WIELKI SZLAK LEŚNY
WYPRAWA 002
LASY, JOANNICI I BUNKRY
Nr katalogowy: WSL2017002SEN

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DLACZEGO TUTAJ?
Województwo lubuskie to
najbardziej zalesiona część
Polski – lasy zajmują tu
niemal 50% powierzchni.
Główny punkt wycieczki –
Łagów z Zamkiem Joannitów
nazywany był dawniej
„najmniejszym miastem
pruskim” – ulica łącząca dwie
zachowane do dziś bramy
miejskie ma 120 metrów.
Równie blisko są Jezioro
Łagowskie oraz Jezioro Ciecz
o krystalicznych wodach,
głębokie na 59 metrów!

To wyprawa dla wszystkich, którzy potrzebują lasu, spaceru i ciszy.
Szczególnie polecamy ją osobom ceniącym historię Polski, uroki
niewielkiej miejscowości i wypoczynek nad jeziorami.
Czas wyprawy: piątek od. 17.00 do niedzieli do 15.00 (3 dni)
Miejsce noclegów: Łagów Lubuski
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 20 km
Liczba km do przejechania łącznie: ok. 49 km
Rezerwacja: samodzielna
Obiekty wymagające rezerwacji:
1. OSW „Leśnik” w Łagowie, ul. Bolesława Chrobrego 10,
tel. 68 341 25 09, e-mail: lesnik@ta.pl
2. Usługa przewodnika bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz, tel.: +48 95 741 99 99,
tel. kom.: +48 509 868 965, e-mail: biuro@bunkry.pl
3. Zamek Joannitów, Tadeusza Kościuszki, 66-220 Łagów,
tel.: +48 68 34 12 119/010
Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 2 do 8

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY
PIĄTEK:
- zakwaterowanie w OSW LP „Leśnik”
http://www.lagowlesnik.zielonagora.lasy.gov.pl
- przejście do początku ścieżki przyrodniczo-historycznej „Sokola Góra”
(do przejścia ok. 300 m., czas przejścia 5 minut)
- spacer ścieżką przyrodniczo-historyczną „Sokola Góra” i powrót
(długość ok. 2 km, czas przejścia ok. 60 minut)
- kolacja w OSW LP „Leśnik” (o możliwość kolacji trzeba pytać podczas
rezerwacji obiektu) bądź w pobliskich restauracjach.
- nocleg w OSW LP „Leśnik”
SOBOTA:
- śniadanie w OSW LP „Leśnik”
- przejazd do miejscowości Sieniawa (ok. 9 km, czas przejazdu ok. 15 min)
- widok na odkrywkową kopalnię węgla brunatnego (ok. 15 min)

Jezioro Łagowskie – dostępne bezpośrednio z OSW LP
w Łagowie

- przejazd do miejscowości Wysoka na miejsce postoju pojazdów
„Wysoka” (ok. 10 km, czas przejazdu ok. 15 min)
- spacer w okolice bunkru, schron bojowy Pz.W. 775 – obiekt do
obejrzenia z zewnątrz z zachowaniem ostrożności podczas spaceru –
wystające elementy zbrojenia (ok. 15 min, do przejścia ok. 500 m)
- spacer po malowniczej miejscowości Wysoka (ok. 30 min, do przejścia
ok. 1,0 km)
- powrót na miejsce postoju pojazdów „Wysoka” (ok. 15 min., do przejścia
ok. 800 m)
Jezioro Ciecz
- przejazd do miejscowości Pniewo (ok. 4 km, czas przejazdu ok. 5 min)
- zwiedzanie Muzeum Fortyfikacji, wystawy sprzętu militarnego oraz
Rezerwatu Nietoperzy. W okresie zimowym, można podziwiać nietoperze znajdujące się w stanie hibernacji. (długość
ok. 1 km, czas przejścia ok. 60 minut w ramach oczekiwania na zebranie się grupy zwiedzających)
- zwiedzanie bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – trasa podziemna krótka (ok. 1,5 km, czas zwiedzania
ok. 1,5 godziny; UWAGA: Temperatura wewnątrz ok. +10,0 oC . Wilgotność ok. 90 %).
- przejazd do Łagowa (parking przy OSW) (ok. 26 km, czas przejazdu ok. 30 min)
- obiad w Łagowie (dostępne restauracje w bliskiej okolicy)
- przejście na Zamek Joannitów (ok. 300 m, 5 minut)
- zwiedzanie zamku oraz wieży widokowej (czas zwiedzania ok. 60 minut)
- przejście przez park przyzamkowy do jeziora Ciecz (ok. 200 m, czas przejścia 5 minut)
- powrót do OSW LP „Leśnik” (ok. 1 km, czas przejścia ok. 20 minut)
- kolacja w OSW LP „Leśnik”
NIEDZIELA:
- śniadanie w OSW LP „Leśnik”
- wykwaterowanie z OSW LP „Leśnik”
- przejście ul. Toporowską (ok. 2 km, czas przejścia ok. 30 minut) do początku ścieżki w Rezerwacie Pawski Ług
- zwiedzanie Rezerwatu Pawski Ług (torfowisko z zarastającym jeziorkiem) (ok. 8 km, czas przejścia ścieżki ok. 2
godziny)
- przejście do centrum Łagowa w okolice Zamku Joannitów (ok. 2 km, czas przejścia ok. 30 minut)
- obiad (dostępne restauracje w bliskiej okolicy)
- przejście do OSW LP w Łagowie (ok. 300 m, czas przejścia ok. 5 min) – wynajęcie sprzętu pływającego np. roweru
wodnego i rejs po Jeziorze Łagowskim (np. 1 godz., ale czas i odległość zależne od planowanej godziny wyjazdu)
-zakończenie wyprawy

