ZABYTKI
GMINY
BOBRÓWKO
• Kościół parafialny pw. św. Antoniego z
Padwy wybudowano pod koniec XIX w. w
stylu
neoromańskim.
Budowla została wzniesiona z cegły na kamiennej podbudowie. Świątynia posiada prostopadłościenną nawę nakrytą
dwuspadowym dachem,
wieżę po stronie zachodniej i prezbiterium po
wschodniej. Wewnątrz
zachował się niewielki,
manierystyczny ołtarz
ufundowany w 1627 r.
• Pałac położony jest w
obrębie założenia folwarcznego. Rezydencja
powstała w dwóch etapach przypadających na
koniec XVIII w. i połowę XIX w. Wewnątrz
zachował się wystrój sali balowej ze sztukateriami, parkietem i boazeriami. Zachowane
są również inne elementy wystroju, takie jak:
klatka schodowa, stolarka drzwiowa i okienna.

Gmina
Strzelce Krajeńskie
Rowerem i pieszo

BRONOWICE
• Kościół filialny pw. Chrystusa Króla
wzniesiony pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim. Charakterystycznym elementem
świątyni jest strzelista wieża z ozdobnym wiatrowskazem, w którego zwieńczeniu umieszczono wizerunek kura. Wewnątrz zachowały
się oryginalne elementy wyposażenia i wystroju, na które składa się ołtarz, ambona, ławki i

BAUDENKMÄLER
IN DER GEMEINDE
BOBRÓWKO (ehemals Breitenstein)
• St. Antonius von Padua-Kirche
Die neoromanische Kirche wurde gegen Ende des
19. Jahrhunderts errichtet. Die
Grundmauern der Kirche bestehen aus Feldsteinen, die
Außenmauern dann aus Ziegelsteinen. Den Abschluss des
quaderförmigen Hautschiffes bildet ein schlichtes Satteldach, der Kirchturm erhebt
sich im Westen, der Altarraum
im Osten. Von der Innenausstattung erhalten blieb ein kleiner manieristischer Altar aus
dem Jahre 1627.
• Schloss- und Parkanlage
Das Schloss wurde innerhalb einer Gutsanlage errichtet, zunächst gegen Ende des 18. Jahrhundert,
und dann im Rahmen seines intensiven Ausbaus
um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Innenräume, vor allem den einstigen Ballsaal, schmücken
noch heute kunstvolle Stuckarbeiten, Parkettboden sowie zahlreiche Täfelungen. Ebenso original
erhalten blieben der Treppenaufgang sowie Fenster
und Türen.
BRONOWICE (ehemals Braunfelde)
• König Christi-Filialkirche
Die neogotische Kirche wurde gegen Ende des 19.
Jahrhunderts errichtet. Charakteristisch für das
Gotteshaus ist sein Spitzturm mit der kunstvollen
Wetterfahne, die wiederum ein Huhn schmückt. Im
Inneren blieben einige Elemente der Ausstattung

empora muzyczna oraz obraz przedstawiają- erhalten, wie der Altar, die Kanzel, Bänke, Empocy „Złożenie do grobu” wykonany wg kom- re sowie ein nach Raffael gestaltetes Gemälde „Grapozycji Rafaela.
blegung Christi“.
Brzoza
Brzoza (ehemals Birkholz)
• Cerkiew prawosławna pw. św. Micha- • Erzengel Michael-Kirche der russischła Archanioła wzniesiona została w stylu ro- orthodoxen Pfarrgemeinde
mańskim pod koniec XIII w. Przebudowa i Das romanische Gotteshaus wurde bereits gegen
rozbudowa świątyni miała miejsce w 1751 Ende des 18. Jahrhunderts errichtet. Um- und Ausr. z inicjatywy generabau erfolgten 1751 auf Initiała Erdmanna Ernsta von
tive von Generalmajor ErdRüitz. Z tego czasu pomann Ernst von Rüitz. Aus
chodzi barokowa wieża
eben jener Zeit stammt u.a.
nadbudowana nad parder an der Westseite errichte
tią zachodnią. W koBarockturm. Erwähnenswert
ściele jest tablica epitaist darüber hinaus das Grabfijna upamiętniająca podenkmal für die im I. Weltległych mieszkańców wsi
krieg gefallenen Einwohner
podczas I wojny światodes Dorfes. Nach 1945 wurwej. Po 1945 r. świątynię adaptowano na cer- de das Gebäude in eine russisch-orthodoxe Kirche
kiew prawosławną.
umgestaltet.
• Spichlerz wybudowany został w 1717 r. w • Speicher
ramach założenia folwarcznego. Jest to bu- Der 1717 errichtete Speicher zählt zu den Wirtschadowla ceglana, tynkowana, nakryta wysokim ftsgebäuden des hiesigen Gutshofs. Der verputzte
dachem dwuspadowym. Z dawnego wystro- Ziegelbau wird von einem Satteldach bedeckt. Von
ju obiektu, w szczycie wschodnim zachował der einstigen Bebauung blieb am Ostgiebel ein Teil
się fragment wiatrowskazu w kształcie gło- der Wetterfahne erhalten; hierbei handelt es sich
wy nakrytej kapeluszem. Jest to tzw. głowa um dekorativen, mit Helm bedeckten Kopf, der
Schöninga - dekoracja odnosząca się do wła- wohl auf die Eigentümer der hiesigen Landgüter,
ściciela tutejszych dóbr ziemskich i zarazem die Familie von Schöning, bezogen werden kann.
inicjatora budowy spichlerza.
Danków (ehemals Tankow)
Danków
• Kościół filialny pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa znajduje się w sąsiedztwie zespołu folwarcznego i parku. Budowla wzniesiona
została w latach 70. XIX w. z kamienia i cegły w stylu neogotyckim. Posiada prostokąt-

• Herz Jesu-Filialkirche
Die Kirche befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gutshof mit seiner Parkanlagen. Sie
wurde in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
aus Stein und Ziegeln im Stile der Neugotik errichtet. An das auf rechteckigem Grundriss errichte-

ną nawę, strzelistą wieżę po stronie zachodniej i prezbiterium po wschodniej. W świątyni zachowały się elementy dawnego wystroju,
w tym empora muzyczna i ławki.
• Oranżeria wzniesiona została w latach 40.
XIX w. w stylu neoklasycystycznym i przebudowana po II wojnie światowej na ośrodek kolonijny. Jest to budowla murowana z
cegły o tynkowanych elewacjach. Obiekt jest
nakryty dachem dwuspadowym i akcentowany w narożach smukłymi filarami. Na wystrój
architektoniczny składają się gzymsy oraz
zwieńczenie z partią fryzu złożonego ze stylizowanej wici roślinnej.
• Mauzoleum rodowe neogotyckie zostało
wybudowane około 1859 r. Budowla składa
się z narteksu z reprezentacyjnym wejściem,
ponad którym umieszczono nadświetle w formie rozety oraz z katakumb z arkadowymi niszami na sarkofagi. W mauzoleum składano doczesne szczątki kolejnych przedstawicieli rodu von Brand,
władającego dobrami
dankowskimi.

te Hauptschiff schließt im Westen der Kirchturm
mit seinem charakteristischen Spitzturm sowie im
Osten der Altarraum an. Von der Originalausstattung erhalten blieben u.a. Empore und Bänke.
• Orangerie
Das neoklassizistische Gebäude wurde in den 40er
Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet und nach
dem II. Weltkrieg zu einer Ferienanlage für Schulkinder umgebaut. Die Außenwände des Ziegelbaus sind verputzt, bedeckt wird es von einem Satteldach; die Hausecken schmücken schlanke Pfeiler. Architektonisch besonders erwähnenswert
sind das Gesimse zwischen den Stockwerken sowie der Schmuckfries mit seinen stilisierten Pflanzenranken.
• Mausoleum der Familie von Brand
Das neogotische Familiengrab wurde um 1859 errichtet. Es besteht aus einem
repräsentativen Vorbau (einem
sog. Narthex) als Eingangshalle,
den eine eindrucksvolle Fensterrose schmückt. Die eigentliche
Grabstätte besteht aus Katakomben mit einzelnen Nischen für
die Sarkophage. Im Mausoleum
wurden die sterblichen Überreste der Familie von Brand – den
Eigentümern der hiesigen Landgüter – beigesetzt.

