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Brody
1.

Charakterystyka gminy

Gmina Brody położona jest w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Jest ona jedną z najdalej na zachód położonych
gmin Polski otoczona lasami, które są pozostałością dawnej puszczy oraz od strony jeziora południowo-zachodniej i północno-wscodniej wzgórzami moreny czołowej na pograniczu Dolnego Śląska i Łużyc.
•• Nazwa pochodzi od brodu znajdującego się wśród bagien niecki, który był nieznany ludom germańskim.
•• W 20 wsiach i przysiółkach gminy mieszka ok. 3700 osób, w tym prawie 30% w samych Brodach - siedzibie gminy (1030).
Inne większe miejscowości to Koło (328), Datyń (289), Zasieki (254), Biecz (243).
•• W południowej części znajduje się przejście graniczne w Olszynie na trasie Wrocław – Berlin - Drezno.
•• Nowo otwarte przejście graniczne Zasieki - Forst (otwarte w Grudniu 2002r)
•• W miejscowości Zasieki znajduje się kolejowe przejście graniczne na trasie Wrocław – Berlin.
•• Prawie 66% powierzchni gminy zajmują lasy, 26% użytki rolne zaś pozostałe 8% stanowią drogi, stawy, tereny zabudowane
i tereny różne. W strukturze użytków rolnych 58% stanowią grunty orne.
•• Klimat gminy charakteryzują niezbyt upalne lata i łagodne zimy oraz stosunkowo długi okres wegetacyjny (223-240 dni)
•• Obszar krajobrazu chronionego obejmuje ponad 51% obszaru gminy. Są to lasy i łąki śródleśne, jeziora i stawy rybne.
•• Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Brody. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z 1398 roku. Najwspanialszy
okres rozwoju Brody przeżywały w XVIII wieku, gdy właścicielem miasta został hrabia Henryk von Brühl - Minister Skarbu
Dworu Saskiego.
•• Brody słyną z historycznego barokowego układu zabudowy z bramą miejską i zespołem pałacowo-parkowym.
•• W pałacu zatrzymywał się tradycyjnie na pierwszej kwaterze król August II Mocny podczas swoich podróży między Dreznem
a Warszawą. Zniszczony po wojnie pałac jest sukcesywnie odbudowywany.
•• Obecnie w pałacu funkcjonuje hotel.
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•• Zabytkowy park stopniowo odzyskuje swoją świetność.
•• Dzisiejsze Brody szczycą się nowoczesną halą sportową oraz kompleksem bois sportowych "Orlik" przy Zespole Szkole
Podstawowej, stopniowo odbudową i renowacją historycznych budowli – pałacu, wieży kościoła i bramy miejskiej.
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Współpraca międzynarodowa

Podstawy współpracy stanowi Porozumienie zawarte w 2000 r. o współpracy i o partnerstwie miast pomiędzy gminami
Lubsko- Brody- Forst wspólnie organizujących wiele spotkań na różnych płaszczyznach , min. Seminaria parkowe w Brodach,
prace nad koncepcją zagospodarowania strony polskiej i niemieckiej po obu stronach Nysy Łużyckiej, koncerty w Kościele
w Bieczu, , polsko- niemieckia wystawa. „ Fryderyk Wieki i hrabia Brühl- historia nienawiści”,Wspólne przygotowania marketingowe z Okazji 100 –lecia ogrodu różanego w Forst. Polsko- niemiecki obóz pływacki w Forst- corocznie uczy się pływania
i zdaje egzamin na kartę plywacką 13 dzieci z Gminy Brody . „Dzień pokoju- jako przestroga i przypomnienie. Róża graniczna“
. Realizowane są wspólne projekty infrastrukturalne typu „Budowa ścieżki rowerowej Forst – Brody- Lubsko- Jasień“, obecnie
realizowany jest projekt „Bez granic wspólne połączenia drogowe“

Powierzchnia: 240 km2
Ludność: 3700 osób (2002 r.)

2

NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

www.nist.gov.pl

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego powstał w 2015 r.
Jest państwową jednostką budżetową podległą MSWiA.
Działa na rzecz dalszej profesjonalizacji samorządu terytorialnego i administracj publicznej.
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