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Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie  

Nr 5 u. –i  6/ 2021                        Jahrgang 21 / Rok Wydania 21                              Mai- Juni/ Maj- Czerwiec 
 
 

Tag für Tag 

 

Tag für Tag 
wird die Zukunft kürzer  

und die Vergangenheit länger. 

Tag für Tag  

ändert sich die Welt 

 und du gehörst dazu. 

Tag für Tag 

gibt es neue Herausforderungen, 

 sollst du nach vorne schauen. 
Tag für Tag  

musst du dein Leben justieren, 

die richtigen Entscheidungen treffen. 
Hast Du Tag für Tag Dich richtig entschieden, 
dann werden die nächsten Generationen dir dafür  

Tag für Tag danken. 
 

Roland Hellmann   

 
 

 

 

Zielona Góra 

 

 

Dzień po dniu 

 

Dzień po dniu  

przyszłości przybywa powoli  

a przeszłość jest coraz dłuższa. 
 

Dzień po dniu  

zmienia się świat  
a ty wraz z nim, 

 

dzień po dniu 

czekają cię nowe wyzwania, więc pilnuj się, by je dostrzec. 
Dzień po dniu musisz kształtować swe życie 

i podejmować właściwe decyzje. 

Gdy dzień w dzień podejmowałeś właściwe decyzje,  

następne pokolenia będą Tobie  

dzień w dzień za nie dziękować. 
 

 Roland Hellmann  

 

Tłumaczenie:Małgorzata Hellmann 
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                    Roland Hellmann 

 

Europäer mit deutschen Wurzeln. Fotograf, Buchautor, Verleger. Er wurde in Schlesien geboren (23. 

Dezember 1944) und wuchs in der Bundesrepublik Deutschland auf. Schon früh interessierte er sich für 

Fotografie. Die ersten Schwarz-Weiß-Fotos machte er mit einer einfachen Boxkamera 6x6. 

Er geht leidenschaftlich mit der Kamera durch die Berge und ist fasziniert von der intakten Natur, den 

Bewohnern der Berge sowie von Gletschern und zugefrorenen Gletscherseen. Zu seinen Lieblingsmotiven 

zählen Menschen, ihr Leben und die sich verändernde Mode. Sie sind oft wichtige Dokumente für kulturelle 

und moralische Veränderungen. 

Roland Hellmann lebt seit 2010 im Lebuser Land, heute Zielona Góra. Mit großem Engagement, Neugier 

und Herz zeigt er die Schönheit dieser Region. Seine Arbeiten zeichnen sich durch Natürlichkeit, Ausdruck 

und Liebe zum Detail aus. Das Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist in seinen 

Publikationen, Artikeln und Fotografien häufig anzutreffen. 

Im Jahr 2008 veröffentlichte er ein Album über Zielona Góra mit dem Titel „Meine Lieblingsstadt Zielona 

Góra”, die auf der ganzen Welt viele Anhänger gefunden hat. Dieses Album wurde viele Male neu aufgelegt. 

Er präsentierte ein Album über Städte im polnisch-deutschen Grenzgebiet „Guben-Gubin Eurostadt im 

Herzen Europas” (2012), das zeigt, was diese beiden Städte verbindet und trennt. 

In den Jahren 2013-2017 veröffentlichte er weitere Alben, die die Woiwodschaft Lubuskie präsentierten. 

Dazu gehören „Ziemia Lubuska - grün, lebenswert, liebenswert” (2013), Sanktuarium Unserer Lieben Frau, 

Königin des Friedens - Otyń (2016) und „Nowa Zielona Góra, meine Lieblingsstadt” (2016). 

Sowohl in Deutschland als auch in Polen organisiert er zahlreiche Autorentreffen, Shows und 

Ausstellungen von seinen Reisen mit Kamera. Für manche ist es eine Reise durch das Lebuser Land, für 

andere eine Gelegenheit zur Diskussion und zum Vergleich. 