Długie
• Stodoła położona jest w obrębie założenia
folwarcznego. Jest to budowla wzniesiona z
kamienia polnego w latach 20. XIX w. w stylu
klasycystycznym. Inicjatorem jej budowy był
właściciel tutejszych dóbr ziemskich - Adolf
Ernst von Brand lub jego następca. Budowla
założona jest na planie wydłużonego prosto-

Długie (ehemals Dolgen)
• Scheune
Die Scheune zählt zu den Wirtschaftsgebäuden des
Gutshofs. Der klassizistische Bau wurde in den
20er Jahren des 19. Jahrhunderts ganz aus Feldsteinen errichtet. Eigentümer der hiesigen Landgüter
war damals Adolf Ernst von Brand; er oder sein Nachfolger hatten den Bau der Scheine veranlasst.
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kąta i nakryta dachem dwuspadowym z na- Das Gebäude auf dem Grundriss eines verlängerczółkami.
ten Rechtecks errichtet, es wird von einem Walmdach bedeckt.
Gardzko
• Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela Gardzko (ehemals Hohenkarzig)
wybudowany został w 1860 roku w stylu neo- • Johannes der Täufer-Filialkirche
romańskim. Świątynia została wzniesiona z Die neoromanische Kirche wurde 1860 aus Ziecegły ceramicznej na planie krzyża z wieżą po gelstein errichtet. Der Kirchturm befindet sich im
stronie północnej i prezbiterium po południo- Norden, der Altarraum im Süden. Von der einstigen
wej. Z wyposażenia zachowała się chrzcielni- Ausstattung erhalten blieben das Taufbecken sowie
ca oraz witraże w oknach prezbiterium. Przed die Kirchenfenster im Chorraum. Vor dem Kirchekościołem znajdują się dwa pomniki nagrob- neingang befinden sich zwei Grabsteine aus dem
ne z końca XVIII i początku XIX w. oraz dwa Ende des 18. sowie dem Beginn des 19. Jahrhunhistoryczne dzwony kościelne na współcze- derts, und ebenso zwei an einem modernen, aus
snej metalowej dzwonnicy.
Metall gefertigten Glockenturm angebrachte Kirch• Dawny budynek szkoły wzniesiono w 1. glocken.
ćwierci XX wieku w konwencji niemiec- • Ehemaliges Schulgebäude
kiej architektury rodzimej. Budowla została Das Gebäude wurde in den ersten beiden Jahrzehnwzniesiona z cegły ceramicznej, o tynkowa- ten des 20. Jahrhunderts ganz im damals typischen
nych elewacjach, z fantazyjną, ryglową deko- Heimatstile errichtet. Der Ziegelsteinbau wurde
racją umieszczoną w szczytach.
verputzt, besonders auffällig sind die fantasievollen
• Dawny zajazd pod Lipą znajduje się w cen- Fachwerkelemente in den Giebeln.
trum wsi, po południowej stronie kościoła. • Ehemaliger Gasthof „Zur Linde“
Obiekt został wzniesiony w pierwszej ćwierci Das sich im Zentrum der Ortschaft, südlich der KirXX w. w konwencji niemieckiej architektury che, befindliche Gebäude wurde in den ersten berodzimej i charakteryzuje się silnie zróżnico- iden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im damals
waną bryłą nakrytą wysokimi dachami dwu- typischen Heimatstil errichtet. Charakteristisch ist
spadowymi.
seine geradezu verspielte, aus den unterschiedlichsten Elementen bestehende Formen auf einem LGilów
• Rządcówka stanowi relikt założenia folwarcz- Grundriss, jeweils bedeckt von Satteldächern.
nego, będącego własnością tutejszych właścicie- Gilów (ehemals Geilenfelde)
li dóbr ziemskich. Budowla zlokalizowana jest w • Gutsverwalterhaus
centralnej części miejscowości, postawiona fron- Von Gutsverwalterhaus wurden einst die Geschicke
tem do drogi, prowadzącej niegdyś do pałacu des Vorwerks gelenkt, das die Eigentümer der hiesii powiązana z parkiem krajobrazowym. Rząd- gen Ländereien angelegt hatten. Das Gebäude steht
cówka powstała pod koniec XIX w. i reprezen- im Zentrum der Ortschaft mit der Frontseite zur
tuje nurt architektury eklektycznej.
Straße ausgerichtet; damals führte von hier aus ein

• Wieża widokowa
Wieża została wzniesiona w
1. ćwierci XX w. jako element funkcjonalny parku
krajobrazowego. Stoi po południowo-zachodniej stronie jego założenia, na skraju miejscowości. Budowla
wzniesiona jest z kamienia, a
w górnej partii w konstrukcji
ryglowej z ceglanym wypełnieniem. Wieża zwieńczona
została charakterystycznym
hełmem krytym dachówką karpiówką.
Licheń
• Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został wzniesiony w 1794 r. z
fundacji hrabiny Wilhelminy von Lichtenow,
oficjalnej metresy króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma II. Świątynia położona jest na wyniesieniu terenu, w obrębie dawnego cmentarza. Jest to skromna budowla w formie prostopadłościennej z dodaną po stronie zachodniej wieżą, zwieńczoną ozdobnym wiatrowskazem z datą budowy.
• Stajnia znajduje się w obrębie zespołu folwarcznego. Budowla została wybudowana w
XVIII w. z kamienia i cegły jako prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym z naczółkami. Kompozycja elewacji frontowej uległa
po części zatarciu, jednak utrzymano historyczny rodzaj pokrycia dachowego z dachówki karpiówki.

Weg direkt zum Schloss mit seinem Landschaftspark. Das Haus
wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im damals typischen
Stile des Eklektizismus errichtet.
• Aussichtsturm
Der Turm wurde in den ersten
beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im südwestlichen Teil
des Landschaftsparks, am Rande
der Ortschaft, errichtet. Den Abschluss des Steinbaus bildet ein
mit Ziegeln ausgemauertes Fachwerk, das Dach wiederum ist ein charakteristisches, mit Biberschwänzen eingedecktes Helmdach.
Licheń (ehemals Lichtenow)
• Marien-Filialkirche
Die Kirche wurde 1794 errichtet; die hierzu notwendigen Mittel hatte Wilhelmine Gräfin von Lichtenau – eine offizielle Mätresse des preußischen
Königs Friedrich Wilhelm II. – bereitgestellt. Sie
wurde auf einer kleinen Anhöhe beim ehemaligen
Friedhof erbaut. Dem schlichten, quaderförmigen
Sakralbau wurde am westlichen Gebäudeteil ein
Turm mit abschließender Wetterfahne, auf der das
Erbauungsdatum eingetragen wurde, hinzugefügt.
• Gestüt und Pferdestall
Der im 18. Jahrhundert aus Feld- und Ziegelsteinen
in Quaderform mit einem abschließenden Walmdach errichtete Pferdestall zählte zu den Wirtschaftsgebäuden des hiesigen Gutshofs. Die Fassade ist
bereits leicht verwittert, gut erhalten blieb jedoch
das mit Biberschwänzen bedeckte Walmdach.

