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COLLEGIUM POLONICUM 

Dzięki Collegium Polonicum, wspólnej placówce Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego 

Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Słubice są najmniejszym miastem akademickim w Polsce. 

Studiuje u nas młodzież z kilku krajów. W bibliotece Collegium Polonicum znajduje się prywatne archiwum 

wybitnego tłumacza Karla Dedeciusa. 

 



POMNIK WIKIPEDII 

Przy placu Frankfurckim w Słubicach stoi pierwszy na świecie pomnik Wikipedii. Jest on rodzajem hołdu 

złożonego osobom, które anonimowo i nieodpłatnie tworzą największą internetową encyklopedię znaną 

na wszystkich kontynentach.  

 



STATEK WYCIECZKOWY ZEFIR 

Kto chce podziwiać urodę doliny Odry z pokładu statku może skorzystać z oferty wycieczki statkiem. Inicjatywa 

uruchomienia statku turystycznego została zrealizowana przy udziale nadodrzańskich samorządów. 

 



STADION SPORTOWY W SŁUBICACH 

Słubicki stadion, z charakterystycznymi arkadami, to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Europie 

Środkowej. Jego budowa rozpoczęła się w 1914 roku. Kilka lat temu trafił na listę zabytków województwa 

lubuskiego. 

 



SŁUBICKIE POLE GOLFOWE 

Tereny kompleksu o powierzchni 15 ha położone są na obrzeżach Słubic, w odległości 2 km od mostu granicznego 

i obejmują 14 stanowiskowy driving range, putting green, oraz  ciekawie ukształtowane 9-dołkowe pole golfowe. 

Znajduje się tutaj także plac do gry w mini-golfa. 

 



DEPTAK W SŁUBICACH 

Deptak przy ul. Jedności Robotniczej prowadzący do mostu na Odrze, który łączy Słubice i Frankfurt, to urokliwe 

miejsce z zabytkowymi kamieniczkami z początku XX wieku. Przy deptaku mieści się m.in. biblioteka miejska 

z ciekawymi zbiorami dotyczącymi historii regionu. 

 



ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ PW. NMP 

KRÓLOWEJ POLSKI 

Kościół pw. NMP Królowej Polski odwiedzany jest przez wiernych od 1946 roku. Był pierwszą świątynią, jaka 

powstała w Słubicach po II wojnie światowej. Przed jej wybuchem w budynku tym mieściła się siedziba 

frankfurckiego Bractwa Strzeleckiego. 

 



CERKIEW PRAWOSŁAWNA W SŁUBICACH 

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Słubicach należy do dekanatu Zielona Góra diecezji wrocławsko-

szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Budowa obiektu (wzorowanego 

architektonicznie na cerkwi Opieki Matki Bożej na Nerli) rozpoczęła się w maju 2011. Obecnie odbywają się tam 

już stałe nabożeństwa. 
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RATUSZ MIEJSKI W RZEPINIE 

Jednym z okazalszych zabytków Rzepina jest niewątpliwie ratusz miejski. Zlokalizowany w centralnym punkcie 

miasta średniowieczny ratusz został spalony w 1641 roku, kiedy w mieście gospodarowali Szwedzi. Zniknęły w ten 

sposób najciekawsze dokumenty dotyczące przeszłości miasta i regionu. Budowla jaką możemy oglądać dzisiaj 

na Placu Ratuszowym została zbudowana w latach 1882-1883. 

 



KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIETSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA W RZEPINIE 

Rzymskokatolicki kościół parafialny w Rzepinie. Obecna świątynia początkowo nosiła nazwę Świętej Katarzyny. 

Pierwotna budowla nosiła cechy stylu późnoromańskiego. Wybudowane z granitu dolne partie świątyni pochodzą 

z XIII wieku. Współczesna bryła kościoła powstała po odbudowie i modernizacji w wieku XIX. Organy 

o 19 głosach wykonane zostały w 1879 r. przez berlińską firmę Gebrüder Dinse. 

