Związek Gmin Kwisa

Gmina Olszyna

Gmina Olszyna (powiat lubański) położona jest na Podgórzu Izerskim na północ od Jeziora Złotnickiego i Jeziora
Leśniańskiego, które są sztucznymi zbiornikami wodnymi na rzece Kwisa. Osią gminy jest zachodnia część Obniżenia
Lubomierza, którym płynie Olszówka, lewy dopływ Kwisy. Wzdłuż niej rozciąga się zabudowa miasta Olszyna.
Olszyna jest starą miejscowością, jej początki sięgają pierwszych lat XIII wieku. Przyjąć należy, że rozciągnięta na 9
kilometrów, miejscowość powstała gdy wielu Saksonów, Frankonów i Turyngczyków wyruszało na wschód z
przeludnionych środkowych Niemiec w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Korzystając z zaproszeń książąt śląskich i
czeskich, budowali osiedla wzdłuż biegów rzek i dróg. Pierwsze wzmianki o Olszynie pochodzą z roku 1254,
wymieniana jest wówczas nazwa Olsna.

Atrakcje w okolicy gminy Olszyna

Pałac w Biedrzychowicach,
Pod koniec XVI wieku powstał tu piękny barokowy pałac we wsi Biedrzychowice noszącej wówczas nazwę
Frederichsdorf. Jest to okazała trzykondygnacyjna budowla pokryta mansardowym dachem. Do głównego wejścia
prowadzi most z suchą fosą. Budynek otoczony jest pięknym parkiem w stylu angielskim. Pałac gościł w swoich
podwojach znamienitych gości m. in. elektora saskiego oraz Augusta II Mocnego. Właścicielem godnym uwagi był
baron Aleksander von Minutoli, wielki kolekcjoner dzieł sztuki, posiadający kolekcje szkieł weneckich, ceramiki
egipskiej, etruskiej czy greckiej. Jego zbiory zawierały też mumie i maski afrykańskie, jako mecenas sztuki
odrestaurował zamek Rajsko nad Jeziorem Złotnickim. Kolejnym właścicielem poprzez małżeństwo z córką Anną był
Joachim von Pfeil, podróżnik i kartograf, odkrywca Niemieckiej Afryki Wschodniej. Obecnie w pałacu mieści się Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym.

Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna
Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna działa w Olszynie od 2005 r. i jest najmłodszą orkiestrą w
najmłodszym mieście na Dolnym Śląsku. Powstała z inicjatywy Pana Andrzeja Tomasza Drozdowicza przy bardzo
wydatnej pomocy Pana burmistrza Leszka Leśko i akceptacji Rady Miejskiej, której przewodniczy Pan Jan Wróblewski.
Zespół ten jest formacją o charakterze amatorskim, a tworzą ją muzycy, którzy kochają swoją pasję i wnoszą bardzo
duży wkład w popularyzację kultury muzycznej na Dolnym Śląsku. lszyńska Orkiestra kultywuje przedwojenne
tradycje muzyczne. Orkiestra zabezpiecza wszystkie potrzeby gminy i powiatu lubańskiego w oprawę muzyczną, w
czasie świąt państwowych, kościelnych, świeckich i okolicznościowych. Ponadto systematycznie występuje na terenie
okolicznych powiatów, kraju oraz poza jego granicami dając ok. 50 koncertów rocznie.

Jezioro Złotnickie,
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Jezioro Złotnickie - nad brzegami znajdują się ośrodki kolonijno wczasowe, usytuowane w lasach z dala od zgiełku
miejskiego. Jest to oaza ciszy i spokoju, pobliskie tereny znakomicie nadają się na piesze i rowerowe wycieczki,
amatorzy wędkowania i grzybobrania nie odjadą stąd zawiedzeni. Ośrodki w swoich ofertach zapewniają
organizowanie imprez zgodnie z życzeniami gości. Dogodny dojazd do nich zapewnia dobrze rozwinięta sieć gminnych
dróg. Władze gminne stawiają na turystykę w oparciu o rodzinne atrakcje, ściągające tu spragnionych odpoczynku w
otoczeniu przepięknych terenów.

Tor motocrossowy - Sowia Chata,
Motocross niemal już na stałe wpisał się w sportową tradycję ziemi olszyńskiej. Działający w gminie „Enduro Klub
Olszyna”, jest rozpoznawany nie tylko w Polsce ale i poza granicami kraju. Tor „Sowia Chata”, dzięki swym walorom,
również zyskał ogromną popularność. Odbywają się na nim międzynarodowe zawody motocrossowych amatorów oraz
zawody country cross. Tor „Sowia Chata” jest dumą Zarządu klubu sportowego. Jego cechy techniczne docenili już
sportowcy z całej Europy, a w szczególności zawodnicy z Czech, dla których motocross jest jedną z ulubionych
dziedzin sportowych. Cały tor wytyczony został w naturalnym zagłębieniu terenowym, co pozwala widzom śledzić
każde okrążenie od startu do mety. Enduro Klub Olszyna prowadzi Szkołę Motocrossową, w której zatrudnia trenerów
z Polski, Czech i Niemiec.
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