Lipie Góry
Lipie Góry (ehemals Mansfelde)
• Kościół filialny pw. św. Józefa znajduje się • St. Josef-Filialkirche
pośrodku miejscowości, w obrębie dawne- Die in der Ortsmitte am ehemaligen Friedhof der

go cmentarza parafialnego.
Został wzniesiony w XV
w. z nieobrobionych kamieni polnych. Z tego czasu w elewacji południowej
zachował się ostrołuczny
portal. W świątyni znajduje się obraz przedstawiający
Chrystusa na Górze Oliwnej z 1854 r. wykonany przez berlińskiego
malarza Augusta Friedricha Kaselowskiego.
• Dawny budynek szkoły znajduje się w sąsiedztwie kościoła. Jest to budowla wzniesiona w latach 90. XIX w. z cegły ceramicznej
na kamiennej podbudowie o nietynkowanych
elewacjach. Obiekt złożony jest z dwóch części: biura wraz z mieszkaniem nauczyciela i
sali lekcyjnej.
Lubicz
• Kościół filialny pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła wybudowany został pod koniec XIII lub na początku XIV w. w stylu gotyckim. Świątynia posiada
charakter obronny. Z czasów budowy, w jej elewacjach zachowały się terakotowe detale w formie plakiet z wyobrażeniem stylizowanej lilii. Wewnątrz kościoła znajdują się późnośredniowieczne malowidła
ścienne i barokowy ołtarz.
• Dawny budynek szkoły położony jest w
centrum miejscowości, w sąsiedztwie kościoła, przy skrzyżowaniu dróg wiejskich. Został
wybudowany w 1892 r. z cegły, na kamiennej

Pfarrgemeine stehende Kirche wurde noch im 15. Jahrhundert aus unbearbeiteten Feldsteinen errichtet.
Aus jener Zeit erhalten blieb
der Spitzbogen an der Südfassade. Das Kircheninnere schmückt ein Gemälde
„Christus am Ölberg“ aus
dem Jahre 1854, angefertigt vom Berliner Maler
August Friedrich Kaselowski.
• Ehemaliges Schulgebäude
Das Schulgebäude steht gleich südlich der Kirche.
Der unverputzte Ziegelsteinbau wurde auf einem
Fundament aus Feldsteinen in den 90er Jahren des
19. Jahrhunderts errichtet. Es besteht aus zwei Teilen, wie es typisch für die damalige Bauweise war:
neben dem Büro und der Wohnung für den Lehrer
befand sich der Unterrichtsraum.
Lubicz (ehemals Blumenfelde)
• St. Peter und Paul-Filialkirche
Die gotische Kirche wurde gegen Ende des 13. bzw.
zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet. Besonders
auffällig ist ihre Bauweise
als Wehrkirche. Noch aus
der Bauzeit stammen Fassadenelemente aus Terrakotta, deren Form an Lilien
erinnern. Von der Ausstattung erhalten blieben spätmittelalterliche Wandmalereien sowie der barocke Altar.
• Ehemaliges Schulgebäude
Die Schule befindet sich im Ortszentrum gleich neben der Kirche an der Straßenkreuzung. Sie wur-

podbudowie, o nietynkowanych elewacjach. de, ebenso auf einem Fundament aus Feldsteinen, 1892 errichtet; die Ziegelsteinmauern wurOgardy
• Kościół parafialny pw. św. Stanisława den nicht verputzt.
Kostki znajduje się na wyniesieniu terenu w Ogardy (ehemals Wugarten)
obrębie dawnego cmentarza, wygrodzonego • Stanislaus Kostka-Pfarrkirche
kamiennym murem. Budowla została wznie- Die Pfarrkirche wurde auf einer kleinen Anhöhe
siona na przełomie XIII i XIV w. z granito- neben dem ehemaligen, von einer Feldsteinmauwych kwader. Pod koniec XIX w., po stronie er umgebenen Friedhof gegen Ende des 13./zu
zachodniej, dodano wieżę. Świątynia w 1962 Beginn des 14. Jahrhunderts aus Granitquadern
r. została zniszczona przez pożar i następnie errichtet. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurodbudowana. Wewnątrz znajduje się pia- de an der Westseite ein Kirchturm angebaut. Bei
skowcowa płyta epitafijna Wolfa von Born- einem verheerenden Brand wurde sie 1962 fast
stedt z 1. połowy XVII w.
vollständig zerstört und dann aber wieder aufge• Pałac wybudowano z inicjatywy hrabiow- baut. Im Inneren befindet sich ein aus Sandsteskiej rodziny von Blankensee w latach 70. in gefertigtes Grabdenkmal aus der ersten Hälfte
XIX w. Rezydencja położona jest w sąsiedz- des 17. Jahrhunderts; hier beigesetzt wurde Wolf von
twie parku krajobrazowego. Jest to budy- Bornstedt.
nek murowany z cegły ceramicznej o tynko- • Schloss
wanych elewacjach. PaDas Schloss ließen in den
łac posiada dwie kondy70er Jahren des 19. Jahrgnacje i nakryty został
hunderts die Grafen von
dachem czteropołacioBlankensee errichten. Die
wym. W elewacji fronResidenz ist in unmittelbarer
towej i tylnej umieszNachbarschaft zum Landczono dekorację roślinschaftsgarten gelegen. Das
ną oraz herb rodowy
mit einem Walmdach gewłaścicieli.
deckte zweigeschossige Ge• Dwór wzniesiono w sąsiedztwie folwarku bäude wurde aus Ziegelsteinen gemauert, die Aupod koniec XVIII lub na początku XIX w. ßenfassaden sind verputzt. Front- und RückfasPod koniec XIX w. dodano przed jego fron- sade schmücken jeweils Pflanzendekor und Fatem drewniany ganek. Jest to budowla mu- milienwappen.
rowana o tynkowanych elewacjach. Budynek • Gutshaus
jest parterowy, częściowo podpiwniczony, Das Gutshaus wurde neben den Vorwerksgebäunakryty dachem dwuspadowym z naczółka- den gegen Ende des 18. oder zu Beginn des 19.
mi. Zachowała się częściowo historyczna sto- Jahrhunderts errichtet. Gegen Ende des 19. Jahrlarka klatki schodowej oraz stolarka okienna hunderts fügte man an der Frontfassade des veri drzwiowa.
putzten Ziegelsteinbaus im Eingangsbereich eine
• Stodoła położona jest w obrębie założe- kleine Laube an. Das Gebäude ist zweigeschosnia folwarcznego. Prawdopodobnie zosta- sig, teilweise unterkellert und mit einem Walmła wzniesiona pod koniec XIX w. Jest to dach bedeckt. Erhalten blieben u.a. der Treppebudowla z łamanego kamienna, o nietyn- naufgang sowie Fenster und Türen.
kowanych elewacjach, nakryta ceramicz- • Scheune
nym, dwuspadowym dachem naczółkowym. Die wahrscheinlich gegen Ende des 19. JahrhunOd strony dziedzińca, w połaci dachowej derts errichtete Scheune ist eines der Wirtschaumieszczony jest żuraw zawierający pierwot- ftsgebäude des hiesigen Gutshofs. Der unverputznie mechanizm dźwigowy.
te, mit einem Walmdach bedeckte Speicher wurde aus Bruch- und gebrannten Ziegelsteinen erOgardzki Młyn
• Budynek młyna znajduje się w ramach baut, auf der Gebäudeseite zum Wirtschaftshof
założenia młyńskiego, przy ujściu Ogard- hin blieb der Kran mit seiner originalen Hebevornej z Jeziora Młyńskiego. Parterową budow- richtung erhalten.
lę wzniesiono pod koniec XVIII w. w kon- Ogardzki Młyn (ehemals Wugartner
strukcji ryglowej. Budynek nakryty jest da- Mühle)
chem dwuspadowym z naczółkami. W okre- • Müllerhaus
sie powojennym przy szczycie wschodnim Das gegen Ende des 18. Jahrhunderts errichteistniało koło młyńskie. Obok, po stronie za- te zweistöckige, mit einem Walmdach bedeckchodniej, znajduje się mniejszy budynek, te Fachwerkhaus zählt zu den hiesigen Mühlendawniej stanowiący mieszkanie pracowni- gebäuden und ist an der Mündung des Fließ in
ków młyńskich.
den Mühlenteich gelegen. Noch in der Nachkrieg-
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Pielice
• Kościół filialny pw. MB Nieustającej Pomocy położony jest pośrodku miejscowości w obrębie dawnego cmentarza. Kościół
wzniesiony pod koniec XVIII w. jest budowlą ryglową, jednonawową z nadbudowaną wieżą dzwonniczą.
Wewnątrz
znajduje się dzwon wykonany w 1619 r. z inicjatywy szlacheckiej rodziny von Bornstedt
w ludwisarni Otto Albersa w Gorzowie.
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Przyłęg
• Kościół filialny pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa
wybudowany z łamanego kamienia i cegły
w 1803 r. położony jest pośrodku miejscowości na wyniesieniu terenu. Nad zachodnią
częścią prostopadłościennej budowli dodano
wieżę dzwonniczą. Na uwagę zasługuje oryginalna stolarka drzwiowa wraz z okuciami.
Wewnątrz zachowała się historyczna ambona, chrzcielnica i ławki.