 



DĄB SZYPUŁKOWY ,,PIAST” 

Blisko 700 letni, potężny i majestatyczny dąb, najbardziej charakterystyczny i okazały pomnik przyrody mieszczący 

się na terenie powiatu słubickiego. Należy do grupy największych i najstarszych dębów w kraju. Wysokie  

22-metrowe drzewo w obwodzie ma 613 cm. 

 

 



ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA 

,,BOBROWYM SZLAKIEM” W NOWYM 

MŁYNIE 

Na stosunkowo niewielkim obszarze ścieżki spotykamy rzadkie, chronione gatunki roślin i zwierząt, okazałe drzewa 

pomnikowe. Zwiedzając ścieżkę można zapoznać się z formami gospodarki leśnej oraz metodami ochrony upraw 

leśnych. 

 



TRASY ROWEROWE NA TERENIE GMINY 

RZEPIN 

Trasy rowerowe na terenie Gminy Rzepin przebiegają przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny regionu. 

Wytyczone zostały dwie trasy rowerowe o łącznej długości około 53 km, a także dwie ścieżki pieszo - rowerowe 

prowadzące do jeziora Długiego oraz do Starościna. Pierwsza Trasa – niebieska o długości 38 km. Trasa druga – 

zielona o długości ok. 15 km. 

 



PUSZCZA RZEPIŃSKA 

Wielki kompleks leśny obejmujący obszar pomiędzy trzema rzekami Odrą, Wart i Obrą. Tworzą go głównie 

piaszczyste obszary sandrowe. Teren ten obfituje w liczne jeziora, a w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. 

Obszar puszczy odwadniają 2 rzeki – Pliszka i Ilanka. 

 



KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 

W LUBIECHNI MAŁEJ 

Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Został 

wzniesiony w roku 1669. Konstrukcja szkieletowa została wypełniona gliną na drewnianym ruszcie. W latach  

1813-1818 powstała drewniana bryła wieży. Wnętrze kościoła wyposażone jest w barokową ambonę oraz ołtarz. 
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RATUSZ MIEJSKI W OŚNIE LUBUSKIM 

Zbudowany w latach 1841-1843, jedna z ciekawszych XIX-wiecznych realizacji architektonicznych na terenie 

Ziemi Lubuskiej. Ratusz wzniesiono w stylu neorenesansu włoskiego w elementami neogotyckimi. W ratuszu 

mieści się muzeum ziemi torzymskiej oraz reprezetacyjna Sala Rajców, w której odbywa się m.in. Festiwal Muzyki 

Kamerlanej i Organowej-Convallaria. 

 



MUZEUM ZIEMI TORZYMSKIEJ 

Muzeum powstało w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę zebrania w jednym miejscu pamiątek historycznych, 

które do tej pory znajdowały się w prywatnych, rozproszonych zbiorach, bądź też w różnych zakamarkach urzędu. 

Obiekt służy edukacji poświęconej dziejom powstania i historii Ośna Lubuskiego. 

 



KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 

W OŚNIE LUBUSKIM 

Jest najstarszą i najbardziej okazałą budowlą w mieście i w regionie. Zbudowany został w 1298 roku z kamieni 

granitowych i cegły, w formie trzynawowej pseudobazyliki z dwuczłonowym wielobocznie zakończonym 

prezbiterium, masywną prostokątną wieżą, zakrystią i dwoma kaplicami, przy prezbiterium i nawie. Wnętrze 

nakryte jest zróżnicowanymi rodzajami sklepień: gwiaździstym, sieciowym i kolebowym. 

