w klimatyzowanych salach. Zajazd położony jest
bezpośrednio przy głównej drodze.

Zapraszamy serdecznie!

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNO-AGROTURYSTYCZNE
Zdzisław Ćwieczkowski
Gospodarstwo położone jest wśród
lasów Puszczy Noteckiej, daleko od
głównych dróg. Oferuje pokoje 2 i 4
osobowe z łazienkami dla 12-15 osób.
Ponadto taras i salon z kominkiem.
Jest miejsce na ognisko i grilla.
Własna plaża. Istnieje możliwość
wypożyczenia łodzi, łowienia ryb. Inne
atrakcje: Organizowane są biesiady
przy ognisku, małe przyjęcia dla 20
osób, spotkania biznesowe oraz
w y p r a w y r o w e r o w e d o t z w.
Szwajcarii Czarnkowskiej. Piękna
przyroda, cisza i spokój zachęcają do
pobytu w tym miejscu.
Obiekt całoroczny.
Elżbiecin 2, 64-720 Lubasz
Tel.: 67-255-60-22, 784 187 136
Email: zdzisław.ranczo@vp.pl

"GOSPODARSTW O GOŚCI NNE"

DĘBE

oferuje:

•
•
•
•
Dębe, ul. Starowiejska 16, 64-720 Lubasz
Tel. 67 2556281, 888 860480, 516 950516, t.mleczko@wp.pl

ŻWIR
KAMIEŃ
PIASEK
ZIEMIĘ

Tel. 255-64-83, 502 120 857

TRANSPORT

Działamy na rynku od 2005 roku, oferujemy bazę noclegową około
1,5 km od Czarnkowa w miejscowości Dębe.
Oferujemy pokoje 2,3,4,5 osobowe, w każdym pokoju znajduje się
osobna łazienka, aneks kuchenny i niezależne wejście.
Do dyspozycji klientów jest dostęp do bezprzewodowego internetu.
Ponadto na terenie obiektu znajduje się zamknięty parking, miejsce do
grillowania, siłownia, stół do tenisa i sprzęt sportowy.
Współpracujemy z wieloma firmami oferując im wieloosobowe
zakwaterowanie dla pracowników.

SORTOWNIA
ŻWIRU
KLEMPICZ

Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny PORTUS w LUBASZU
położony jest w Lubaszu nad wodami jeziora Dużego w parku przyległym
do jeziora. Położenie nad wodą oraz fakt, że do dyspozycji gości są dwa
pomosty oraz plaża sprawia, że jest to idealne miejsce zarówno na długi
wypoczynek jak i na weekendowy wyjazd poza miasto. Dzięki swojemu
położeniu możliwe jest uprawianie sportów i rekreacji zarówno wodnej, pieszej, rowerowej jak i konnej.
W budynku ośrodka dostępne dla gości są dwie klimatyzowane sale: jedna(na 90 osób) w klimacie marynistycznym
druga (na 50 osób) przygotowana jako ogród zimowy. Sale wyposażone są w sprzęt multimedialny niezbędny do
przeprowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń, spotkań lub konferencji.
Ośrodek posiada 20 całorocznych miejsc noclegowych w dwuosobowych pokojach. Dodatkowo w okresie wiosennoletnim do dyspozycji gości są 4 domki campingowe typu BRDA wyposażone w kuchnię i łazienkę.

ZAPRASZAMY!!!
Zachęcamy do zapoznania
się z naszą ofertą.
Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny
PORTUS w Lubaszu
www.portus-lubasz.pl
biuro@portus-lubasz.pl
tel. +48 694-662-656
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OPONY

SERVIGUM

za gotówkę i na raty:
- osobowe - dostawcze
- przemysłowe
- ciężarowe
- rolnicze
- serwis TIR

Mobilny serwis
ogumienia TIR
Usługa u klienta

64-720 Lubasz
ul. Szamotulska 34
tel. 67 255 66 66
fax 67 255 75 94
kom. 509 205 859
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Szkoły prowadzone przez Edukację Lubasz
zapraszają słowami:

„wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”
U nas poczujesz się jak w domu...