szeit verrichtete an der Ostseite des Gebäudes ein
Mühlrad seine Arbeit. Gleich neben dem Müllerhaus steht ein kleineres Gebäude, in dem einst die
Angestellten des Müllers wohnten.
Pielice (ehemals Pehlitz)
• Marien-Filialkirche
Die gegen Ende des 18. Jahrhunderts errichtete Fachwerkkirche steht im Ortszentrum
neben dem ehemaligen Friedhof. An der Westseite wurde ein Glockenturm angebaut.
Sie beherbergt eine 1619 in der
Landsberger Gießerei von Otto
Albers im Auftrag der Familie
von Bornstedt gegossene Glocke.
Przyłęg (ehemals Altenfließ)
• Herz Jesu-Filialkirche
Die inmitten der Ortschaft auf einer kleinen Anhöhe stehende Kirche wurde 1803 aus Bruch- und
Ziegelstein errichtet. An der Westseite des schlichten, quaderförmigen Gebäudes wurde ein Glockenturm angebaut. Der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen hier die Eingangstüren mit ihren
kunstvollen Beschlägen. Von der einstigen Ausstattung erhalten blieben Kanzel, Taufbecken und
Bänke.

Sidłów
• Gołębnik znajduje się w obrębie założe- Sidłów (ehemals Zeitlow)
nia folwarcznego, pośrodku czworoboczne- • Taubenhaus
go dziedzińca. BudowDas zentral im Vierseitenlę wzniesiono w 1909
hof gelegene, 1909 errichtete
r. Obiekt założony na
Taubenhaus zählt zum hiesiplanie ośmiobocznym
gen Gutshof. Das auf achteczwieńczony jest hełkigem Grundriss errichtete
mem krytym dachówGebäude wird von einem mit
ką karpiówką i ozdobBiberschwänzen und Firstzienymi gąsiorami. Powygeln gedeckten Helmdach, auf
żej umieszczona została
dem sich eine kunstvoll gegałka z misternie wykuschmiedete Wetterfahne betym wiatrowskazem.
findet, abgeschlossen.
Sławno
Sławno (ehemals Schönfeld)
• Dwór znajduje się w obrębie założenia fol- • Gutshaus
warcznego. Jest to budowla z kamienia i ce- Das Gutshaus bildet den Mittelpunkt des hiesigły, zrealizowana w dwóch etapach: w poło- gen Gutshofs. Es wurde aus Stein und Ziegeln in
wie XIX w. i pod koniec tego stulecia. We- zwei Bauphasen errichtet: zunächst um die Mitte
wnątrz zachował się w znacznej mierze orygi- des 19. Jahrhunderts, und dann abschließend genalny wystrój wnętrz, w tym stolarka okien- gen Ende desselben Jahrhunderts. Die Innenausna i drzwiowa, schody, boazerie oraz sztuka- stattung blieb fast vollständig erhalten: hierzu zähterie w pomieszczeniach reprezentacyjnych, a len Fenster und Türen, Treppen, Holztäfelung sotakże w sypialniach.
wie wundervolle Stuckarbeiten in den repräsenta-
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SZLAKI ROWEROWE / RADWANDERWEGE
1. Strzelce Krajeńskie - jezioro Popie/Popie-See - rezerwat przyrody „Mszar Rosiczkowy koło
Rokitna”- Długie/Naturschutzgebiet „Sonnentau-Hochmoor bei Rokitno“ – Długie-See
szlak czerwony/rot markierter Wanderweg: 11,6 km
2. Zwierzyn - Gardzko – rezerwat przyrody „Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”/Naturschutzgebiet „Sonnentau-Hochmoor bei Rokitno“ – jezioro Rydzek Głęboki/Tiefer Rydzek Głęboki-See–
jezioro Słowa/Słowa-See– jezioro Ogardzka Odnoga (Spalony Most)/ Ogardzka Odnoga-See
(abgebrannte Brücke)
szlak czarny i zielony/schwarz und grün markierter Wanderweg:17,9 km
3. Strzelce Krajeńskie – Sławno – Międzymoście – rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie”/ Naturschutzgebiet „Zanzthaler Buchen“ – jezioro Wełmino/Wełmino-See – rezerwat przyrody „Rzeka Przyłężek”/Naturschutzgebiet „Fluss Przyłężek” – rezerwat przyrody „Wilanów”/Naturschutzgebiet „Wilanower Forst“ – Wilanów – Wielisławice – Dolny Młyn – Danków
szlak żółty/gelb markierter Wanderweg: 40,4 km
4. Strzelce Krajeńskie – Wielisławice – Wilanów – rezerwat przyrody „Wilanów”/Naturschutzgebiet „Wilanower Forst“ – Santoczno szlak czerwony/rot markierter Wanderweg: 15,8 km
5. Stare Kurowo – Kawki – jezioro Dołgie/Dołgie-See – Długie
szlak żółty/gelb markierter Wanderweg: 6,7 km
6. Strzelce Krajeńskie – Licheń – jezioro Słowa/ Słowa-See – jezioro Ogardzka Odnoga (Spalony Most)/Ogardzka Odnoga-See (abgebrannte Brücke)
szlak żółty/gelb markierter Wanderweg: 12,6 km
7. Jezioro Ogardzka Odnoga (Spalony Most)/Ogardzka Odnoga-See (abgebrannte Brücke) –
Pielice – Ogardy – Tuczno – Bobrówko – Danków
szlak żółty/gelb markierter Wanderweg: 29,0 km
8. Strzelce Krajeńskie – Gardzko – Rokitno – Stare Kurowo
szlak niebieski/blau markierter Wanderweg: 11,6 km
9. Górki Noteckie – Przyłęg – Przyłęsko szlak niebieski/blau markierter Wanderweg: 15,1 km
10. Zdroisko – rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie”/Naturschutzgebiet „Zanzthaler Buchen“ – Górki Noteckie
szlak niebieski/blau markierter Wanderweg: 7,8 km
11. Sarbiewo – Sławno szlak czarny/schwarz markierter Wanderweg: 3,3 km
SZLAKI PIESZE/WANDERWEGE
1. Santoczno – Rezerwat Leśny „Rzeka Przyłężek”/Waldschutzgebiet „Fluss Przyłężek“ – Brzoza – Sławno – Strzelce Krajeńskie.
szlak czerwony/rot markierter Wanderweg – 18,9 km
2. Strzelce Krajeńskie - Gardzko – Rokitno – Kawki – Kawcze Góry.
szlak czerwony/rot markierter Wanderweg – 12,6 km
SZLAK KAJAKOWY / PADDELTOUREN
1. Szlak „Ku Bałtykowi”/„Der Ostsee entgegen“: Długie – j. Lipie/Lipie-See – j. Słowa/SłowaSee – j. Osiek/Osiek-See – j. Ogardzka Odnoga/Ogardzka Odnoga-See – (początek szlaku wodnego „Lubuskie Mazury”)/(erster Abschnitt des Wasserwanderwegs „Sebuser Masuren”) – 7,5 km
SZLAKI NORDIC WALKING / NORDIC WALKING-ROUTEN
1. Szlak „Klasztorny” – (wokół Strzeleckich jezior: j. Klasztorne Górne i j. Dolne)/„KlosterRoute“ (rund um die Friedeberger Seen: Klasztorne Górne- und Dolne-See).
szlak żółty/gelb markierte Route – 5,5 km
2. Szlak „Huberta” – (Długie - wokół rezerwatu przyrody „Mszar przygiełkowy-Długie” im.
Huberta Jurczyszyna)/„Hubertuspfad“ (Długie – Naturschutzgebiet „Weißes Schnabelried-Długie“).
szlak niebieski/blau markierte Route – 4,5 km
3. Szlak „Zaczarowanych Panien z Burgwall” – (Długie – j. Lipie, j. Słowa, j. Kokno – Długie)/„Bezaubernde Jungfrauen vom Burgwall“: Długie – Lipie-See, Słowa-See, Kokno-See – Długie
szlak niebieski/blau markierte Route – 12,5 km
4. Szlak „Pętla Kniaziówny z Dankowskiego Jeziora”/„Des Fürstentochter Geheimnisse im Dankow-See“ – (Danków). szlak zielony/grün markierte Route– 3,0 km
5. Szlak „Starego Kapitana”/„Auf alten Kapitänspfaden“ – (Danków).
szlak zielony/grün markierte Route - 4,2 km
6. Szlak „Dankowskie Skarby”/„Tankower Schätze“ – (Danków).
szlak zielony/grün markierte Route – 6,0 km