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTÓW
źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie oraz telefoniczne. ostatnia aktualizacja czerwiec 2020 r.

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji w poszczególnych obiektach.
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie


Cena za pokój 2-os. – 244 zł (ze śniadaniem), 194 zł (bez śniadania) za dobę. UWAGA: rezerwacja obiektu
wyłącznie drogą poczty elektronicznej (lesnik@ta.pl)



Kolacja w obiekcie możliwa wyłącznie, gdy taką chęć zadeklaruje łącznie min. 15 osób przebywających w
obiekcie (prosimy o telefon do ośrodka w celu uzgodnienia).



Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.



Ostatni tydzień czerwca – Lubuskie Lato Filmowe – wcześniejsza rezerwacja min 2 tygodnie przed.
Zamek Joannitów (wieża widokowa)



Bilety wstępu: 6 zł/os., dzieci do lat 4 – wstęp za darmo



Poniedziałek – piątek: od 11:00 do 19:00, sobota – niedziela: od 10:00 do 19:00



Z doświadczenia wiemy, że poza sezonem lepiej zadzwonić z wyprzedzeniem i upewnić się, że obiekt jest
dostępny (tel.:+48 68 34 12 119/010)

Międzyrzecki Rejon Umocniony


Bilety wstępu: normalny - 22 zł/os., ulgowy – 20 zł/os. (zniżka przysługuje uczniom, studentom (do 26 lat),
rencistom oraz emerytom. Dzieci do 6 roku życia – wstęp bezpłatny) - (dotyczy trasy krótkiej oraz rezerwatu
nietoperzy), zwiedzanie Muzeum i sprzętu militarnego jest darmowe.



Rezerwacja tylko telefoniczna.



Godziny otwarcia: od 8:00 do 15.00, ale pod pewnymi rygorami związanymi z epidemią COVID-19.



Parking usytułowany przed siedzibą MRU i jest bezpłatny



Toalety w siedzibie MRU są dostępne bezpłatnie.



Możliwość skorzystania z usługi baru serwującego obiady na terenie siedziby MRU oraz zakup pamiątek w
tamtejszym sklepiku.
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie (sprzęt wodny)



Wypożyczenie sprzętu wodnego: 10 zł/godz. (kajak), 15 zł./godz. (rowerek wodny)



Sprzęt wypożycza się w recepcji OSW LP „Leśnik”

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY
stan wiedzy na dzień 15.06.2020 r. dla 2 osób dorosłych:
- nocleg w OSW LP „Leśnik” w Łagowie – 190 zł dla 2 osób/noc oraz opłata klimatyczna 2 zł/osoby/dzień, oraz
śniadanie 25 zł od osoby, czyli łącznie 488 zł ze śniadaniami oraz 388 zł bez śniadań (źródło:
http://www.lesnik.ta.pl/cenypl.html)
- bilety dla 2 osób:


Zamek Joannitów (wieża widokowa) – 6 zł/os. (źródło: https://zamek-lagow.com/ )



Międzyrzecki Rejon Umocniony (trasa krótka) – 22 zł/os., ulgowy - 20 zł /os. (źródło:
https://bunkry.pl/cennik/)



Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie (rower) –15 zł/godzina użytkowania sprzętu (rower wodny).
(źródło: konsultacja telefoniczna pracownika LP w czerwcu 2020 r.)

Czyli łącznie: 71 zł. łącznie
Łącznie koszt pobytu i koszt biletów/usług to 559 zł dla 2 osób ze śniadaniami i 459 zł bez śniadań. Do tych kosztów
należy doliczyć pozostałe koszty tj.: paliwo, wyżywienie, pamiątki itp., wg indywidualnych wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO
- Odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pomoże to uniknąć przykrych i bolesnych wypadków
podczas pokonywania nierówności terenu
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i
kleszczami

- Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu
zdezynfekować.
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

