Lubiechowo
gmina: Karlino, powiat: białogardzki
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Lubiechowo położone jest w gminie Karlino, w
powiecie białogardzkim. Wieś leży około 5 km na
północ od Karlina, w pobliżu dwóch rzek: Parsęty i
Radwi. Do siedziby powiatu w Białogardzie
odległość wynosi ok. 16 km.
Według przekazów Lubiechowo należało do rodu
Romel. W XVIII w. Romelowie sprzedali majątek
radcy rządowemu S.G. Loeperowi ze Szczecina.
Następnie majątek kupił konsul Schrőder z
Kołobrzegu. Jego następca wybudował tu piękny
pałac, który dziś niestety znajduje się w ruinie.
Ostatnia właścicielką majątku była Clara Schuman z
domu Hindenburg. Z dawnych czasów pozostał w
Lubiechowie zabytkowy pałac i park. Pałac
pochodzi z 1835 r. i przedstawia styl
neoklasycystyczny. Kubatura pałacu wynosi 5 600
m3, a całkowita powierzchnia użytkowa 800 m2.
Każdy z jego czterech narożników ozdobiony jest
wieżą trójkondygnacyjną ośmioboczną. Do pałacu
prowadzą piękne schody. Od strony ogrodu na
elewacji widnieje ryzalit z przyległym tarasem, z
k t ó r e g o s c h o d y niegdyś prowadziły do parku
znajdującego
się
za
dworkiem.
Obecnie
właścicielami pałacu są osoby prywatne, które
stopniowo, w miarę posiadanych środków
finansowych remontują tą piękną budowlę.
Pałacowi towarzyszy zabytkowy park, z cennym
drzewostanem, dziś dosyć zniszczony, wymagający
renowacji. Powstał on w II połowie XIX w. Założono
go w stylu przypominającym angielski. Na uwagę
zasługuje bogaty drzewostan parku. Można tu
znaleźć jodły białe, cisy, żywotniki, daglezje zielone,
jesion odmiany zwisającej oraz dąb czerwony. We
wsi znajduje się także ładny kościół pw. św. Józefa
Oblubieńca. Jest kościołem filialnym, należącym do
parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie.
Kościół pochodzi z II połowy XIX w. Wybudowano
go w stylu neogotyckim. Do zabytkowych
elementów wyposażenia kościoła należą: ambona z
XIX w. w stylu neogotyckim, ołtarz główny
eklektyczny, neogotycka chrzcielnica, patena i
kielich mszalny. Poza tym warto tu obejrzeć
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budynek murowany o konstrukcji szachulcowej oraz
budynek murowany secesyjny pochodzący z
początku XX w. We wsi znajduje się boisko
sportowe, świetlica wiejska oraz sklep spożywczy.
Do
Lubiechowa
nie
dociera
komunikacja
autobusowa.
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1 Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, staw w Lubiechowie, gm. Karlino 2017 03.06.2017
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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