Sokólsko
• Kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa jest skromną budowlą wzniesioną z ceramicznej cegły około 1920 r. Na historyczne
wyposażenie i wystrój kościoła składa się barokowy ołtarz z pierwszej ćwierci XVIII wieku, empora, pełniąca funkcję loży patronackiej, ławki oraz witraże okienne z przedstawieniami figuralnymi i heraldycznymi.
• Dwór znajduje się pośrodku miejscowości, w obrębie dawnego założenia folwarcznego. Dwór wybudowano na początku XIX
w. z inicjatywy właścicieli tutejszego majątku
ziemskiego. Jest to budowla murowana i tynkowana, parterowa, nakryta dachem dwuspadowym z naczółkami. W budynku zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa oraz
częściowo stolarka okienna.

tiven Zwecken dienenden Räumen und auch in
den Schlafzimmern.

Wielisławice
• Gorzelnia wzniesiona pod koniec XIX w.
z cegły ceramicznej i kamienia znajduje się w
ramach założenia folwarcznego. Obiekt jest
w całości podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym, powiązany z kominem.

einem Walmdach bedeckte Wohnhaus wurde um
die Mitte des 19. Jahrhunderts in klassizistischem
Stile errichtet, der Dachboden wurde vollständig
ausgebaut. Die Diele schmückt noch heute ein originaler Kachelofen, dessen Ornamente niederländischer Motive darstellen.

Sokólsko (ehemals Falkenstein)
• Bischof Stanislaus-Filialkirche
Das schlichte Gotteshaus wurde um 1920 aus gebrannten Ziegelsteinen errichtet. Zur historischen
Innenausstattung der Kirche zählen ein barocker
Altar aus den ersten beiden Jahrzehnten des 18.

Jahrhunderts, eine als Schirmherrenloge dienende Empore, Sitzbänke sowie kunstvoll gefertigte
Mosaikfenster mit Wappen- und zahlreichen figürlichen Motiven.
• Gutshaus
Das im Ortszentrum stehende Gutshaus ist das
einzige Gebäude, das noch vom einstigen Gutshof
im Falkenstein zeugt. Es wurde zu Beginn des 19.
Jahrhunderts von den hiesigen Gutshofbesitzern
errichtet. Das gemauerte und verputzte Gebäude
Tuczno
• Pałac wzniesiony został w stylu neoklasy- wird von einem Walmdach bedeckt. Von der Innecystycznym w latach 1897-1899 z inicjatywy nausstattung blieben die originalen Türen sowie
właściciela tutejszych dóbr ziemskich Maxa ein Teil der Fenster erhalten.
von Wedemeyera. Projektantem był berliński Tuczno (ehemals Schönrade)
architekt Alfred Messel. Pałac jest murowa- • Schloss
ny, tynkowany, dwukondygnacyjny, nakry- Das neoklassizistische Schloss wurde von 1897
ty dachami mansardobis 1899 im Auftrag des Eigenwymi. Posiada bogatümers der hiesigen Landtą dekorację elewacji.
güter, Max von Wedemeyer, erWewnątrz zachował
richtet. Die Pläne hierzu stamsię oryginalny wystrój
mten vom Berliner Architekkilku pomieszczeń, w
ten Alfred Messel. Das zwetym sali balowej, z deistöckige, gemauerte und verkoracyjnymi stiukami.
putzte Gebäude wird von in als
• Rządcówka znajduje
Krüppelwalmdach ausgeführsię w sąsiedztwie pałatem Mansardendach bedeckt,
cu. Został wzniesiony w połowie XIX w. w die Fassaden sind reich verziert. Einige Räume
stylu klasycystycznym. Oficyna jest podpiw- konnten ihren einstigen Glanz beibehalten, wie
niczona, dwukondygnacyjna z użytkowym u.a. der Ballsaal mit seinen dekorativen Stuckarpoddaszem, nakryta dachem dwuspadowym beiten.
z naczółkiem. W obrębie sieni z historyczne- • Gesindehaus
go wyposażenia zachował się piec z kaflami Das Gebäude befindet sich gleich neben dem
przedstawiającymi motywy holenderskie.
Schloss. Das unterkellerte, zweistöckige, mit

Żabicko
• Gołębnik znajduje się w obrębie założenia folwarcznego. Został wybudowany na początku XX w. na kamiennej podbudowie z cegły ceramicznej. Jest to budowla prostopadłościenna, nakryta dachem czterospadowym z
dekoracyjnym gzymsem koronującym. Elewacje są dwukondygnacyjne, oddzielone dekoracyjnym, ceglanym fryzem.

Wielisławice (ehemals Wildenow)
• Brennerei
Das gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus Stein
und gebrannten Ziegeln errichtete Gebäude zählt
zu den Wirtschaftsgebäuden des Gutshofs. Es ist
zweistöckig, vollständig unterkellert, mit einem
Satteldach bedeckt sowie mit dem Schornstein
verbunden.

Żabicko (ehemals Segenfelde)
• Taubenhaus
Das Taubenhaus zählt zu den Gebäuden des hiesigen Gutshofs. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Ziegeln auf einem Steinfundament
errichtet. Das Quaderförmige Gebäude wird von
einem Walmdach bedeckt, auffällig ist das dekorative Gesims. Die Fassaden sind zweistöckig gestaltet, getrennt von einem Ziegelfries unter dem
Dachansatz.

ZABYTKI
STRZELCE KRAJEŃSKIE
BAUDENKMÄLER
IN STRZELCE KRAJEŃSKIE

stylistyce neorenesansu. W górnej kondygnacji umieszczono zbiornik wodny,
do którego doprowadzano wodę z ujęć
w Sławnie. W 1945 roku budowla została uszkodzona pociskiem artyleryjskim. Po krótkim remoncie oddano ją
ponownie do użytku. Obecnie w wieży
mieści się siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej „Lemko-Tower”.