Roland Hellmann interessiert sich leidenschaftlich für das kulturelle Erbe und die natürliche Schönheit 

des Lebuser Landes. Er ist an jeder Gelegenheit beteiligt, historische Reflexion zu entwickeln und eine 

Realität zu schaffen, die auf der Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner in Europa beruht. Macht 

insbesondere auf die Bedürfnisse dieser Kenntnisse bei jungen Menschen und Einwohnern des Grenzgebiets 

sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite aufmerksam. 

Die oben genannte Ausgabe mit dem Titel „Gedanken / Myśli” ist eine Gedichtsammlung, die der Autor 

seit den 1960er Jahren schreibt. Die Edition ist eine Präsentation von 66 Gedichten in deutscher Sprache, die 

vom Autor ausgewählt und ins Polnische übersetzt wurden. Neben den Gedichten enthält das Buch 

Fotografien des Autors, die die Edition verschönern. 

Für seine fotografischen Arbeiten und Veröffentlichungen hat er zahlreiche Preise und Auszeichnungen 

in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern erhalten. 2012 nahm er am polnischen 

Literaturwettbewerb „Goldene Feder” teil und erhielt für seine Arbeit „Durchbruch in Europa” im Bereich 

der Prosa eine Auszeichnung. Für seine Verdienste um die deutsch-polnische Zusammenarbeit und für die 

Verdienste um die Woiwodschaft Lebuskie erhielt er 2016 die Ehrenmedaille und 2018 den Zloty Dukat 

Lubuski für Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens der Region. Er ist Ehrenbürger der Stadt 

Zielona Góra und wurde vom Präsidenten der Republik Polen mit dem Kavalierkreuz des Verdienstordens 

der Republik Polen ausgezeichnet. 
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Roland Hellmann 

 

Europejczyk z niemieckimi korzeniami. Fotograf, autor książek, wydawca. Urodził się na Śląsku (23 grudnia 

1944), wychował w Republice Federalnej Niemiec. Już od czasów młodzieńczych interesował się fotografią. 

Pierwsze czarno-białe zdjęcia wykonał prostym aparatem Box kamera 6x6. 

Z pasją chodzi po górach, często z aparatem fotograficznym. Fascynuje go nienaruszona natura, mieszkańcy 

gór oraz lodowce i zamarznięte jeziora polodowcowe. Do jego ulubionych motywów należą ludzie, ich życie 

i zmieniająca się moda. Często są ważnymi dokumentami zachodzących przemian, kulturalnych  

i obyczajowych. 

Od roku 2010 Roland Hellmann mieszka na terenie Ziem Lubuskiej, obecnie Zielonej Góry. Z wielkim 

zaangażowaniem i ciekawością oraz sercem pokazuje piękno tego regionu. Jego prace charakteryzują się 

naturalnością, wyrazem i przywiązaniem do detalu. Temat współpracy przygranicznej pojawia się często  

w jego publikacjach, artykułach i fotografiach. 

W roku 2008 wydał album o Zielonej Górze pt. „Moje ulubione miasto Zielona Góra”, który znalazł wielu 

sympatyków na całym świecie. Album ten był wielokrotnie wznawiany. O miastach na polsko-niemieckim 

pograniczu zaprezentował album pt. „Guben-Gubin. Euro miasto w sercu Europy” (2012), który pokazuje co 

je łączy, a co dzieli. 

W latach 2013-2017 wydał kolejne albumy prezentujące Województwo Lubuskie. Należą do nich „Ziemia 

Lubuska, zielona, sympatyczna, warta zachodu” (2013), "Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju - 

Otyń” (2016) oraz „Nowa Zielona Góra, moje ulubione miasto” (2016). 

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce organizuje liczne spotkania autorskie, pokazy oraz wystawy ze swoich 

podróży z aparatem fotograficznym. Dla jednych są one wędrówką po Ziemi Lubuskiej, dla innych 

możliwością do dyskusji i porównań. 