NOWOCZESNA SZKOŁA
Z INTERNATEM
Edukacja Lubasz
Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego
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● Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
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Nadleśnictwo Krucz
Krucz 28, 64-720 Lubasz/k Czarnkowa tel. (67) 2551825,07,28, fax. (67) 2551878
e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl
www.pila.lasy.gov.pl/krucz
Lasy Nadleśnictwa Krucz położone są na terenie woj. Wielkopolskiego, w pow. Czarnkowsko-Trzcianeckim, Szamotulskim i Obornickim,
wchodzą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pile. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 18043 ha. W skład Nadleśnictwa
wchodzi 11 Leśnictw: Goraj, Ciszkowo, Kruczlas, Gniewomierz, Biała, Klempicz, Smolary, Pokraczyn, Garncarskibród, Tarnowiec i Annogóra oraz
gospodarstwo szkółkarskie Gniewomierz.

Lasy Nadleśnictwa wchodzą w skład dużego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Notecka. Gatunkiem panującym jest sosna, która
występuje na ponad 80% powierzchni i zajmuje najuboższe obszary leśne, jest ona jedynym gatunkiem radzącym sobie na wałach wydmowych.
Gatunki liściaste występują głównie na gliniastych glebach Moreny Czarnkowskiej oraz na podmokłych terenach w okolicach Boruszyna. Blisko 3000
ha zajmują lasy ochronne, są to głównie lasy glebochronne i wodochronne. Prawie cały obszar Nadleśnictwa Krucz stanowi obszar Natury 2000.
Mimo przeważających ubogich siedlisk, na terenie Nadleśnictwa występuje
duża różnorodność zespołów roślinnych, od borów sosnowych, przez buczyny,
dąbrowy aż po wilgotne łęgi olszowo - jesionowe. Wśród pofalowanego terenu
w zagłębieniach znajdują się śródleśne jeziorka oraz mokradła. Prawdziwym
bogactwem jest szata roślinna na Morenie Czarnkowskiej, występują tu rośliny
rzadko spotykane w Wielkopolsce. Morena jest bardzo atrakcyjna turystycznie, są tu
piękne miejsca widokowe, niesłabnącym zainteresowaniem ze strony dzieci
i dorosłych cieszy się zagroda dzicza, która znajduje się przy Leśniczówce w Goraju.
Z roku na rok coraz bardziej rozwija się działalność edukacyjna, która
realizowana jest głównie na ścieżce przyrodniczo - leśnej na terenie Leśnictwa
Ciszkowo i Gniewomierz. Na trasie ścieżki zapoznać się można z całokształtem
zagadnień związanych z gospodarką leśną oraz z dużym zróżnicowaniem
przyrodniczym.
Tereny Nadleśnictwa można również zwiedzać wykorzystując interesujące
szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz szlak konny. Trasy tych szlaków
zaprojektowano głównie z myślą o amatorach aktywnego wypoczynku i tych, którzy
preferują samodzielne poznawanie tajników puszczańskiego lasu.
W zasięgu Nadleśnictwa są dwa rezerwaty przyrody: Wilcze Błoto w Leśnictwie Ciszkowo oraz bagno Chlebowo przy Leśnictwie
Garncarskibród. Nadleśnictwo leży na terenie dwóch obszarów chronionego krajobrazu - Puszcza Notecka i Dolina Noteci. Z ciekawych zwierząt
występują: bielik, kania ruda, kania czarna, bocian czarny, kormoran, żmija zygzakowata, dość powszechne są bobry. Las jest udostępniony poprzez
sieć parkingów leśnych, najczęściej korzystają z nich amatorzy grzybobrania.
Warte obejrzenia są zespoły pałacowo parkowe - w dawnej siedzibie Hochbergów w Goraju oraz w Kruczu z siedzibą Nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Krucz wchodzi w skład Leśnego
Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka.
Podstawowym celem Leśnego Kompleksu
Promocyjnego (LKP) jest wprowadzanie dla
praktyki zasad zagospodarowania lasu
w warunkach pełnego rozpoznania stanu
i wymogów ochrony przyrody. W tym celu
podejmuje się szereg działań polegających między
innymi na odtwarzaniu naturalnych walorów lasu,
łączeniu celów gospodarki leśnej i ochrony
przyrody, prowadzeniu prac badawczych, szkoleń
oraz edukacji leśnej społeczeństwa.
Serdecznie zapraszamy wszystkie
zainteresowane osoby, ceniące spokój, ciszę
i piękno przyrody do odwiedzenia naszych lasów.