Pomnik nagrobny Ludwiga Nostera
(1859-1910) wykonany został w bia-

ne auf Initiative der hiesigen katholischen
Pfarrgemeinde errichtet. Das Gebäude ist
ein schlichter „Salonbau“. Von der Originalausstattung erhalten blieben u.a. ein den
Heiligen Franz von Assisi abbildendes Gemälde, eine kunstvoll gestaltete Deckentäfelung aus Holz sowie Holztüren und -bänke.
Ein weiteres sehr interessantes Element der
Ausstattung ist das Taufbecken mit seiner
barocken Engelsfigur, die ursprünglich aus
St. Maria Rosenkranz-Pfarrkirche Wodociągowa wieża ciśnień
der Kirche in Wielisławice (vormals WildeDie Marienkirche wurde gegen Ende des została wybudowana w 1929 roku w now ) stammt.
13. Jahrhunderts aus Stein und Ziegeln im
Stile der Gotik errichtet. Sie wurde mehrWasserturm
fach umgebaut, erstmals nach den HussiDer Wasserturm wurde 1929 im typischen
tenkriegen im Jahre 1433, und dann nochStile der Neorenaissance errichtet. Die Wasmals zwischen 1858-1866. Nach dem
serversorgung des Hochbehälters erfolgte
II. Weltkrieg wurde das stark beschädigüber den Anschluss an die Entnahmestelte Gotteshaus von 1957 bis 1973 wiedelen in Sławno (ehemals Schlawe). Noch im
raufgebaut, wobei man sich an den Origiletzten Kriegsjahr 1945 wurde das Gebäunalplänen aus dem Mittelalter ausrichtete.
de bei einem Artilleriebeschuss beschädigt.
Den Chorraum schmückt ein ursprünglich
Nach nur kurzer Instandsetzung wurde
aus dem Süden der heutigen Wojewodes wieder zur Nutzung übergeben. Derzeschaft stammender Triptychon; gefertigt
it wird der Turm vom Freundeskreis Ruswurde er von den Meistern von Gießmansinischer Kunst und Kultur e.V. als Vereinsnsdorf (heute Gościeszowice).
sitz genutzt. Er ist weithin als „Lemko-Tower“ bekannt.
katolickiej. Świątynia to skromna budowla salowa. Wewnątrz z oryginalnego wyposażenia i wystroju zachował
się, m.in. obraz z przedstawieniem św.
Franciszka, malowany drewniany strop
oraz stolarka drzwiowa i ławki. Interesującym elementem wystroju jest barokowa rzeźba anioła chrzcielnego przeniesiona z kościoła w Wielisławicach.

Kościół farny pw. Matki Bożej
Różańcowej wzniesiony został z ka-

mienia i cegły, pod koniec XIII wieku, w stylu gotyckim. Świątynia była
kilkakrotnie przebudowywana, po raz
pierwszy po najeździe husyckim w
1433 roku a następnie latach 18581866. Kościół po zniszczeniach II
wojny światowej został odbudowany
w swojej oryginalnej formie w latach
1957-1973. W prezbiterium świątyni
znajduje się przeniesiony z południa
województwa późnogotycki tryptyk z
kręgu Mistrza z Gościszowic.

Kościół pw. św. Franciszka
z Asyżu został wybudowany w 1929

roku w stylu modernistycznym z ini- Franziskus von Assisi-Kirche
cjatywy miejscowej parafii rzymsko- Die Kirche wurde 1929 im Stile der Moder-

Grabdenkmal von Ludwig Noster
(1859-1910)

Das ganz im Jugendstil aus weißem Marmor etwa 1910 vom Berliner Bildhauer
Hans Latt errichtete Grabdenkmal ehrt den
aus Friedeberg/Neumark stammenden Maler Ludwig Noster, der an der Akademie der
Schönen Künste in Berlin lehrte und zugle-

łym marmurze około 1910 roku. Jego
twórcą był berliński rzeźbiarz Hans
Latt. Pomnik poświęcony jest wybitnemu malarzowi wywodzącemu się ze
Strzelec. Ludwig Noster był profesorem
Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie i
zarazem nadwornym malarzem cesarza.
Zajmował się głównie malarstwem pejzażowym i portretowym. W strzeleckim ratuszu do 1945 r. znajdował się
wykonany przez niego całopostaciowy portret cesarza Wilhelma II. Artysta zmarł w Strzelcach 29 maja 1910 r. ich Kaiserlicher Hofmaler war. Er widmete
sich hauptsächlich der Porträt- und LandŚredniowieczne fortyfikacje miejskie schaftsmalerei. Im städtischen Rathaus
Miasto pod koniec XIII wieku otoczo- hing bis 1945 ein von ihm gezeichnetes gro-

no murami obronnymi z bramami i
basztami i poprzedzono je podwójnymi
obwałowaniami i fosami. Mury wzniesiono z kamienia polnego, natomiast
bramy z cegły ceramicznej. W kolejnym etapie rozbudowano bramy i adaptowano jedną z baszt na cele więzienia, a następnie magazynu prochowego. Fortyfikacje zaczęto plantować w
1730 roku, zakładając przy Bramie Gorzowskiej plac ćwiczeń, a w 1736 roku
w miejscu wałów i fosy - ogrody. Do
dzisiaj zachował się pierścień murów o
długości 1640 metrów wraz z Bramą
Młyńską, Basztą Więzienną oraz 36.
basztami łupinowymi.

Brama Młyńska, nazywana też
Wschodnią została wybudowana pod koniec XIII w. Budowla strzegła traktu na
grobli usypanej między dwoma jeziorami miejskimi. Po stronie wschodniej
została rozbudowana w kolejnym etapie o tzw. szyję wraz z przedbramiem,
które rozebrano w 1736 r. W przyziemiu bramy zlokalizowany jest ostrołuczny przejazd. W latach 1915-1917
pomieszczenia bramy adaptowano na

ßformatiges Porträt Kaiser Wilhelm II. Der
Künstler verstarb am 29. Mai 1910 in Friedeberg/Neumark (dem heutigen Strzelce
Krajeńskie).

Mittelalterliche Stadtbefestigung

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts errichtete man um die Stadt Verteidigungsmauern
mit mächtigen Toren und Turmen, umgeben von Schützen- und Wassergräben. Die
Stadtmauern wurden aus Feldsteinen, die
Stadttore hingegen aus Ziegeln errichtet.
Später baute man die Tore aus, einer von ihnen wurde zunächst als Gefängnisturm, und
daraufhin als Pulverturm genutzt. Die Befestigungsanlagen wurden 1730 größtenteils wieder abgetragen, am Landsberger Tor
wurde ein Übungsplatz, und 1736 anstelle
der Schützen- und Wassergräben weitläufige
Gärten angelegt. Bis heute erhalten blieb indessen ein 1640 Meter langer Mauerring mit
dem Mühlentor, dem einstigen Gefängnisturm sowie insgesamt 36 Schanzentürmen.

muzeum regionalne, dodając po stronie
północnej budynek mieszczący klatkę
schodową. Obecnie obiekt użytkowany
jest przez Państwową Szkołę Muzyczną.

des zwischen den beiden Stadtseen verlaufenden Damms. In einer weiteren Bauphase wurde es um einen Tordurchgang mit
einem rundförmigen Vorbau erweitert, der
1736 jedoch wieder abgerissen wurde. Die
Tordurchfahrt bildet wiederum ein Spitzbogen. In den Jahren zwischen 1915-1917
wurde er erneut umgebaut und diente daraufhin als Heimatmuseum, wofür an der
nördlichen Seite eigens ein Treppenhaus errichtet wurde. Derzeit wird der Turm von
der Staatlichen Musikschule genutzt.

