
 

 

 

Trasa 4 zielona - długość ok. 8,50 km (Lubicz Dolny - młyny, Krobia, Mierzynek 

jezioro Józefowo). 

Początek trasy:  

Lubicz Dolny: Na terenie wsi Lubicz Dolny znajduje się wiele zabytków tj. młyn wodny, 

magazyny młynów, śluza wodna, kościół parafialny, budynki mieszkalne, gospodarcze, 

chałupy, szkoła. 

Ruszając z pod młynów (1) idziemy ul. Zbożową przez ok. 400 m. Skręcamy w prawo i idąc 500 

m, przechodząc przez most po prawej stronie widzimy (2) oraz (3). Dochodzimy                                        

do ul. Lipnowskiej, którą przecinamy idąc prosto pod górkę ok. 500 m. Docieramy do 

skrzyżowania z DK 10. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Krobi, a następnie               

w prawo przez przejście dla pieszych. 

Krobia: Na terenie wsi Krobia znajduje się wiele zabytków tj. strażnica zaboru pruskiego, 

budynki mieszkalne oraz cmentarz ewangelicki. 

Idziemy wzdłuż ekranów przez ok. 350 m dochodzimy do ul. Orszta. Skręcany w lewo i idąc 

drogą asfaltową ul. Orszta po ok. 200 m skręcamy w prawo w drogą gruntową. Po ok. 150 m 

dochodzimy do ul. Cytrynowej. Skręcamy w prawo idąc ul. Cytrynową po lekkim łuku w lewo 

przechodzimy w ul. Krótką. Po 300 m dochodzimy do ul. Długiej. Skręcamy w prawo w ul. Długą 

i po 100 m skręcamy w lewo w ul. Jaśminową. Idąc tą ulicą ok. 350 m dochodzimy do                              

ul. Osiedlowej, którą przecinamy. Idąc dalej prosto ul. Olszynową po ok. 650 m docieramy do 

ul. Wiejskiej. Skręcamy w prawo w ul. Wiejską i idąc ok. 320 m skręcamy w lewo w ul. Wspólną. 

Idąc tą ulicą ok. 850 m dochodzimy do ul. Poligraficznej drogi asfaltowej. Docieramy do 

Mierzynka. 

Mierzynek: Na terenie wsi Mierzynek znajduje się wiele zabytków tj. budynki mieszkalne 

dwór, obora oraz dwojak w zespole podworskim, krzyż przydrożny. 

Skręcamy w prawo i idąc tą drogą przez ok. 250 m. dochodzimy do (4) obeliska po lewej 

stronie, a po prawej (5) krzyża. Idąc dalej prosto ok. 650m po ok. 300 m docieramy do po 

prawej stronie (6) dwór, a dalej po 150 m (7) dwojak. Skręcamy w lewo w drogą asfaltową              

i idąc ok. 400 m skręcamy w prawo w kierunku jeziora Józefowo w ul. Wypoczynkową. Idąc tą 

ulicą ok. 2000 m patrzymy na drogowskazy kierunkowe na jezioro Józefowo docieramy                        

do drogi gruntowej po lewej stronie. Skręcamy w nią i po ok. 600 m docieramy (8) nad jezioro 

Józefowo. 



Opis i atrakcje: 

1. Młyn pszenny, magazyn młynowy - zabytek najstarszy młyn zbożowy w Lubiczu. Pierwsze 

młyny zbudowali w tym miejscu Krzyżacy (kontur toruński) przed 1292 r., młyńska historia 

tego miejsca toczyła się do końca XX w. Młyny były wielokrotnie spalone                                                       

i odbudowywane. Obecnie istniejące zabudowania młynów powstały pod koniec XIX w.                       

i na początku XX w. w wyniku kolejnych rozbudów XIII w. młynów.   

2. Pruska komora celna - zabytek, wybudowano pod koniec XIX w. postawiony w Lubiczu 

Dolnym przy przejściu granicznym na Drwęcy między Królestwem Pruskim, a Rosją.            

Po przeciwnej stronie Drwęcy w Lubiczu Górnym, stał budynek celny rosyjski. Dobudówka 

przy budynku głównym została stworzona specjalnie dla pracujących tam kobiet. 

3. Młyny pszenny/ zespół młyński - Pierwsze młyny w tym miejscu pojawiły się przed                  

1292 r., a zbudowali go Krzyżacy (kontur toruński). Obecne zabudowania jako zabytek 

pochodzę z początku  XX w. Zespół młyński składa się z młynu pszennego, magazynu. 

4. Obelisk - jest miejscem pamięci. 24 sierpnia 1944 roku na stację w Lubiczu Dolnym                

w bydlęcych wagonach przywieziono tysiące więźniarek obozu w Stutthof głównie 

narodowości żydowskiej. Hitlerowcy zapędzali je Mierzynka do kopania rowów 

przeciwpancernych w okolicy. Więźniarki umierały później z wycieńczenia, zamarzały              

w 30-stopniowym mrozie, były mordowane przez strażników. Ich ciała były zakopywane 

byle gdzie najczęściej w miejscach kopania rowów. Po wojnie nigdy nie było tutaj 

ekshumacji. 

5. Krzyż - zabytek, wzniesiony w 1831 roku. 

6. Dwór i obora z zespołu podworskiego – zabytek, obecny Dwór murowany, powstał 

miejscu Dworu drewnianego, a wybudował go w 1844 roku Józef Hipolit Nowicki. Obecny 

budynek to parterowy, nakryty naczółkowym dachem, wzniesiony na planie prostokąta     

w dłuższej osi. 

7. Dwojak z zespołu podworskiego oraz budynek mieszkalny -  zabytek, zbudowany na 

początku XX w.  

8. Jezioro Józefowo - Powierzchnia jeziora wynosi 5,55 ha, długość plaży wzdłuż linii 

brzegowej - 57 m, maksymalna głębokość - 12 m, średnia głębokość - 4 m. Kąpielisko 

zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, otoczone lasem 

sosnowym. Dzierżawcą jeziora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. 

Łowisko posiada 36 stanowisk do wędkowania. Dno kąpieliska jest piaszczyste. Na plaży 

zorganizowane jest boisko do piłki siatkowej plażowej oraz sezonowe kąpielisko. 

 


