Radowo Małe
gmina: Radowo Małe, powiat: łobeski
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Radowo Małe – wieś jest siedzibą gminy, położona jest w
środkowej części powiatu łobeskiego, województwo
zachodniopomorskie.

Przez gminę prowadzą drogi wojewódzkie: nr 147
łącząca Radowo Małe przez Strzmiele (5 km) z
Łobzem (11 km) i Wierzbięcinem (19 km, 8 km od
Nowogardu) oraz nr 146 łącząca Siedlice z wsią
Strzmiele (5 km) i Dobrą (13 km).
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PRAWA GMINY

TAK
Na terenie Gminy niewątpliwą atrakcją turystyczną są liczne
zabytki - świadectwo bogatej historii tych ziem związanej
najpierw z Księstwem Zachodniopomorskim a następnie z
Monarchią Brandenburską. Obecnie prawie w każdym
sołectwie znajdują się zachowane do dziś zabytki
historyczne: kościoły, pałace, zespoły pałacowo-parkowe.
W samym Radowie Małym znajduje się Kościół p.w. Matki
Boskiej Szkaplerznej wzniesiony w 1840 r. w miejsce
gotyckiego, z granitu i cegły. Nad portalem południowym
ślad po zegarze słonecznym w okrągłym otworze. Obok
portalu wmurowane w ściany żarna łużyckie, liczące sobie
ponad 2500 lat, użyte wtórnie jako kropielnica. Nie
zachowała się drewniana wieża od zachodu. Nie zachował
się też ołtarz i ambona ze średniowiecza. Ołtarz amonowy
użyto dla figury Matki Boskiej.
Gmina leży na Wysoczyźnie Łobeskiej i Równinie
Nowogardzkiej. Przez zachodnią część gminy przepływa
rzeka Ukleja (dopływ Regi) dostępna dla kajaków. W
północnej części gminy znajduje się rezerwat Nad Jeziorem
Piaski. Unikalne walory krajobrazowe, bogactwo przyrody,
przepiękne lasy między innymi bukowe z licznymi
starodrzewami obfitujące w jagody i grzyby oraz zwierzynę
łowną, czystość wód i powietrza stwarzają w Gminie
Radowo Małe dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych
form turystyki. Dla miłośników aktywnej turystyki
zaczęto wytyczać ścieżki rowerowe przez najatrakcyjniejsze
tereny gminy.
Znaczną część powierzchni ( 4.620 ha) stanowią lasy, które
pod względem różnorodności siedlisk, składu gatunkowego
oraz stopnia naturalności i zachowania gatunków unikalnych
należą do jednych z najcenniejszych na Pomorzu. Urokowi
całej gminy dodają niewielkie jeziora ( największe J.
Głębokie o pow. 32,5 ha) położone w zaciszu leśnym
obfitujące w ryby.
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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