Roland Hellmann jest pasjonatem dziedzictwa kulturowego i piękna natury Ziemi Lubuskiej, angażuje się  

w każdą sposobność rozwoju refleksji historycznej oraz tworzenia rzeczywistości opartej na współpracy 

między równymi partnerami w Europie. Szczególnie zwraca uwagę na potrzebę wiedzy tej wśród młodzieży 

i mieszkańców pogranicza, zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. 

Publikacja, pt. „Gedanken / Myśli”, jest zbiorem wierszy, które autor  pisał od lat 60-tych. Wydanie jest 

prezentacją 66 wierszy w języku niemieckim, wybranych przez autora i przetłumaczonych na język polski. 

Tomik oprócz wierszy zawiera fotografie autora, które upiększają wydanie. 

Roland Hellmann za swoje prace fotograficzne i publikacje zdobył wiele nagród i wyróżnień w Niemczech, 

w Austrii oraz innych państwach Europy. W 2012 brał udział w polskim Konkursie Literackim o „Złote 

Pióro”, w którym za pracę w dziedzinie prozy pt. „Przełom w Europie” otrzymał wyróżnienie. Za swoją 

działalność społeczno-kulturalną oraz na rzecz współpracy niemiecko-polskiej, w grudniu 2016 roku 

otrzymał Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Lubuskiego oraz Złoty Dukat Lubuski (2018) za 

wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu.Jest Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra 

oraz odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
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                                              Es wächst uns eine zweite Steffi Graf  

Frau Monika Jury ist unser langjähriges Mitglied und hat, zusammen mit ihrem Ehemann Piotr 

Martyniak, ihre Tochter Magdalena Mnartyniak großgezogen. Die Magdalena ist ein tolles und 

begabtes Mädchen und hat – ebenso wie ihre Eltern  - auch den deutschen Pass. Die Eltern von 

Magdalena führen ein Restaurant und sind einverstanden, dass die Magdalena, die schon mit 6 ihr 

Tennisabenteuer anfing, als eine deutsche Sportlerin auftreten wird. 
Die Magdalena hat sich im Tennisspiel verliebt und weißt seit langem, dass diese Sportart für sie gerade das 

richtige ist, und auch das, was sie tagtäglich machen will. Vom Jahr zu Jahr wurde das Tennis ihre 

Lebensweise.  

Reisen durch viele Turniere in Polen und Europa halfen ihr diese Disziplin besser erkennen und sich selber 

entwickeln. Mit 11 beschloss Magdalena, natürlich gemeinsam mit ihren Eltern, nach Mallorca zu fahren, 

um dort in der Rafa-Nadal-Academy ihr Traum von erfolgreicher Sportkarriere der Verwirklichung zu 

nähern. Rafael Nadal ist ihr Vorbild, und ein Plakat mit diesem Sportler hängt „seit immer“ an der Wand 

ihres Zimmers. 

Magdalena liebt Tennis und hat all ihre Passionen diesem Lebensziel angepasst, indem sie ausreiste. Der 

Ausreisebeschluss war gar nicht einfach: die Familie und Freunde blieben in Grünberg. Wir sehen uns sehr 

selten, nicht einmal im Quartal.  

Magdalena ist ein Jahr früher in die Schule gegangen; obwohl sie die jüngste in der Klasse war, und trotz 

mehreren Abwesenheiten (wegen häufigen Trainings und Turnierreisen) bekam sie die bestmöglichste, 

durchschnittliche Note in der Schule (nach polnischem Stufengrad: die 6,0). Heute ist sie ein 12-jährliches 

Mädchen und spricht fließend 4 Sprachen: deutsch, spanisch, englisch und polnisch. Der ganze 

Schulunterricht verläuft dort englisch, und sie ist die beste Schülerin in iher Klasse. 

