Związek Gmin Kwisa

Gryfów Śląski

Gmina Gryfów Śląski położona jest w powiecie lwóweckim. Sąsiednio otoczona jest powiatami takimi jak Mirsk,
Lubań, Leśna, Lubomierz, Olszyna oraz Lwówek Śląski.
Dzięki położeniu nasza gmina jest dobrze rozbudowana pod względem wypoczynkowym,
w okolicach Gryfowa jest mnóstwo obiektów agroturystycznych. Przez siedzibę gminy przepływa rzeka Kwisa, która
obchodzi co roku swoje święto w miesiącu czerwcu. Natura obdarowała nasze miasto w przepiękną malowniczą
krainę zwłaszcza latem, gdy można tu spędzić czas nad Jeziorem Złotnickim, które otoczone jest lasami z
przebiegającymi szlakami turystycznymi, którymi można przemieszczać się pieszo lub rowerem. To miejsce
szczególnie jest odwiedzane przez wędkarzy dzięki bogactwie różnorodnych gatunków ryb słodkowodnych
występujących w tych wodach (m. in. leszcz, płoć, karp, sandacz, szczupak, sum, amur, pstrąg potokowy) jak
również mogą tu znaleźć oazę spokoju. W sezonie letnim czekają, na zwolenników aktywnego wypoczynku, ośrodki
wypoczynkowe położone nad jeziorem, dają one możliwość uprawiania sportów wodnych. Dla miłośników historii
interesujący będzie rynek miasta z ratuszem oraz zabytkowymi kamieniczkami renesansowymi i barokowymi,
otaczającymi plac ratuszowy dookoła. Na placu ratuszowym znajduje się fontanna upamiętniająca otrzymanie przez
miasto wodociągów w 1905r . Nieopodal placu ratuszowego znajduje się późnogotycki kościół parafialny św. Jadwigi
z epitafium rodziny Schaffgotschów oraz kaplica cmentarna św. Wawrzyńca a obok kaplicy znajduje się pomnik ku
czci 63 Rosjan.
Do ciekawych miejsc naszej gminy zaliczają się również ruiny Zamku Podskale, które znajdują się w
Rząsinach. Jak również zespół pałacowy, dwa krzyże pokutne oraz kościół
pw. Matki Boskiej z cennym wyposażeniem. Do wszystkich zabytków można bardzo łatwo dotrzeć, gdyż wszędzie są
oznakowania nakierowujące interesantów.
W Proszówce, wsi położonej nieopodal Gryfowa, na drodze do Świeradowa Zdroju znajdują się ruiny Zamku
Gryf. To ciekawe miejsce może zachęcić miłośników historii oraz osoby lubiące tajemniczość bo taka właśnie jest
historia, pełna tajemnic i ciekawostek. Z ruin trudno nie dostrzec rozciągającej się wspaniałej panoramy Gór
Izerskich oraz odległych Karkonoszy, która zachwyci każdego kto tam zawita. We wsi można wybrać się spacerem
na górę św. Anny z kaplicą
pod wezwaniem św. Leopolda, z której rozbiega się przepiękny widok na wieś oraz Gryfów Śląski.
Gmina Gryfów Śląski jest wspaniałym miejscem dla osób, które lubią spędzać czas aktywnie oraz dla ludzi
potrzebujących odpocząć od pośpiesznej codzienności przeważającej
w naszym kraju, zwłaszcza w dużych miastach.
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