Baszta Więzienna, nazywana też
Basztą Prochową lub Basztą Czarownic,
znajduje się w ramach średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Budowla
wzniesiona została z kamienia i cegły
w dwóch etapach. Pierwszy z nich datowany jest na koniec XIII wieku, kiedy otrzymała formę półotwartej baszty.
W 2. połowie XIV wieku zamknięto ją Gefängnisturm
od strony miasta i zarazem nadbudo- Der Gefängnis-, auch Pulver oder Hexenwano. W XVII wieku mieściło się tu- turm genannt, befindet sich inmitten der

Ratusz

Budynek powstał w latach 1870-1872
z inicjatywy burmistrza Carla Moritza
Treua w pierzei rynku. Jest to budowla wzniesiona w stylistyce neorenesansu. Projekt wykonał w 1869 r. architekt
Koehler z Frankfurtu nad Odrą, a jego
modyfikację przeprowadził Asmund
Schulz. W 1908 r. pośrodku fasady
umieszczono, wykonany przez mistrza

Das Gebäude wurde in dreijähriger Bauzeit von 1870bis 1872 auf Initiative des dama-

Das Mühlen-, auch Driesener oder Osttor
genannt, wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts errichtet. Es diente dem Schutz

taj więzienie, a następnie magazyn prochu. W 1783 roku w sąsiedztwie baszty
wybito w murze furtę nazywaną Bramą
Pożarową, a następnie Nową Bramą.

mittelalterlichen Befestigungsanlagen der
Stadt. Er wurde in zwei Bauphasen aus Stein
und Ziegeln errichtet. Zunächst errichtete
man gegen Ende des 13. Jahrhunderts einen
halboffenen Bau, der dann um die Mitte des
14. Jahrhunderts von der Stadtseite her ge-

Spichlerz wzniesiony został prawdopodobnie w 1764 roku. Pierwotnie od
strony północnej znajdowała się brama
i wejście główne. Po II wojnie światowej budynek pełnił funkcje magazynowe i związany był z pobliską bazą
maszynową. W latach 80. XX wieku
został poddany gruntownym pracom
remontowym. Wnętrze zostało dostosowane na potrzeby kultury.

Budynek przy ul. Saperów 20

wzniesiony został na przełomie
XVIII i XIX wieku w pierzei ulicy Starego Miasta. Jest to budowla
założona na planie prostokątnym,
pierwotnie o ryglowej kompozycji
ścian obwodowych, w późniejszym
czasie przemurowanych i otynkowanych. Od strony podwórza do
budynku przylega oficyna.

Budynek
przy ul. Wojska Polskiego 4

wybudowany został w 1. ćwierci XIX wieku w stylu klasycystycznym, przy przesmyku jezior Górnego i Dolnego. Prawdopodobnie
należał do młynarza. Obiekt charakteryzuje się szlachetną, prostopadłościenną bryłą nakrytą wysokim dachem z naczółkami. Budynek nie jest obecnie użytkowany.

ligen Bürgermeisters Carl Moritz Treu am
Rande des Marktplatzes ganz im Stile der
Neorenaissance errichtet. Den ursprünglichen Entwurf hatte 1869 der aus Frankfurt/
Oder stammende Architekt Köhler vorgelegt,
Änderungen nahm dann Asmund Schulz
vor. Im Jahre 1908 erhielt das Gebäude,
zentral an der Fassade angebracht, einen
schmuckvollen, von Schmiedemeister Paul
Wadephul gefertigten Flaggenmast. Vom Original erhalten blieb ein Teil des kunstvoll geschmiedeten Griffs, der für die heutige Rekonstruktion des Mastes genutzt wurde.
Nach dem II. Weltkrieg beherbergte das Gebäude zahlreiche Ämter, derzeit ist hier das
Amtsgericht untergebracht.

Obecnie stanowi własność Strzeleckie- Speicher
go Ośrodka Kultury.
Der Speicher wurde wahrscheinlich 1764
errichtet. Ursprünglich befanden sich Tor
und Haupteingang an der Nordseite des Gebäudes. Auch nach dem II. Weltkrieg diente
Urząd Pocztowy
Budynek wzniesiony został w 1940 es als Lager, verbunden mit dem in unmitroku w stylu modernistycznym jako telbarer Nachbarschaft anliegenden Maschisiedziba Kasy Oszczędności. Jest to nenbetrieb. In den 80er Jahren wurde es
obiekt murowany, o klinkierowej okła- grundsaniert und der Nutzung als Kulturedzinie elewacji z oszczędnym detalem inrichtung entsprechend angepasst. Derzearchitektonicznym. Po zakończeniu II it steht es im Eigentum des Städtischen Kulwojny światowej obiekt został z powo- turzentrums.
dzeniem adaptowany na potrzeby urzęPostamt
du pocztowego.
Das Gebäude 1940 im Stile der Moderne

ten Fassade und nur schlichten architektonischen Details. Nach dem II. Weltkrieg
wurde es umgebaut und dient seither als
Postamt.

Wohngebäude
in der ul./Str. Północna 36

poddany generalnemu remontowi Das Gebäude wurde in der zweiten Hälfte
z przeznaczeniem na cele mieszkalne. des 18. Jahrhunderts in Fachwerkbauweise errichtet. Die Innengestaltung blieb teilweise erhalten, wie zum Beispiel das als
Budynek przy ul. Saperów 19
Durchfahrtsdiele angelegte Einfahrtstor
wzniesiony został na przełomie XVIII zum Wirtschaftshof. In den Jahren 1993
i XIX w. przy skrzyżowaniu ulic staro- und 1994 wurde das Haus grundsaniert und
miejskich. Była to pierwotnie budow- dient seitdem wieder als Wohngebäude.
la o ryglowej konstrukcji ścian obwodowych, w kolejnym etapie w znacznej mierze przemurowanych i otynko- Gebäude
wanych. Od strony podwórza do bu- in der ul./Str. Saperów 19
dynku przylega oficyna.
Das Wohnhaus wurde zur Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert,
ursprünglich als Fachwerkhaus, an einer
der Kreuzungen in der Altstadt errichtet.
Später wurde es fast vollständig vermauert
und verputzt. An der Hofseite wurde das
Haus um einen Anbau ergänzt.

Gebäude
in der ul./Str. Saperów 20

Budynek Szkoły Podstawowej

wzniesiony został w 1889 roku. Pierwotnie była to szkoła dla dziewcząt.
Po 1945 roku obiekt użytkowany
jest zgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem - jako szkoła. Jest to
trzykondygnacyjna, ceglana budowla z dwoma ryzalitami o trójkątnych

Auch das Nachbargebäude wurde Ende des
18./Anfang des 19. Jahrhunderts am Rande der Altstadt, auf rechteckigem Grundriss,
ebenso als Fachwerkhaus errichtet. Ebenso
wurde es später fast vollständig vermauert
und verputzt. An der Hofseite wurde es um
einen Anbau ergänzt.

Grundschule

Die Grundschule wurde 1889 errichtet
und diente zunächst als reine Mädchenschule. Nach 1945 wird das Gebäude wieder als Schule genutzt. Architektonisch fallen an dem dreistöckigen, mit Ziegelsteinen gemauerten Gebäude besonders die
beiden dreieckigen Risalite an der Fassade

Gebäude
in der ul./Str. Wojska Polskiego 4

Das Haus wurde in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im Stile
des Klassizismus am Übergang der beiden
Stadtseen errichtet. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehörte es dem örtlichen Müller. Der
edel anmutende, quaderförmige Bau wird
von einem Krüppelwalmdach abgeschlossen. Derzeit wird es nicht genutzt.

Jugenstilvilla

Willa secesyjna wzniesiona zo- Die Jugendstilvilla wurde 1900, versehen

stała w 1900 roku w stylu secesyj- mit zahlreichen Elementen des Heimatnym z elementami tzw. stylu rodzi- stils, errichtet. Das Gebäude verfügt über
mego. Jest to budowla o ceglanym eine Ziegelsteinfassade, ein schmuckes Sat-

skala 1:5 000

ny został w 2. połowie XVIII wieku.
Obiekt wzniesiono w konstrukcji ryglowej. Wnętrze zachowało po części swoje historyczne rozplanowanie
z sienią przelotową prowadzącą pierwotnie na dziedziniec gospodarczy.
W latach 1993-1994 budynek został

Rathaus

Mühlentor

kowalskiego Paula Wadephula, kuty
maszt flagowy. Obecnie jest to jego rekonstrukcja z wykorzystaniem oryginalnego fragmentu gryfa. Po II wojnie światowej budynek był użytkowany
przez szereg instytucji. Obecnie mieści
się tutaj Sąd Rejonowy.

als Sitz der örtlichen Sparkasse errichBudynek mieszkalny
przy ul. Północnej 36 wybudowa- tet. Es ist gemauert mit einer verklinker-

schlossen und entsprechend erweitert wurde. Im 17. Jahrhundert diente er als Gefängnis-, später dann als Pulverturm. Im Jahre
1783 errichtete man neben dem Turm eine
sog. Feuerpforte, die daraufhin zum „Neuen
Tor“ ausgebaut wurde.

licu elewacji, z dekoracyjnym szczytem
ryglowym i wieżyczką w narożniku.
Przed II wojną światową mieścił się tutaj prawdopodobnie zarząd drogowy.
Obecnie jest to siedziba Prokuratury
Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

teldach und ein Ecktürmchen. Vor dem II.
Weltkrieg war hier wahrscheinlich die Straßenverwaltung untergebracht, derzeit wird
es von der Bezirksstaatsanwaltschaft genutzt.

szczytach w fasadzie. Remont kapi- auf. Die Grundsanierung des Hauses ertalny budynku przeprowadzono w la- folgte in den 60er Jahren des letzten Jahrtach 60. XX wieku.
hunderts.