Sie engagiert sich zu 100 Prozent in die Trainings. Ihre Bemühungen wurden von den Trainern 

wahrgenommen. Sie wurde, als eine von den besten Wettkämpferinnen des 2020- Jahres bezeichnet, dabei 

mit den besten Voraussichten für die Zukunft! Faedback der Mitarbeitern der Akademie ist – nach ihrer 

anderthalb jährigen  Aufenthalt – voll von positiven Bezeichnungen über ihr Verhalten und Engagement in 

der Schule und während des Trainings.  

Magdalena trainiert unter Aufsicht der weltbesten Trainier, wie Toni Nadal, oder Joan Bosch (früher Trainer 

von Carlos Moy; heute ist J.Bosch Trainer von Rafael Nadal). Sie widmen ihre zusätzliche Zeit der Magda, 

denn sie sehen bei ihr großes Potenzial und gute Prognosen für ihre Zukunft. Sie sind bewusst, dass 

Magdalena weiß, was für einen Weg sie gewählt hat und erblicken ihre tägliche Entschlossenheit, das Ziel zu 

erreichen. 

Magdalena sollte in einer Tennistour, die mit allen Einzelheiten durch die Akademie geplant worden war, 

teilnehmen. Doch die Pandemie COVID-19 hatte das alles durchgebrochen. Vorher aber gewann sie ein 

internationales Turnier für die bis 14-jährigen Mädchen in Rotterdam (im Doppelspiel).   

Die Pandemie COVID-19 hat die finanzielle Lage der Familie niedergeschlagen. Die Familie musste sich an 

viele Firmen mit einer Bitte um Hilfe wenden;  aber sie wollte nicht zulassen, dass die Entwicklungskarriere 

der Magda zusammenbricht. 
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Derzeitige Finanzlage der Eltern, verbunden mit der Dichtmachung des Geschäfts wegen der Pandemie, 

unermöglicht weitere Finanzierung des Aufenthalts der Tochter in der Akademie  und  damit auch die 

erhoffte Entwicklung ihrer sportlichen Talente. Diese Situation dauert seit Oktober 2020, also seit in Polen 

die Lockdaune eingeführt wurde. „Jetzt versuchen wir – spricht die Mutter von Magda – die Firma zu retten. 

Von der Regierung haben wir leider keine Unterstützung bekommen, und zurzeit versuchen wir unsere 

ungeheuer großen Finanzprobleme zu überwinden. Wir haben keine Möglichkeiten die Monatsraten seit 

Oktober 2020 zu entrichten“. 

Bolesław Gustaw 

   Bernaczek 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Martyniak 

 

Rafael Nadal i /und Magda Martyniak 
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                                                  Rośnie nam druga Steffi Graf   

 

Pani Monika Jury jest wieloletnią naszą członkinią i wraz z mężem Piotrem Martyniukiem dochowali się 

wspaniałej i bardzo zdolnej córki Magdaleny, która tak jak jej rodzice posiada paszport niemiecki. 

Rodzice Magdy są restauratorami i chcą, aby córka w przyszłości występowała pod flagą niemiecką. 

Magda Martyniuk zaczęła swoją przygodę z tenisem w wieku 6 lat. Od razu zakochała się w tym sporcie  

i wiedziała, że to jest to, co chce robić codziennie. Z roku na rok jej pasja stopniowo stawała się sposobem 

na życie. Podróże po turniejach po Polsce i Europie pomagały jej poznawać dyscyplinę i rozwijać się. 

W wieku 11 lat wspólnie z rodzicami Magdalena podjęła decyzję o wyjeździe do Rafa Nadal Academy na 

Majorce, żeby móc spełnić swoje marzenia o tenisowej karierze. Miejsce nie było przypadkowe, Rafa nadal 

jest jej autorytetem i od zawsze plakat z tym tenisistą wisi na ścianie jej pokoju.  

