
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

Atrakcje Nowej Soli- Siedlisko ruina zamku 

               Carolath – Winnica Kinga 
TERMIN:  4 czerwca 2022, sobota 
WYJAZD:  godz.07:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 

Nowa Sól 
Nowa Sól liczy ok. 39 tysięcy mieszkańców. To trzecie co do wielkości miasto w 

województwie lubuskim. Rządzą tu prezydenci, podobnie jak w  Zielonej Górze i 
Gorzowie Wlkp. Miasto Nowa Sól po raz pierwszy wzmiankowane zostało około 
1585 roku jako Neusalzburg, później nazwa została skrócona do Neusalz. Od 

samego początku tradycja miasta, wcześniej osady, związana była z przemysłem 
oczyszczania importowanej soli morskiej dostarczanej tu drogą wodną. W 

połowie XVI wieku  powstała duża warzelnia której zadaniem było uzdatnianie 
soli morskiej  do spożycia i  dostarczanie na rynek Śląska jako soli jadalnej. 
Nadodrzańskie położenie osady sprawiło, że po zamknięciu warzelni jej 

mieszkańcy  utrzymywali się  z rybołówstwa, szkutnictwa i przewoźnictwa 
rzecznego. Prawa miejskie otrzymała dopiero w roku 1743.  

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie


 

W XIX wieku Nowa Sól stała się miejscem, gdzie dynamicznie rozwijał się 
przemysł, powstały fabryki nici Johanna Gruschwitza, fabryka kleju, huta żelaza. 

U progu XX wieku uruchomiono tu także dużą stocznię rzeczną, a wraz z nią port 
przeładunkowy, zbudowano połączenia kolejowe. Po wojnie Nowa Sól znana była 
z produkcji włókienniczej  Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego 

„Odra”. Podczas spaceru z przewodnikiem poznamy najciekawsze miejsca i 
obiekty Nowej Soli. 

Rynek 
Rynek w Nowej Soli jest dość nietypowy ponieważ jest deptakiem ciągnącym się 

wśród  secesyjnych kamienic. Znajdują się tutaj foldery wystawowe, jest dużo 
zieleni a nawet posadzone są winorośle które mają przypominać że ten region 
słynął kiedyś z produkcji win 

 

    
     Ratusz                          Kamienice nowosolskie               Soluś i Lusia-najwieksze na świecie 

 

Park Krasnala 
Park Krasnala jest hołdem złożonym przez nowosolan ogrodowym skrzatom – za 
to, że pozwoliły przetrwać miastu czasy największej zapaści gospodarczej, 
upadku dużych zakładów produkcyjnych i galopującego bezrobocia. Nowa Sól od 

lat słynie z produkcji figurek ogrodowych. W szczytowym okresie funkcjonowało 
tu ok. 400 firm specjalizujących się w produkcji postaci ze świata bajek i baśni, 

teraz jest ich ok. 40. Krasnale wciąż jednak pozostają symbolem Nowej Soli, a 
Soluś zajmuje wśród nich miejsce najważniejsze. Obok niego stoi żona Lusia 
która dołączyła do niego trochę później. Krasnale mają prawie pięć i pół metra 

wysokości, mają  czerwone czapki . Soluś w ręku trzyma olbrzymią łyżkę do soli. 
Wykonane zostały z fiber-glassu, którego używa się m.in. do produkcji łodzi. 

Odsłonięcie pierwszej figury Solusia   w Parku Krasnala miało miejsce 12 czerwca 
2009 roku. W Księdze Rekordów Guinnessa przerósł o ponad metr 
dotychczasowego rekordzistę, krasnoluda z Nowego Jorku. Samego Parku nie 

zwiedzamy ale fotka z krasnalami będzie świetną pamiątką z Nowej Soli. 
Most podnoszony 
Aby umożliwić wpływanie do portu dużych barek rzecznych przez stosunkowo 
wąski kanał most został wyposażony w podnoszone (nie zwodzone!) przęsło o 

rozpiętości ponad 12 m. Na świecie istnieje tylko kilka mostów z przęsłami 
podnoszonymi pionowo do góry (głównie w Stanach Zjednoczonych), a w Polsce 
most nowosolski jest jedyną taką atrakcją w swoim rodzaju! Na szczęście nie 

został zniszczony w czasie II wojny światowej i obecnie, po kilku remontach i 
pewnych przekształceniach (m.in. napęd elektryczny zamiast ręcznego), jest 

nadal sprawny i pełni funkcję komunikacyjną, choć podnosi się go raczej rzadko, 
przeważnie w celach pokazowych. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_krawiecka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Dawid_Gruschwitz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hutnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_rzeczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_rzeczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadodrza%C5%84skie_Zak%C5%82ady_Przemys%C5%82u_Lniarskiego_%E2%80%9EOdra%E2%80%9D_w_Nowej_Soli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadodrza%C5%84skie_Zak%C5%82ady_Przemys%C5%82u_Lniarskiego_%E2%80%9EOdra%E2%80%9D_w_Nowej_Soli


