
67-100 Nowa Sól
ul. Piaskowa 23

tel. 68 387 22 70
www.fredex.pl
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KONSTR. STALOWE • KONTENERY

PIASKOWANIE WIELKOGABARYTOWE Gmina Nowa Sól

Tu spełniają się marzenia!
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PRACOWNIA GARMAŻERYJNA
Nowe Żabno 68A
67-100 Nowa Sól
tel. 504 133 100

PUNKT SPRZEDAŻY
ul. Staszica 6, 67-100 Nowa Sól
pasaż przy markecie Kau�and

tel. 794 316 474

 www.pierogarnia-mikuliszyn.pl

SPRAWDŹ NASZĄ JAKOŚĆ!

PIEROGI • NALEŚNIKI • LENIWE • KOPYTKA

Nasze produkty są wysokiej jakości, 

naturalne, bez konserwantów i sztucznych dodatkówPLACKI ZIEMNIACZANE • GOŁĄBKI • SURÓWKI
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Restauracja
Serwujemy dania kuchni polskiej. Cenimy sobie tradycję 

i dobry smak dlatego dbamy aby potrawy 
były przygotowywane według tradycyjnych przepisów

Katering 
Usługi kateringowe w pełnym 

zakresie: przygotowanie potraw, 
dowóz do Klienta, obsługa kelnerska

Pizza - w olbrzymim rozmiarze i wielu smakach

wesela • komunie • bankiety • przyjęcia okolicznościowe • chrzciny

Zajazd we Młynie to idealne miejsce na każdą uroczystość!
Dysponujemy trzema salami w oryginalnym wystroju 

oraz świetnej lokalizacji, w których możemy zorganizować:

Lubięcin 117a, 67-108 Lubięcin 68 356 53 58 512 114 123 www.zajazdwemlynie.pl

CENTRUM OGRODNICZE
MAGNOLIAMAGNOLIA

Wrociszów 351/7
tel. 68 387 00 41, 507 168 426, 507 168 463

Nowa Sól
ul. 1 Maja 3G
tel. 507 168 463, 507 168 426

SKLEP OGRODNICZO-NASIENNy
ROŚLINY OZDOBNE • DRZEWA • KRZEWY OWOCOWE

www.nowoczesneogrodzenia.com

508 963 286, 503 021 202, 691 718 077

El-Bud-System • ul. Głogowska 134  • 67-100 Nowa Sól

Prefabrykaty betonowe
Ogrodzenia frontowe

Systemy panelowe

APARATY SŁUCHOWE

Najnowsza technologia w dziedzinie
aparatów słuchowych
Terapia szumów usznych
Nowy wymiar słyszenia dźwięków
dzięki urządzeniom do komunikacji
bezprzewodowej
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www.wynajem-ns.pl
tel. 501 010 304, 668 301 502 • ul. Piaskowa 23A, Nowa Sól

ORAZ
PODNOŚNIKÓWKOSZOWYCH

�  wynajem samochodów       ciężarowych
�  usługi sprzętowe
�  prace melioracyjne
�  sprzedaż materiałów sypkich�  usługi wod.-kan.
�  prace elektryczne
�  wyburzenia
�  prace ziemne
�  budowa nawierzchni

SKLEP
BHP

NOWA SÓL
ul. Generała Grota Roweckiego 11

tel. 68 300 00 88
balticenterprise.pl
info@balticenterprise.pl

Fotele • pufy • meble tapicerowane
Pianki • akcesoria tapicerskie
Legowiska dla zwierząt
Poduszki

Fotele • pufy • meble tapicerowane
Pianki • akcesoria tapicerskie
Legowiska dla zwierząt
Poduszki

Przyborów
ul. Nowosolska 69

� 500 603 580

ul. Bohaterów Getta 9, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 02 30, 68 387 96 41

www.rachem.pl

Wymiana olejów i płynów
Naprawa skrzyń biegów (ZF)
Serwis klimatyzacji
Naprawy główne i bieżące
Diagnostyka komputerowa