 



MURY MIEJSKIE WRAZ Z BASZTAMI 

Mury miejskie wybudowano wokół Ośna w pierwszej połowie XIV wieku z kamienia polnego. W ich obrębie 

znajdują  się dwie bramy miejskie – Sulęcińska i Frankfurcka. Obecnie w murach zachowały się 2 baszty koliste, 

3 prostokątne czatownie o pełnej wysokości przykryte dachami i 7 prostokątnych czatowni bez dachów. 

Są dokumentem średniowiecznej metryki miasta i żywą ilustracją metod obronnych. 

 



JEZIORO RECZYNEK WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

Malownicze miejsce z zabytkowym amfiteatrem wraz z infratrukturą towarzyszącą, tj.ścieżką pieszo-rowerową, 

siłownią zewnetrzną, plażą z pomostem z częścią spacerową i kąpielową. Miejsce to spodoba się zarówno 

amatorom kąpieli  i wypoczynku na biwaku, jak i wędkarzom oraz obserwatorom ptaków. Tereny te posiadają 

wyjatkowe walory krajobrazowe. 
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 KOMPLEKS SPORTOWO-

REHABILITACYJNY W GÓRZYCY 

Obiekt dysponuje pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim o naturalnej nawierzchni, 4 kortami tenisowymi 

o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiskami do piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej, zapleczem 

lekkoatletycznym: bieżnią 100 m, stanowiskiem do pchnięcia kulą, skoku w dal, skoku wzwyż, skoku o tyczce, 

a także sztuczną ścianą wspinaczkową. 

 



CENTRUM SPOTKAŃ  

POLSKO-NIEMIECKICH W GÓRZYCY 

W budynku mieszczą się: Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Centrum Informacji, Biblioteka Publiczna, Pracownia 

Edukacji Kulturalnej, sala gimnastyczna, siłownia, sala konferencyjna oraz baza noclegowa dysponująca 

15 miejscami hotelowymi. 

 



MUZEUM ŁĄKI W OWCZARACH 

Ekspozycja przyrodnicza w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, poświęcona ekosystemom 

trawiastym Polski i świata. Przy stacji znajduje się obszar chroniony "Owczary", będący społecznym rezerwatem 

przyrody, mającym na celu ochronę muraw kserotermicznych wraz z gatunkami stepowymi. Murawy można 

zwiedzać wyznaczoną ścieżką. 
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MUZEUM BOCIANA BIAŁEGO 

Muzeum prowadzone jest przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Jest to jedyne tego typu 

muzeum w Polsce położone na terenie największej w Polsce zachodniej kolonii bociana białego. Główne obszary 

działalności MBB to: edukacja przyrodnicza, koordynowanie zadań związanych z ochroną populacji bociana. 

             

 

 



KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Białkowie – wzniesiony w 1841 roku jako kościół ewangelicki, obecnie 

świątynia rzymsko-katolicka. Budowla została wzniesiona z cegły ceramicznej i posiada prostopadłościenny 

korpus, wyodrębnione prezbiterium i wieżę po stronie zachodniej. 

 

 



DWOREK W BIAŁKOWIE 

W dworku w Białkowie znajduje się izba pamięci, w której Towarzystwo Miłośników Polesia, przechowuje stroje 

regionalne, narzędzia rolnicze oraz sprzęt codziennego użytku. Muzeum Etnograficzne „PETELEWO” im. Ludwika 

Weryszko powstało z inicjatywy dr Wojciecha Weryszko, który angażując własny czas oraz środki zgromadził 

wiele cennych pamiątek z Polesia, chcąc ocalić pamięć o rodzinnej wsi. 

 



KRZESIŃSKI PAR KRAJOBRAZOWY 

Przedmiotem ochrony są walory przyrodnicze i krajobrazowe pradoliny Odry i doliny Nysy Łużyckiej, których 

wody na odcinku 35 km wchodzą w skład obszaru Parku. Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział często 

zalewanych łąk i pastwisk położonych w dolinie Odry. 

  



 

POBIERZ E-PRZEWODNIK PO POWIECIE 

SŁUBICKIM ! 
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