 

  
       Most podnoszony                                                    Mural w Nowej Soli 

 

Mural 
W centrum miasta na kamienicy znajduje się piękny mural, który powstał w 2017 

roku. Autorem projektu jest zielonogórski grafik Jacek Milewski. Mural jest 
wariacją na temat dawnej Nowej Soli. Widoczny jest sterowiec ponad miastem, 

dawne kamieniczki oraz ludzie w staromodnych strojach a także 
charakterystyczny rowerzysta. Ulicę między budynkami zastąpił kanał portowy.  
Ponadto zobaczymy magazyny solne, secesyjne kamienice i dawny zbór 

braci czeskich. Odwiedzimy też ładnie zagospodarowane nabrzeże przy 
Kanale Portowym. 

 

  
 
Siedlisko – ruina szlacheckiego zamku Carolath 
Zamek wzniesiono w XV wieku w miejscu dawnej warowni w wyniku czego  
powstała największa na Śląsku rezydencja manierystyczna. Przez stulecia był 
siedzibą znamienitych rodów Rechenberg i  Schönaich. Na zamku znajdowała się 

sala reprezentacyjna z portretami 40 królów, natomiast ogromna sala balowa 
miała sklepienie wsparte na 12 kolumnach. 

 

   
         Budynek bramny                              Fragment kaplicy             Piękny portal zamkowy 

 

 



  

 
 

Zamek był wspaniale wyposażony – w dzieła sztuki, militaria, w bibliotekę, 
meble, porcelanę - do momentu zniszczenia przez Armię Czerwoną w 1945. 
Zachowała się renesansowa, pięknie zdobiona  kaplica poświęcona w 1618 roku. 

Dwukondygnacyjne empory, kamienne balustrady oparte na rzeźbionych 
kolumnach i kamienna bogato rzeźbiona ambona – to zachowane elementy 

wnętrza kaplicy. Zachował się też ozdobiony bogatym kartuszem herbowym 
budynek bramny który mieścił kiedyś bibliotekę i zbrojownię. Po wojnie zamek 
odgruzowano w latach 60-tych, wyremontowano kaplicę i budynek bramny. 

Pozostała część zamku pozostaje w stanie uporządkowanej ruiny. Obecnie obiekt 
znajduje się w rękach prywatnych, jednak uda nam się go zwiedzić. 

Winnica Kinga 
„Winnica Kinga” jest pokoleniowym gospodarstwem, które zostało założone w 1985 

roku przez Halinę i Wojciecha Kowalewskich. Obecnie prowadzone jest przez drugie 
pokolenie – Kingę i Roberta Koziarskich . Historia powstania gospodarstwa sięga 

czasów, gdy o polskim winie jeszcze nikt nie myślał na poważnie. Były to czasy 
gdy produkować można było 50l wina na własne potrzeby, a o większych 
ilościach decydował monopol państwa. Początkowo uprawiana była  tylko jedna 

odmiana winorośli – SKARB PANNONII. Winnica znajduje się w Starej Wsi 
k/Nowej Soli, w pobliżu Odry, która podczas powodzi w 1997 roku doszczętnie ją 

zniszczyła i uprawę winnej latorośli trzeba było zaczynać od zera.  
 

   



Dzięki staraniom właścicieli winnicy lubuskie wino gronowe zostało wpisane w 

2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Oprócz win, wytwarza się tutaj także octy winne, kiszone liście winorośli i 

marynowane grona. Można zakupić wino, konfitury winogronowe, gruszki w 
winie, śliwki w winie, octy winne i wiele innych wyrobów winnicy 
 

CENA :  145 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, zestaw słuchawkowy, 

przewodnik, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 140 zł 
Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze 

 Siedlisko – ruiny zamku – 5 zł/os 

 Winnica Kinga – 30 zł/os – zwiedzanie, degustacja 2 gatunków wina, prezentacja, 

smalec, chleb 

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 zł/os – rosół 

pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)- pieniądze będą zebrane w autokarze. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  

lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z 
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 

 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         

z dopiskiem; imię i nazwisko -  Nowa Sól (brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 
lub  

           - wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura 
 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 

 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 

rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 

itp.). 
 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  

rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 

stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


