ATRAKCJE TURYSTYCZNE POJEZIERZA WAŁECKIEGO

Poniżej mapki z obiektami w mieście
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Ratusz w Człopie
Neogotycki budynek z przełomu XIX/XX wieku,
zbudowany na górującym nad miastem
wzniesieniu. Przed II Wojną Światową mieścił
się tam sąd, natomiast obecnie jest siedzibą
Rady oraz Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego
Budynek kościoła wzniesiony w latach
trzydziestych XX wieku w stylu nowoczesnym
(„tyrolskim”). W ołtarzu głównym relikwie
świętych Wenustusa i Konkordii.

Pomnik Jana Pawła II
Pomnik postawiony przez mieszkańców,
znajduje się na skwerze przy kościele, na
tablicy cytat z 1999 r.
"Ojczyzno moja, ziemio umiłowana,
bądź błogosławiona".

Szkoła w Człopie
Budynek wzniesiony w latach 1932-1933.
Do 1945 r. szkoła nosiła nazwę „Adolf-Hitler
Schule”. Obecnie mieści się tu szkoła
podstawowa i gimnazjum.
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Plac Ratuszowy
Po zakończeniu I Wojny Światowej (1918 r.)
ówczesny burmistrz Mar Kroening przystąpił
do
rozbudowy
miasteczka.
Obszerną
inwestycją było wybudowanie nowego ratusza
i zespołu nowoczesnych jednopiętrowych
budynków, które charakteryzują się ciekawymi
wykuszami.

Wiadukt - drogowy zabytek
Wiadukt znajduje się na trasie Tuczno –
Mirosławiec, DK 177. Konstruktorem był Max
Moller, utalentowany inżynier z Brunszwiku,
twórca nowatorskich elementów nośnych
w postaci stalowych taśm zakotwiczonych
w dźwigarach wiaduktu

Turystyka tranzytowa – warto zobaczyć. Jadąc głównymi drogami mamy okazję poznać ciekawe obiekty
w małych miejscowościach.

Pałac w Dłusku
Pałac z początku XX wieku, wybudowany
w stylu neorenesansowym. Przy pałacu
pozostałości parku z 1850 r. z ciekawym
drzewostanem, m.in. dąb czerwony i buki
czerwonolistne.
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Jaglice
Kościół filialny parafii św. Antoniego
w Człopie pw. MB Wspomożenia Wiernych.
Neogotycki kościół po ewangelicki wzniesiony
w stylu neogotyckim na początku XX w.
Obok kościoła, ustawiona na postumencie
dawnego pomnika poległych w I wojnie
światowej, figura Matki Boskiej.

Jaglice - Pomnik przyrody
Dobrawa – Lipa szerokolistna
Łączny obwód pni 1066 cm, najgrubszy 816.
Wysokość 26 m, śred. Korony 21 m.
Wiek 350-390 lat.
Jedna z najpotężniejszych w Polsce.

Drzonowo Wałeckie
Kościół filialny pw. św. Józefa
Kościół z początku XX w. zbudowany dla
miejscowej gminy ewangelickiej.
Po wojnie został poświęcony 26.07.1946 roku
i przejęty przez katolików, funkcjonuje jako
kościół filialny św. Józefa należący do parafii
św. Antoniego.
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Przelewice
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Budynek pochodzi z przełomu XIX i XX wieku,
jednonawowy, rozplanowany na rzucie
prostokąta, z półkolistym prezbiterium
i dobudowaną przy wejściu kruchtą na planie
zbliżonym do kwadratu.

Pałac w Dłusku
Pałac z początku XX wieku, wybudowany
w stylu neorenesansowym. Przy pałacu
pozostałości parku z 1850 r. z ciekawym
drzewostanem, m.in. dąb czerwony i buki
czerwonolistne.

Wołowe Lasy
Kościół istniał w tej wsi już w 1506 roku,
pierwotnie była to samodzielna parafia, w XVI
wieku w ramach reformacji została przejęta
przez protestantów.
Kościół orientowany, w architekturze sakralnej
oznacza, że część prezbiterium, w której mieści
się ołtarz główny jest zwrócony na wschód
(łac. oriens – ‘wschód”).
Warto też zwrócić uwagę na istniejące we wsi
chałupy o konstrukcji szachulcowej oraz
kamienno-ceglane budynki o ciekawych pod
względem kolorystyki i faktury elewacjach.
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Atrakcje Pojezierza Wałeckiego
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Odległości od Człopy:
Człopa - Przelewice > 10,1 km
Człopa - Dłusko > 6,2 km
Człpa - Drzonowo Wałeckie - Jaglice - Wołowe Lasy > 14,6 km