Magda kocha tenis i podporządkowała wszystko swojej pasji wyjeżdżając. Decyzja, mimo wszystko, nie 

była prosta. Rodzina i przyjaciele zostali w Zielonej Górze. Widują się jedynie raz na parę miesięcy. 

Przed wyjazdem, pomimo tego, że była najmłodsza w klasie (poszła do szkoły rok wcześniej) i pomimo 

nieobecności spowodowanych częstymi treningami i wyjazdami na turnieje, uzyskała średnią 6.0. Obecnie, 

mając zaledwie 12 lat, rozmawia biegle w 4-ech językach: niemieckim, hiszpańskim, angielskim i polskim. 

Jest najlepszą uczennicą w klasie, a wszystkie lekcje odbywają się w języku angielskim. 

Na treningach zawsze daje z siebie 100%. Jej starania zostały docenione przez trenerów, uznano ją za jedną  

z najlepszych zawodniczek roku 2020, która świetnie rokuje na przyszłość. Feedback od pracowników 

Akademii po pierwszym półtora roku jest pełen pozytywnych informacji o jej zachowaniu i zaangażowaniu 

w szkole i na treningach.  

Magdalena trenuje pod okiem jednych z najlepszych trenerów na świecie, takich jak Toni Nadal czy Joan 

Bosch (były trener Carlosa Moya, który obecnie jest aktualnym trenerem Rafy Nadala). Przeznaczają oni 

dodatkowy czas na treningi z Magdą, ponieważ widzą w niej duży potencjał i dobre rokowania na 

przyszłość. Są świadomi, że ich zawodniczka wie jaką drogę wybrała i dostrzegają jej codzienną 

determinację w dążeniu do celu. 

Udział Magdy w "tourze" tenisowym, który był szczegółowo zaplanowany przez Akademię, został 

zablokowany przez epidemię COVID-19. Jeszcze przed jej początkiem zwyciężyła w międzynarodowym 

turnieju Tennis Europe do lat 14 w grze podwójnej w Rotterdamie. 

Epidemia COVID-19 spowodowała, że rodzice musieli zwrócić się do wielu firm o pomoc. Nie chcieli 

dopuścić do uniemożliwienia rozwoju kariery Magdy,. 

Obecna sytuacja finansowa związana z zamknięciem biznesu, uniemożliwia  opłacenie pobytu  

i kontynuowania rozwoju sportowego Magdy. Sytuacja ta trwa od października 2020, od wprowadzenia w  
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Polsce lockdown'u. Jesteśmy w trakcie ratowania firmy, nie uzyskaliśmy żadnego wsparcia od rządu i z tego 

powodu borykamy się z dużymi problemami finansowymi- mówi mama Magdy. Nie mamy możliwości 

opłacenia miesięcznych rat od października 2020. 

Rodzice są gotowi do podpisania kontraktu sponsoringowego, który uwzględni, między innymi, 

przekazywanie części zysków, które Magdalena wypracuje w przyszłości na korcie i w reklamie.  

W załącznikach przesyłamy świadectwa szkolne, raporty z Rafa Nadal Academy o wynikach, zdjęcia, 

materiały video oraz dane logowania do platformy 360.rafanadalacademy.com, gdzie znajdą Państwo 

indywidualny profil Magdy ze szczegółowymi informacjami na temat jej pracy w Akademii.  

Wiadomość o konieczności przerwania treningów i rozwijania się w Rafa Nadal Academy załamałaby 

Magdę. Wierzymy, że współpraca umożliwi jej dojście do celu, co zapewni satysfakcję obu stronom.  