Naprawa aut 
ciężarowych

MECHANIKA POJAZDOWA
Adam Kostecki

ADRES: ul. Przyszłości 1, Nowa Sól

533 144 861 888 426 616

PROFUZJA PROFUZJA
CENTRUM UBEZPIECZENIOWE

67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 9/1a

tel. 535 006 294, 881 311 262
e -mail: profuzja_martynow@wp.pl

Korzystne oferty cenowe

 Ponad 20 Towarzystw

Ubezpieczeniowych

JAKOŚĆ FIRMY

• Przyborów, ul. Nowosolska 28
• Nowe Miasteczko, ul. Rynek 4
• Nowa Sól, targowisko (Autosklep)
• Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 7
  (naprzeciw Urzędu Miasta)

WYROBY TRADYCYJNE
WĘDZONE DREWNEM

Z POLSKICH MIĘS NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

BUD-BIGBUD-BIG usługi budowlaneusługi budowlane

• budowlanych
• hydraulicznych
• elektrycznych

KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE PRAC:

67-100 Przyborów • ul. Długa 17 • tel. 605 112 539 • e-mail: krzysztofpultyn@gmail.com67-100 Przyborów • ul. Długa 17 • tel. 605 112 539 • e-mail: krzysztofpultyn@gmail.com

www.bud-big.pl

Krzysztof Pultyn

67-100 Nowa Sól • ul. Garbarska 6/3 • tel. +48 730 18 33 33
e-mail: librum.czepulkowska@gmail.com

Biuro Rachunkowe i Doradztwa Finansowego

KOMPLEKSOWE USŁUGI FINANSOWE DLA FIRM
DORADZTWO FINANSOWE

Wiesława Czepułkowska

czyszczenie • opiniowanie • odbiory
Bogdan Kłonowski

67-100 Nowa Sól, ul. Chopina 6
tel. 68 387 48 45

tel. kom. 606 426 368

Dariusz Kłonowski
67-100 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 4a

tel. 68 387 38 67
tel. kom. 602 498 594

KOMINY
ZAKŁAD KOMINIARSKI
K O R P O R A C J A  K O M I N I A R Z Y  P O L S K I C H

Stara Wieś 28 • 67-100 Nowa Sól • tel. 609 528 581
www.winnicakinga.pl • e-mail: kinga@winnicakinga.pl

• degustacje • zwiedzanie winnicy
• agroturystyka • szkó³ka winoroœli

 SZANOWNI GOŚCIE, 
DRODZY MIESZKAŃCY
Z przyjemnością przedstawiam Pań-

stwu informator o Gminie Nowa Sól 
wraz z mapą turystyczną. Wydawnic-
two pozwala poznać naszą gminę – 
malowniczo położoną po obu stronach 
Odry krainę jezior i lasów – nie tylko tu-
rystom, ale także jej mieszkańcom. Pu-
blikacja powstała dzięki wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców, za co im bardzo 
gorąco dziękuję.

Folder zawiera najważniejsze wia-
domości dotyczące zabytków, atrak-
cji turystycznych, ważnych obiektów 

i miejsc, działalności inwestycyjnej i prospołecznej oraz innych walo-
rów, które upoważniają nas do przedstawiania się jako gmina przyja-
zna mieszkańcom i gościom.

Zapraszam Państwa w imieniu mieszkańców i własnym do Gminy 
Nowa Sól.

Izabela Bojko, Wójt Gminy Nowa Sól

POŁOŻENIE
Gmina Wiejska Nowa Sól jest pięknie położona wśród lasów i je-

zior południowej części województwa lubuskiego, w sąsiedztwie mia-
sta Nowa Sól. Ponad 7 tys. osób zamieszkuje w 23 miejscowościach 
rozrzuconych po obu stronach Odry. 18 spośród nich to wsie sołeckie. 
Obszar ponad 176 km2 w 55% stanowią użytki leśne. Gmina jest naj-
większą gminą powiatu nowosolskiego – zajmuje 22% jego terenu. 

Przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S3 oraz dobrej jakości 
drogi powiatowe i gminne pozwalają na łatwą komunikację z sąsiedni-
mi gminami i całym krajem.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI I OBIEKTY
Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe.
Kościół Cmentarny pw. św. Katarzyny w Lubięcinie (fot. 1) wybu-

dowany najprawdopodobniej około roku 1372 na wzniesieniu między 
jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).

