
 
  

 

Portal Województwa Lubuskiego

 

  

Lubniewice zaczarują marszałków (wideo)

  
Kategoria -  Archiwum 

Data publikacji -9 lipca 2020 godz. 12:05  

Lubniewice to jedno z tych miejsc, o którym łatwo powiedzieć, że drugiego
takiego ze świecą szukać. W takim otoczeniu spotkają się marszałkowie
16. województw, bo to właśnie tu 31 lipca odbędzie się konwent
marszałków. - Będziemy rozmawiać o nowej perspektywie unijnej,

Strona 1/3



ochronie zdrowia w dobie pandemii i edukacji seksualnej - mówi marszałek
Elżbieta Anna Polak. Poniżej wideo z konferencji w Nowym Zamku w
Lubniewicach.

Lubuska perła zachwyci marszałków

W otoczeniu lubniewickich atrakcji spotkają się samorządowcy, przedstawiciele
rządu, oraz uznane autorytety z różnych dziedzin. To pierwsze z trzech posiedzeń,
bo Lubuskie przejęło prezydencję na najbliższe 6 miesięcy. Na „pierwszy ogień”
wybrano Lubniewice, ponieważ świetnie sprawdzą się w roli miejscowości
promującej cały region. Będzie to też okazja do pokazania lubuskiego potencjału
turystycznego.

Udział w obradach w Lubniewicach potwierdziło już wielu znamienitych gości: Marek
Prawda - dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce, Christopher Todd - dyrektor
Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji
Europejskiej, Jan Truszczyński - przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP, Olgierd
Łukaszewicz, założyciel Fundacji "My Obywatele Unii Europejskiej im. W. B.
Jastrzębowskiego".

W Lubniewicach łatwo się zakochać

W 2017 r. na ekranach kin można było oglądać „Sztukę Kochania. Historię Michaliny
Wisłockiej”. Istotna część życia legendarnej seksuolożki toczyła się właśnie w
Lubniewicach, które dzięki filmowi pokazały swoje walory mieszkańcom całej Polski.
A chwalić się mają czym. Lubniewice, to niesamowite jeziora skryte wśród lasów,
zajmujących większą część miejscowości. Nad wodą można wypoczywać leniwie lub
aktywnie, bo samorząd zadbał o atrakcyjną ofertę dla fanów sportów wodnych.

Lubniewice słyną także z Parku Miłości, który swoje drzwi oficjalnie otworzył dla
zwiedzających w 2013 r., czyli jeszcze przed emisją filmowego hitu. Jego patronką
została dr Michalina Wisłocka. Park położony jest nad brzegiem jeziora Lubiąż,
między Starym i Nowym Zamkiem. Uwagę zwracają znajdujące się w nim rzeźby
nawiązujące do tematyki miłości- partnerskiej i rodzicielskiej. Na odrestaurowanym
Mostku Miłości, goście mogą zawiesić kłódki symbolizujące trwałość uczuć. Obok
znajduje się wyjątkowy zakątek z Ławeczką Miłości.

Wypoczywaj, a w wolnym czasie zwiedzaj

Każdy kogo „zmęczyło” odpoczywanie może ruszyć na trasę lubniewickiej przygody
z historią. Także na tym polu nie brakuje punktów wartych odwiedzenia. Na
pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się zamek Książąt Lubomirskich, ze swoją
ponad 100-letnią historią. Obiekt jest obecnie odrestaurowany. Wnętrzom
przywracany jest dawny blask. Dodajmy, że rodzina właściciele zabytku, czyli
rodzina Lubomirskich posiada także drugi zamek, Bażantarnie i Kordegarda.
Wszystkie te atrakcje również znajdują się na terenie Lubniewic.
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