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Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich
Średniowieczne zamki, okazałe pałace, miejsca kultu
religijnego różnych wyznań - z roku na rok – pięknieją i
przyciągają coraz więcej turystów. Przemierzając
przyjaznym szlakiem turystycznym nasz kraj docieramy
do urokliwych zakątków przyrody. Zapraszają nas
gościnne progi muzeów, parków tematycznych czy
ogrodów jordanowskich. Wiele z nich już widzieliśmy,
kilkadziesiąt zostało nagrodzonych. Ruszyła kolejna
edycja konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich”. Biuro konkursu czeka na zgłoszenia do 29
stycznia 2013 r. Serdecznie zapraszamy!

http://www.lotur.eu

Szczegóły na
http://lotur.eu/news/show/920

Ferie z Informacją Turystyczną
Startuje zimowy konkurs "Ferie z Informacją
Turystyczną". Konkurs adresowany jest do wszystkich
osób które postanowiły spędzić zimowy wypoczynek w
Polsce podczas ferii zimowych. Udział w konkursie jest
bardzo prosty. Wystarczy przesłać kilka swoich zdjęć
wykonanych w różnych punktach Informacji Turystycznej
na terenie Polski, wewnątrz lub na zewnątrz budynku,
tak aby widoczne było oznakowanie punku Informacji
Turystycznej oraz twarz uczestnika konkursu. Serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i dobrej
zabawy!
Szczegóły na
http://lotur.eu/news/show/921

„Turystyka i woda – ochroną naszej
wspólnej przyszłości”
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Światowa Organizacja Turystyki ogłosiła, iż rok 2013
będzie rokiem Turystyki Wodnej. Sztandarowym hasłem
w naszym województwie światowego roku turystyki
2013 jest: . „Turystyka woda – ochroną naszej wspólnej
przyszłości”. Słowa te wypowiedziała na konferencji
zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Prezes
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”
Jadwiga Błoch. Oficjalnie ogłoszenie nastąpiło podczas
konferencji "Turystyka militarna, turystyka wodna Lubuskie zaprasza”, która odbyła się w urzędzie
marszałkowskim w Zielonej Górze. Spotkanie otworzył
wicemarszałek Maciej Szykuła, który zwrócił uwagę na
znaczenie dla Regionu Lubuskiego turystyki wodnej.
Podczas swojego wystąpienia Jadwiga Błoch
reprezentująca Lubuską Regionalną Organizację
Turystyczną w pigułce podsumowała działalność i
sukcesy LOTUR w 2012. Przypomniała również, iż po raz
pierwszy Województwo Lubuskie zyskało ZŁOTY
CERTYFIKAT POT najwyższe wyróżnienie, najważniejszą
nagrodę dla produktu turystycznego w kraju . Pani
Prezes zapoznała także uczestników konferencji z
planowaną działalnością „LOTUR” na 2013 rok.
Szczegóły na
http://lotur.eu/news/show/918

Turystyka wodna między Sprewą, Odrą ,
Wartą i Drawą - spotkanie partnerów w
Zielonej Górze
Dnia 16.01.2013 Zielona Góra była świadkiem kolejnego
spotkania partnerów w ramach projektu „Lubuskie –
turystyka wodna - Turystyka wodna między Sprewą
Odrą, Wartą i Drawą” . W spotkaniu udział wzięli Pani
Prezes Tourismusverband Niederlausitz e.V Petra
Neumann oraz przedstawiciele Michaela Birkner, Marcel
Tisher natomiast Lubuską Regionalną Organizację
Turystyczną reprezentowała jej Prezes Jadwiga Błoch
oraz Jagoda Chudobińska. Partnerzy jednomyślnie
zaakceptowali projekt wydawnictwa produktowego
uzgadniając termin wspólnej podsumowującej projekt
konferencji. Partnerzy dyskutowali również o dalszej
współpracy omawiając realizowane przez siebie
projekty. Wysunięto także propozycję wspólnego
zorganizowania w ramach Roku Turystyki Wodnej
tematycznej konferencji turystycznej.
Szczegóły na
http://lotur.eu/news/show/922

Stefan Wiernowolski – fotografik i
regionalista
www.lubuskie.trvel.pl

http://www.lotur.eu

16 stycznia 2013 r. w Domu Joannitów w ramach
formuły „Spotkania z ciekawymi ludźmi" gościł Pan
Stefan Wiernowolski, znany sulęciński fotografik.
Pan Stefan przybył do sali konferencyjnej zaopatrzony w
liczne wydawnictwa o Ziemi Sulęcińskiej, których jest
autorem bądź współautorem. Dzięki Panu
Wernowolskiemu możemy przeczytać i podziwiać
wspaniałe fotografie w takich publikacjach jak: . „Miasta
partnerskie", „Przyrodnicze wędrówki po Sulęcinie i
okolicy" czy „Sekrety Łagowsko-Sulęcińskiego Parku
Krajobrazowego". Na zakończenie trwającego prawie 2
godziny spotkania pan Wiernowolski otrzymał w ramach
podziękowania za swoją niełatwą pracę figurkę rycerza
zakonnego.
Szczegóły na
http://www.sulecin.pl/component/content/article/5start/309-w-domu-joannitow-goci-stefan-wiernowolski-fotografik-i-regionalista.html

Orkiestrowy Marsz Nordic Walking w
Łagowie „ Policz się z cukrzycą”
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W Łagowie 13 stycznia 2013 roku byliśmy świadkami I
Orkiestrowego Marszu Nordic-Walking "Policz się z
cukrzycą". Marsz został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej oraz Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szlak marszu
przewidywał długość ok. 11 km. Uczestnicy wystartowali
spod łagowskiego amfiteatru, do końca tempo marszu
wytrzymali prawie wszyscy uczestnicy. Od godz. 15 w
lokalu "Pod Basztą" odbyła się część artystyczna z
Licytacją na rzecz WOŚP. Na zakończenie
zaprezentowano wspaniały festiwal sztucznych ogni.
Organizacja takich przedsięwzięć to wspaniały przykład
na to, że warto uprawiać sport i prowadzić zdrowy tryb
życia. Poruszono kwestię, iż organizacja takich marszów
zdrowotno-rekreacyjnych powinna odbywać się jak
najczęściej, nie tylko przy specjalnych okazjach.
Szczegóły na
http://www.lagow.pl/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=497:wop-znow-wagowie&catid=34:wydarzenia&Itemid=63