Zapraszamy do Gminy Nowa Sól
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jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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 SZANOWNI GOŚCIE, 
DRODZY MIESZKAŃCY
Z przyjemnością przedstawiam Pań-

stwu informator o Gminie Nowa Sól 
wraz z mapą turystyczną. Wydawnic-
two pozwala poznać naszą gminę – 
malowniczo położoną po obu stronach 
Odry krainę jezior i lasów – nie tylko tu-
rystom, ale także jej mieszkańcom. Pu-
blikacja powstała dzięki wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców, za co im bardzo 
gorąco dziękuję.

Folder zawiera najważniejsze wia-
domości dotyczące zabytków, atrak-
cji turystycznych, ważnych obiektów 

i miejsc, działalności inwestycyjnej i prospołecznej oraz innych walo-
rów, które upoważniają nas do przedstawiania się jako gmina przyja-
zna mieszkańcom i gościom.

Zapraszam Państwa w imieniu mieszkańców i własnym do Gminy 
Nowa Sól.

Izabela Bojko, Wójt Gminy Nowa Sól

POŁOŻENIE
Gmina Wiejska Nowa Sól jest pięknie położona wśród lasów i je-

zior południowej części województwa lubuskiego, w sąsiedztwie mia-
sta Nowa Sól. Ponad 7 tys. osób zamieszkuje w 23 miejscowościach 
rozrzuconych po obu stronach Odry. 18 spośród nich to wsie sołeckie. 
Obszar ponad 176 km2 w 55% stanowią użytki leśne. Gmina jest naj-
większą gminą powiatu nowosolskiego – zajmuje 22% jego terenu. 

Przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S3 oraz dobrej jakości 
drogi powiatowe i gminne pozwalają na łatwą komunikację z sąsiedni-
mi gminami i całym krajem.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI I OBIEKTY
Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe.
Kościół Cmentarny pw. św. Katarzyny w Lubięcinie (fot. 1) wybu-

dowany najprawdopodobniej około roku 1372 na wzniesieniu między 
jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.
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szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 
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ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
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ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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 SZANOWNI GOŚCIE, 
DRODZY MIESZKAŃCY
Z przyjemnością przedstawiam Pań-

stwu informator o Gminie Nowa Sól 
wraz z mapą turystyczną. Wydawnic-
two pozwala poznać naszą gminę – 
malowniczo położoną po obu stronach 
Odry krainę jezior i lasów – nie tylko tu-
rystom, ale także jej mieszkańcom. Pu-
blikacja powstała dzięki wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców, za co im bardzo 
gorąco dziękuję.

Folder zawiera najważniejsze wia-
domości dotyczące zabytków, atrak-
cji turystycznych, ważnych obiektów 

i miejsc, działalności inwestycyjnej i prospołecznej oraz innych walo-
rów, które upoważniają nas do przedstawiania się jako gmina przyja-
zna mieszkańcom i gościom.

Zapraszam Państwa w imieniu mieszkańców i własnym do Gminy 
Nowa Sól.

Izabela Bojko, Wójt Gminy Nowa Sól

POŁOŻENIE
Gmina Wiejska Nowa Sól jest pięknie położona wśród lasów i je-

zior południowej części województwa lubuskiego, w sąsiedztwie mia-
sta Nowa Sól. Ponad 7 tys. osób zamieszkuje w 23 miejscowościach 
rozrzuconych po obu stronach Odry. 18 spośród nich to wsie sołeckie. 
Obszar ponad 176 km2 w 55% stanowią użytki leśne. Gmina jest naj-
większą gminą powiatu nowosolskiego – zajmuje 22% jego terenu. 

Przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S3 oraz dobrej jakości 
drogi powiatowe i gminne pozwalają na łatwą komunikację z sąsiedni-
mi gminami i całym krajem.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI I OBIEKTY
Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe.
Kościół Cmentarny pw. św. Katarzyny w Lubięcinie (fot. 1) wybu-

dowany najprawdopodobniej około roku 1372 na wzniesieniu między 
jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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sta Nowa Sól. Ponad 7 tys. osób zamieszkuje w 23 miejscowościach 
rozrzuconych po obu stronach Odry. 18 spośród nich to wsie sołeckie. 
Obszar ponad 176 km2 w 55% stanowią użytki leśne. Gmina jest naj-
większą gminą powiatu nowosolskiego – zajmuje 22% jego terenu. 

Przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S3 oraz dobrej jakości 
drogi powiatowe i gminne pozwalają na łatwą komunikację z sąsiedni-
mi gminami i całym krajem.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI I OBIEKTY
Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe.
Kościół Cmentarny pw. św. Katarzyny w Lubięcinie (fot. 1) wybu-

dowany najprawdopodobniej około roku 1372 na wzniesieniu między 
jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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 SZANOWNI GOŚCIE, 
DRODZY MIESZKAŃCY
Z przyjemnością przedstawiam Pań-

stwu informator o Gminie Nowa Sól 
wraz z mapą turystyczną. Wydawnic-
two pozwala poznać naszą gminę – 
malowniczo położoną po obu stronach 
Odry krainę jezior i lasów – nie tylko tu-
rystom, ale także jej mieszkańcom. Pu-
blikacja powstała dzięki wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców, za co im bardzo 
gorąco dziękuję.

Folder zawiera najważniejsze wia-
domości dotyczące zabytków, atrak-
cji turystycznych, ważnych obiektów 

i miejsc, działalności inwestycyjnej i prospołecznej oraz innych walo-
rów, które upoważniają nas do przedstawiania się jako gmina przyja-
zna mieszkańcom i gościom.

Zapraszam Państwa w imieniu mieszkańców i własnym do Gminy 
Nowa Sól.

Izabela Bojko, Wójt Gminy Nowa Sól

POŁOŻENIE
Gmina Wiejska Nowa Sól jest pięknie położona wśród lasów i je-

zior południowej części województwa lubuskiego, w sąsiedztwie mia-
sta Nowa Sól. Ponad 7 tys. osób zamieszkuje w 23 miejscowościach 
rozrzuconych po obu stronach Odry. 18 spośród nich to wsie sołeckie. 
Obszar ponad 176 km2 w 55% stanowią użytki leśne. Gmina jest naj-
większą gminą powiatu nowosolskiego – zajmuje 22% jego terenu. 

Przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S3 oraz dobrej jakości 
drogi powiatowe i gminne pozwalają na łatwą komunikację z sąsiedni-
mi gminami i całym krajem.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI I OBIEKTY
Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe.
Kościół Cmentarny pw. św. Katarzyny w Lubięcinie (fot. 1) wybu-

dowany najprawdopodobniej około roku 1372 na wzniesieniu między 
jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.
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ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
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ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
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służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).
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jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 
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Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
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W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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 SZANOWNI GOŚCIE, 
DRODZY MIESZKAŃCY
Z przyjemnością przedstawiam Pań-

stwu informator o Gminie Nowa Sól 
wraz z mapą turystyczną. Wydawnic-
two pozwala poznać naszą gminę – 
malowniczo położoną po obu stronach 
Odry krainę jezior i lasów – nie tylko tu-
rystom, ale także jej mieszkańcom. Pu-
blikacja powstała dzięki wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców, za co im bardzo 
gorąco dziękuję.

Folder zawiera najważniejsze wia-
domości dotyczące zabytków, atrak-
cji turystycznych, ważnych obiektów 

i miejsc, działalności inwestycyjnej i prospołecznej oraz innych walo-
rów, które upoważniają nas do przedstawiania się jako gmina przyja-
zna mieszkańcom i gościom.

Zapraszam Państwa w imieniu mieszkańców i własnym do Gminy 
Nowa Sól.

Izabela Bojko, Wójt Gminy Nowa Sól

POŁOŻENIE
Gmina Wiejska Nowa Sól jest pięknie położona wśród lasów i je-

zior południowej części województwa lubuskiego, w sąsiedztwie mia-
sta Nowa Sól. Ponad 7 tys. osób zamieszkuje w 23 miejscowościach 
rozrzuconych po obu stronach Odry. 18 spośród nich to wsie sołeckie. 
Obszar ponad 176 km2 w 55% stanowią użytki leśne. Gmina jest naj-
większą gminą powiatu nowosolskiego – zajmuje 22% jego terenu. 

Przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S3 oraz dobrej jakości 
drogi powiatowe i gminne pozwalają na łatwą komunikację z sąsiedni-
mi gminami i całym krajem.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI I OBIEKTY
Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe.
Kościół Cmentarny pw. św. Katarzyny w Lubięcinie (fot. 1) wybu-
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jeziorami. Powstawał w dwóch etapach – najpierw prezbiterium z za-
krysti ą i kryptą, a następnie korpus nawowy. Istotne prace remonto-
we świątynia przejdzie w roku 2017.

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Lipinach (fot. 5) powstała w latach 1980-1982.

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
W ostatnich latach w gminie najważniejsze i „najdroższe” były in-

westycje drogowe. Oddaliśmy do użytku bardzo wiele dróg, odcin-
ków dróg lokalnych i skwerów przy drogach gminnych (fot. 9 – skwer 
w Nowym Żabnie). Modernizujemy obiekty oświatowe i budujemy 
nowe – zespoły szkół i przedszkola. W gminie funkcjonuje 13 sal wiej-
skich, o które bardzo dbamy. To prawdziwe miejsca integracji miesz-
kańców. 

Kościół Parafi alny pw. Serca Jezusowego w Lubięcinie (fot. 2) 
wybudowano w latach 1742-1747. Obiekt postawiono w konstrukcji 
szachulcowej. Kościół salowy założony został na rzucie wydłużonego 
ośmioboku. Do wschodniej ściany przylega zakrysti a.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica (fot. 3) drewnia-
nej konstrukcji, zbudowana w XIX wieku. W środku umieszczony jest 
dzwon z 1793 roku.

Kościół pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego zbudowa-
no w drugiej połowie XIII wieku. Wielokrotnie remontowany. W roku 
2016 renowacji poddano cenne obrazy „Męczeństwo św. Judy Tade-
usza” oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Renowacji doczekał się również 
ołtarz główny (fot. 4), który pochodzi z XVIII wieku.  W roku 2017 wy-
mienione zostanie pokrycie dachowe świątyni.

Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowano w Lubięcinie 4 mły-
ny wietrzne (fot. 6) – do dziś zachowały się 3, najstarszy pochodzi 
z 1817 r. Młyny już od stuleci są nierozłączne z krajobrazem gminy 
Nowa Sól i stanowią jeden z ciekawszych przykładów budownictwa 
przemysłowego. 

Most kolejowy w Stanach (fot. 7) – najdłuższy stalowy most w Eu-
ropie (640 m). Nieużywany od czasu powodzi w roku 1997. W najbliż-
szych latach stanie się częścią ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
teren powiatu nowosolskiego budowanej w ramach programu „Kolej 
na rower”. 

TURYSTYKA, PRZYRODA
Nie bez powodu gmina nazywana jest Krainą Jezior i Lasów. Na jej 

terenie znajduje się pięć jezior. Wspaniałym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i turystów jest malowniczy cypel nad Je-
ziorem Tarnowskim Dużym w Jodłowie. Powstała przystań rzeczna 
w Starej Wsi nad Odrą. Przy okazji wędrówki po gminnych drogach 
warto zatrzymać się na posiłek i nocleg w Zajeździe we Młynie w Lu-
bięcinie (fot. 8) i odwiedzić Winnicę Kinga w Starej Wsi, która powsta-
ła w 1985 roku. Jest wielopokoleniowym gospodarstwem winiarskim 
produkującym wina, konfi tury winogronowe, octy winne, kiszone li-
ście oraz owoce w zalewach winnych.

Oddaliśmy do użytku bardzo ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, 
służące głównie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to pla-
ce zabaw w Lubieszowie, Dąbrownie i Przyborowie oraz piękne, wie-
lofunkcyjne boiska w Kiełczu i w Przyborowie (fot. 10 – plac zabaw 
w Dąbrownie).

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, organizu-
jąc dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora czy kolędowanie  nowo-
roczne. Nasze dzieci rozwijają zainteresowania w świetlicach środo-
wiskowych w Stanach, Lipinach, Nowym Żabnie i Kiełczu, Lubięcinie 
i Dąbrownie (fot. 11). 

Dzięki aktywności klubów sportowych w Przyborowie, Lubięcinie, 
Kiełczu, Lipinach, Nowym Żabnie i Rudnie, Stowarzyszeniu Lotniczemu 
Ikarus z Lubięcina oraz Stowarzyszeniu Wspierania Letniska Jodłów 
dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
i rekreacyjnych (fot. 12).
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