 

                                                                                                                         Bolesław Gustaw.Bernaczek 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://360.rafanadalacademy.com/
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Die Sommerzeit weckt auch die Interesse an Wanderungen und Naturentdeckung. Hier einige Tipps zur 

aktiven Erholung: 

„Der Bullendorfer - Rad- und Wanderweg” 

Rad- und Wanderweg führt durch wenig besuchte Winkel des Kreises Neusalz, inmitten von Wäldern 

gelegen, ermöglicht den Touristen, in Kontakt mit  der reichen Pflanzen- und Tierwelt zu kommen. Ein 

Leitthema sind architektonische Paläste und Höfe aber auch Sakralbauten. Die Schleife, welche der Rad- und 

Wanderweg bildet, wird durch die Bullendorfer Sage um den Teufelsstein herum, umwoben. Dieses 

Denkmal der unbelebten Natur ist mit der Sage über einen unehrlichen Gastwirt, der sich sogar vor dem 

Teufel nicht fürchtete, verbunden. Am Ort des Gasthauses liegt von dem Teufel geworfener Stein. 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg: 67 km 

 

Odertal- Touristenweg 

Der Touristenweg verbindet naturwissenschaftliche, historische und kulturelle Attraktionen im Odertal. Er 

zeigt die Geschichte und die historische Bedeutung der Oder. Die Reise durch den Kreis Nowa Sól soll man 

am besten mit der Altstadt- oder Hafenbesichtigung in Bytom Odrzański anfangen. 

Die Deichen und die Feldwege entlang fahrend, kann man die Oderlandschaft, ihre Altwasser und 

Auenwälder genießen. Auf dem Touristenweg können wir Architektursehenswürdigkeiten bewundern, die in 

den Ortschaften anzutreffen sind, über die der Touristenweg verläuft. 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg -1064 Km, durch den Kreis Nowa Sól 31 Km 

 

Westslawen - Touristenweg  
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Das Leitthema von diesem Touristenweg ist die bestätigte Anwesenheit von einer nicht mehr existierenden  

Ethnien der Westslawen Diadesisi, die das ganze Gebiet bewohnt haben. Im Kreis Nowa Sol sehenswert 

wären: die Sehenswürdigkeiten der Wehrarchitektur, besonders piastisches Schloß  mit einem Graben und 

Wehrmauer in Kożuchów 

Aus der Region/ Wieści z Regionu 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg 129 Km, durch den Kreis Nowa Sól 27,2 Km 

 

Oder-Altwasser – Touristenweg 

Rad- und Wanderweg führt durch die malerischen Gebiete des Kreises Nowa Sól, durch das  Tal der 

mittlerer Oder, außergewöhnlich im Hinsicht auf die naturwissenschaftlichen Vorzüge. Der Touristenweg, 

der eine Schleife bildet, fängt in Nowa Sól an und verläuft den rechten Flussufer entlang bis zum Bytom 

Odrzański, so daß der Tourist die hiesigen Auenwälder in ihrer ganzen Pracht bewundern kann.  

Nach der Fährenfahrt durch die Oder in Bytom Odrzański kehren wir nach Nowa Sól, den linken Flussufer 

entlang, zurück.  

Der Touristenweg kann mit ihrer naturwissenschaftlichen Vielfalt manche Naturliebhaber überraschen, denn 

hier sind zahlreiche seltsame Tier- und Pflanzenarten anzutreffen. 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg: 33 Km  

 

Okres letni budzi zainteresowanie wędrówkami i odkrywaniem przyrody. Podajemy parę wskazówek 

dotyczących aktywnego wypoczynku: 

Szlak Buliński 

Trasa wiedzie przez mało uczęszczane zakątki Powiatu Nowosolskiego, umiejscowionego wśród lasów 

pozwalających turystom obcować z bogatą fauną i florą. Tematem przewodnim są architektonicznie pałace i 

dwory oraz obiekty sakralne. Pętla, jaką tworzy trasa osnuta jest wokół głazu zwanego Czarcim Kamieniem. 
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Ten pomnik przyrody nieożywionej związany jest z legendą o nieuczciwym karczmarzu, który nie bał się 

nawet diabła. Stąd w miejscu jego gospody leży teraz kamień rzucony diabelska ręką. 