Nowo powstałe
gospodarstwo
agroturystyczne
“SEBASTIAN”
malowniczo położone
jest na skraju Puszczy
Noteckiej we wsi

Nowina
Jeżeli pragną Państwo
spędzić wolny czas z dala
od wielkiego miasta
w ciszy, spokoju
i w urokliwym zakątku to
mamy nadzieję iż nasza
oferta w pełni zaspokoi
Państwa oczekiwania.
Serdecznie zapraszamy

www.agro-turystyka.pl
Tel:. +48 797 679 790

CHATA KRUCZ
to stary dom z czerwonej cegły, z trzema piecami
kaflowymi, którego klimat został uzupełniony
przez udogodnienia zapewniające wygodę
użytkowania: wc, łazienkę z natryskiem oraz
pełne wyposażenie kuchni pozwalające
swobodnie przygotować posiłek. Do tego sad,
dużo zieleni wokół i zadaszony taras. Miejsce
idealne dla lubiących piesze spacery, wycieczki
rowerowe, grzybobranie, spokój …
Dom położony jest na
uboczu miejscowości
Krucz, niedaleko
lasu. Wynajmujemy
go w całości. W 3pokojowej chacie
może swobodnie
przybywać 6 osób, a
ogrodzony teren przy
domu jest do
wyłącznej dyspozycji
gości.

Kontakt:
info@chatakrucz.pl
tel. 607 664 766
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OBSŁUGA IMPREZ
OKOLICZNOŚCIOWYCH (do 120 osób)
KATERING
W KOMPLEKSIE - PIJALNIA PIWA
OBIEKT KLIMATYZOWANY
Kontakt: 67 2556174 67 2557500

Gospodarstwo Agroturystyczne ,,NAD STAWEM”
Zapraszamy do Gospodarstwa Agroturystycznego ,,NAD STAWEM”, zacisznego miejsca w sam raz na wypoczynek.
Nasze Gospodarstwo położone jest jak sama nazwa wskazuje bezpośrednio przy stawie, gdzie nasi goście będą
mogli skorzystać z łowiska, ,,Nad Stawem” to wspaniałe miejsce na wypoczynek
u wrót Puszczy Noteckiej, ale również miejsce gdzie można organizować imprezy okolicznościowe w Sali
kominkowej mieszczącej około 40-50 osób.
Do dyspozycji gości oddajemy komfortowe pokoje 3-5osobowe z łazienkami oraz wspólną kuchnię. Dodatkowa
atrakcję dla gości jest miejsce na grilla czy ognisko, gdzie mile widziana jest biesiada przy pieczonej kiełbasce.
Dysponujemy dwudziestoma miejscami noclegowymi, a więc nie jest to duży obiekt, zapewniamy, że każdy u nas
znajdzie coś dla siebie. Tak więc zapraszamy na: wypoczynek, grzybobranie w pobliskich lasach, imprezy
okolicznościowe oraz zwiedzanie otaczających nas pięknych terenów.

Barbara Smug, Stajkowo 87b, 64-720 Lubasz www.stajkowo.pl Tel. 672556121 kom. 503647014, 511105472 stajkowo78b@
o2.pl

Celem naszej działalności jest profesjonalna i kompleksowa obsługa
każdego Klienta potrzebującego pomocy przy naprawie Mercedesa.
Służymy radą, a przede wszystkim dostarczamy oryginalne części.
W trosce o Klienta od lat stale powiększamy stany magazynowe części
używanych, jak i nowych. Fotografie zamieszczone w naszej galerii są
zaledwie namiastką naszych zasobów i tylko częściowo obrazują nasze
możliwości.
Największe doświadczenia czerpiemy z napraw we własnym warsztacie.
Prowadzimy naprawy powypadkowe także dla indywidualnych Klientów.
Obsługując Klienta dbamy przede wszystkim o jego czas. W związku z tym
prowadzimy sprzedaż wysyłkową na cały kraj, a co za tym idzie bierzemy
dużą odpowiedzialność za pomyślne dostawy części do odbiorcy. Niemniej
jednak zapraszamy wszystkich po odbiór osobisty części do siedziby
naszej firmy w Lubaszu, uroczym miejscu Wielkopolski.
Zapraszamy
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