WAŻNIEJSZE TELEFONY I ADRESY
WICHTIGE RUFNUMMERN UND ANSCHRIFEN
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
STADTAMT STRZELCE KRAJEŃSKIE
Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: +48 95/7631130, fax: +48 95/7633294,
e-mail: urzad@strzelce.pl, www.strzelce.pl

Ośrodek Kolonijny KADET-OK Krzysztof Jaz
Długie ul. Dobiegniewska 22, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
tel. +48 722339999,
e-mail: biuro@kadet-ok.pl, www.kadet-ok.com.pl,
miejsc: 60

NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE
OBERFORSTAMT STRZELCE KRAJEŃSKIE
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: +48 95/7631060, fax: +48 95/7637350

Przydrożny Zajazd „Wika”- Herberge „Wika”
Wełmin 32, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. +48 604552340,
e-mail: zajazdwika@onet.eu, www.zajazdwika.pl,
miejsc: 10

Domki Letniskowe -Magdalena i Piotr Głuszko-Bungalows
Danków 6a i 6b, 66-510, Bobrówko,
tel.: +48 605560085, e-mail: agrodankow@tlen.pl,
www.agrodankow.pl,
miejsc: 8

e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl,
www.szczecin.lasy.gov.pl/strzelce

Mini Ośrodek Wypoczynkowy „Muchówka” Domki letniskowe
- Kleine Mini-Erholungseinrichtung „Muchówka”
Danków 9b, 66-510 Bobrówko,
tel.: +48 502701252, +48 501473702,
e-mail: amucha@matprofessional.pl,
miejsc: 14 sezonowo

Gospodarstwo Rolne „Skulin” - Roman Pytlos
Landwirtschaftlicher Betrieb „Skulin”
Gilów 40, tel. +48 602834327, e-mail: romanpytlos-59@02.pl
(hodowla bażantów, kuropatw i koników polskich, wędkarstwo
- Tierzucht: Fasan, Rebhuhn und Pferde der polnische Rasse,
Camping, Angeln)

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURISTISCHER INFORMATIONSSTELLE
Strzelce Krajeńskie, Rynek Miejski, ul. Katedralna 15
tel. +48 95 76 32 100,
e-mail: punktit@strzelce.pl

Pałac Sapetów - Schloss Sapetów
adres: Tuczno, ul. Parkowa 3B, 66-510 Bobrówko,
tel.: +48 95/763 51 95, +48 509 401501,
e-mail: palacsapetow@interia.pl, www.palacsapetow.pl,
miejsc: 44

Gospodarstwo Agroturystyczne - Stefania Górska
Danków 11, 66-510, Bobrówko,
tel.: +48 95/ 7636698,
miejsc: 7

MIEJSCA DO BIWAKOWANIA ZARZĄDZANE
PRZEZ NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE
ZELTPLÄTZE VERVALTET VOM OBERFORSTAMT
MIEJSCA NOCLEGOWE
STRZELCE KRAJEŃSKIE
UBERNACHTUNGSMÓGLICHKEITEN
ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
Hotel** „Staropolski”
Centrum Nurkowania Marlin Plus - Tauchzentrum Marlin Plus tel.: +48 95/ 7631060, fax+48 95/ 7637350,
66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 19,
e-mail: strzelce@szczecin.lasy.gov. pl
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. 9-go Maja 6c,
tel. +48 95/7631110, +48 95/7631112 biuro,
tel.: +48 95/720 75 55,+48 604850917 (Piotr Raginia),
- Buszów nad jeziorem Buszewo - Buszów am Buszewo See
fax. +48 95/7631113, e-mail: hotel@adres.pl,
e-mail: centrum@marlinplus.pl, www.marlinplus.pl,
www.staropolski.pl, miejsc: 45
- Danków nad jeziorem Dankowskim (Wielgim) - Danmiejsc: 24 sezonowo
ków am Dankowskie (Wielgie) See
Hotel* „Łucznik”
Ośrodek Terapii Zajęciowej
66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Sportowa l, tel. +48 95/7632995,
- Pielice nad jeziorem Ogardzka Odnoga - Pielice am
Danków 5a, 66-510 Bobrówko, tel.: +48 508319116,
fax. +48 95/7632995, www.hotel-lucznik.neostrada.pl,
Ogardzka Odnoga See
e-mail: holynski.tomasz@gmail.com,
miejsc: 40
miejsc: 14
- Ogardzki Młyn nad strugą Ogardna - Ogardzki Młyn am
Hotel** „Wodnik”
Ogardna Fluss
Długie, ul. Dobiegniewska 30, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
AGROTURYSTYKA - AGROTURISTIK
tel. +48 95/7612288, fax. +48 95/7612290,
Gospodarstwo Agroturystyczne „Marianowo”- Urszula Palczyńska TWÓRCY LUDOWI - VOLKSKÜNSTLERN
e-mail: info@hotel-wodnik.eu, www.hotel-wodnik.eu,
Danków 44, 66-510 Bobrówko,
Edward Dąbrowski, Licheń 34, tel.: +48 697634847
miejsc: 60
tel. +48 95/ 7464432, +48 605513504,
Henryk Grudzień, Gardzko 8, tel.: +48 501150639
Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy
e-mail: marianowo@o2.pl, www.marianowo.dt.pl,
Długie, 66-500 Strzelce Krajeńskie, miejsce do biwakowania, miejsc: 40
Stefan Szymoniak, Tuczno, ul. Słoneczna 6,
tel. +48 95/7636888, www.bratkrystyn.pl
tel.: +48 725050658
Gospodarstwo Agroturystyczne - Władysława Klimczak
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl,
Danków 5, 66-S10 Bobrówko, tel.: +48 608600754,
Galeria Rękodzieła Artystycznego „ART-VIKI”- Urszula Szadyko
miejsc: 100 sezonowo
e-mail: dankow@vp.pl. www.dankow.republika.pl,
Galerie Kunst und Handwerk „ART-VIKI”- Urszula Szadyko
Ośrodek Kolonijny Sportowo - Wychowawczy Stowarzysze- miejsc: 9
Bobrówko, ul. Choszczańska 7, tel.: +48 601803762
nia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
Gospodarstwo Agroturystyczne - Tomasz Klimczak
Skansen Techniki Wiejskiej - Leszek Nowak
Długie, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Długie ul. Turystyczna 14, Danków 4a, 66-510 Bobrówko, tel.: +48 604427665,
Freilichtmuseum der Landwirtschaftstechnik - Leszek Nowak
tel. +48 95/7636888, www.bratkrystyn.pl
e-mail: aklimczakmdankow@wp.pl, www.muzyka-dankow.pl,
Wielisławice 33 A, tel.: + 48 606328007
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl,
miejsc: 10
(kolekcja starych ciągników, motocykli, samochodów i mamiejsc: 240
szyn rolniczych)
Gospodarstwo Agroturystyczne - Piotr Śpiwak
(Sammlung historischer Autos, Motorräder, Traktoren und
Przyłęg 23a, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel.: +48 501549639,
Landmaschinen)
miejsc: 9 sezonowo