Całkowita długość szlaku: 67 km 

 

Aus der Region/ Wieści z Regionu 

 

Szlak Doliny Odry 

Szlak łączy atrakcje przyrodnicze, historyczne i kulturowe Doliny Odry. Ukazuje dzieje i znaczenie 

historyczne rzeki Odry. Podróż przez Powiat Nowosolski najlepiej rozpocząć od starówki lub portu w 

Bytomiu Odrzańskim. 

Jadąc po starych wałach i drogami polnymi możemy obcować z rzeką Odrą jej starorzeczami oraz łąkami 

zalewowymi. Zatrzymując się na trasie możemy podziwiać zabytki architektury, znajdujące się w 

miejscowościach, przez które wiedzie szlak. 

Całkowita długość szlaku: 1064 km, w tym przez Powiat Nowosolski 31 km 

 

 

Szlakiem Zachodnich Słowian 

Tematem przewodnim szlaku jest potwierdzona obecność słowiańskiego plemienia Dziadoszan 

zamieszkującego cały obszar w wiekach średnich. W Powiecie Nowosolskim warto obejrzeć  obejrzenia 

zabytki architektury obronnej, a w szczególności piastowski zamek z fosą i murami obronnymi w 

Kożuchowie.Całkowita długość szlaku: 129 km w tym przez Powiat Nowosolski 27,2 km 



12 | S e i t e  

 

Aus der Region/ Wieści z Regionu 

 

Szlak Starorzecza Odry 

Szlak prowadzi przez malownicze tereny Powiatu Nowosolskiego ukazując niepowtarzalną przyrodę Doliny 

Środkowej Odry. Trasa, będąca pętlą, rozpoczynającą się w Nowej Soli, prowadzi prawym brzegiem rzeki w 

kierunku Bytomia Odrzańskiego, tak by turyści mogli podziwiać lasy łęgowe w ich całej okazałości.   

Po przeprawie przez Odrę w Bytomiu Odrzańskim, wracamy do Nowej Soli lewym brzegiem rzeki. 

Szlak jest wielką atrakcją dla każdego miłośnika natury, ponieważ można na nim spotkać wiele rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt. 

Całkowita długość szlaku: 33 km 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

Redaktionsanschrift:                                                       „Miesięcznik Zielonogórski/Grünberger Monatsblatt„ 
Adres Redakcji:                                                                   ul. Stefana Żeromskiego 16A,  PL-65-066 Zielona Góra 
Tel./Fax:       +48 68 452 94 80                                      
E-Mail:        gruenberg@tskmn.pl          www.tskmn.pl  
Elektronisches Archiv/Archiwum elektroniczne:   http://www.tskmn.pl/gazetka_zg.php?cmId=39  
 
Chefredakteur/Redaktor naczelny:                     Bolesław Gustaw Bernaczek    E-Mail: gruenberg@tskmn.pl   
 
Redaktion/Redakcja:    Gracjan Stanisławski    E-Mail: gracjan.gs@wp.pl 
       
      Iwona Wysocka E-Mail:  i.wysocka@tskmn.pl   
  
 
Korrektur/Korekta:      Jan Grzegorczyk  E-Mail:  grzegorczyk@tskmn.pl  
      Iwona Wysocka E-Mail: i.wysocka@tskmn.pl 
 
Graphik/Opracowanie graficzne:               Gracjan Stanisławski E-Mail: gracjan.gs@wp.pl 

 

 

 

Opracowanie: 

Iwona Wysocka 

mailto:gruenberg@tskmn.pl
http://www.tskmn.pl/
http://www.tskmn.pl/gazetka_zg.php?cmId=39
mailto:gruenberg@tskmn.pl
mailto:i.wysocka@tskmn.pl
mailto:grzegorczyk@tskmn.pl
mailto:i.wysocka@tskmn.pl

