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OFERUJEMY:

� 75 77 54 429

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek 800-1700, sobota 800-1400

• przeglądy rejestracyjne
• naprawy pojazdów
• zbieżność

• polerowanie refl ektorów
• serwis klimatyzacji
• myjnię bezdotykową

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
WITAL Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół Żołnierza 20, 59-600 Lwówek Śląski

Stacja
Kontroli
Pojazdów

 www.podzielonymjajem.pl
59-600 Lwówek Śląski
Płóczki Górne 102

Inspirujący wiejski pensjonat 
w samym sercu Dolnego Śląska

tel. 607 200 200

GOŚCINIECGOŚCINIEC

www.szuniewicz.eu

SZUNIEWICZ
KOWALSTWO OZDOBNE

• bramy skrzydłowe i przesuwne
• balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
• ogrodzenia • kraty • schody
• konstrukcje stalowe • meble ogrodowe

59-620 Gryfów Śląski, Storczykowa 11 • Hala produkcyjna – Polna 6c
✆ 601 647 313  ✆ 669 419 961

Produkty z metalu z duszą

PŁÓCZKI DOLNE 56A, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI
tel./fax 75 784 60 64, kom. 697 988 189
LWÓWEK ŚLĄSKI, UL. OŚWIĘCIMSKA 68

tel. 75 713 65 10

� roboty ziemne
� transport

• żwiru
• piasku
• drewna

PELLETPELLET
produkcja i sprzedażprodukcja i sprzedaż

Firma Transportowo-Usługowa

Anna Czepiel

• komunikacyjne 
• majątkowe

• na życie 
• dla biznesu

ul.Sienkiewicza 40ul.Sienkiewicza 40

59-600 Lwówek Śląski 59-600 Lwówek Śląski 
� 507 021 586
kamil.siedlecki@icloud.comkamil.siedlecki@icloud.com

59-600 Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
Godziny otwarcia: nd.-czw. 1200-2200

pt.-sob. 1200-2300

75 782 42 66
797 865 700✆

Restauracja Pod Czarnym Krukiem 
położona jest w samym sercu zabytkowego rynku Lwówka Śląskiego.

Z okien restauracji widać ratusz.
Atmosfera i wystrój sprzyjają spotkaniom towarzyskim

w gronie przyjaciół czy rodziny, jest to również idealne miejsce 
na kolację we dwoje.

Zapraszamy Państwa na smakowite dania kuchni polskiej i pyszną pizzę.

�  kruk@rubikon.pl

DOWÓZ NA TERENIE LWÓWKA ŚLĄSKIEGO I OKOLIC

3 6 8
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WAŻNIEJSZE ZABYTKI I ATRAKCJE 
MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

RATUSZ
Ten gotycko-renesansowy budynek, stanowiący siedzibę władz miasta, bez 

wątpienia jest jednym z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Ostateczną, dzisiej-
szą formę przestrzenną budynek uzyskał w  wyniku przebudowy na początku 
XX w., którą kierował architekt Hans Poelzig. Wewnątrz ratusza na uwagę zasłu-
gują późnogotyckie sklepienia (sień, Sala Rady), Sala Ławy Sądowej przykryta 
ok. 1522 r. jedynym w ratuszu sklepieniem sieciowym, a w niej XVI-wieczne ma-
lowidła i napisy. Imponujące wrażenie robi Sala Ślubów, zaprojektowana przez 
Hansa Poelziga. Znajdują się w niej drewniane fi lary z płaskorzeźbami ukazujący-
mi bajkowe postacie Czerwonego Kapturka, Kota w butach i Kopciuszka.

Warto też zwrócić uwagę na związane z historią miasta płaskorzeźby, które 
trafi ły do  ratusza na początku XX w. z  kościoła franciszkańskiego. Szczególne 
zainteresowanie zwiedzających budzi płaskorzeźba, o której przyjęło się mówić 
„rycerz i zakonnica”, ukazująca prawdopodobnie księcia Henryka I Jaworskiego 
i jego żonę Agnieszkę. Bez wątpienia jest to jeden z najcenniejszych XIV-wiecz-
nych zabytków rzeźbiarskich na Śląsku.

Osobliwą „ozdobą” lwóweckiego ratusza są napisy na jego południowej fa-
sadzie namalowane tam przez komunistycznych propagandzistów. Odnoszą się 
one do referendum z 1946 r., w którym społeczeństwo miało dać trzy twierdzące 
odpowiedzi – słynne „trzy razy tak” na trzy pytania dotyczące istnienia senatu, 
nacjonalizacji i  reformy rolnej oraz utrwalenia granicy na Odrze i Nysie. Obok 
widnieje nieco zatarty, ale równie znamienny dla tamtej epoki napis: Niech żyje 
sojusz chłopa, robotnika i inteligenta pracującego.

Na wprost wschodniej fasady ratusza znajduje się kamienny budynek ław 
cechowych powstały w XIII w. Obok piętrzy się tzw. Agatowa Kamienica, która 
dawniej służyła jako dom burmistrzów. Jej początki sięgają II poł. XV w., z cza-
sem jednak przebudowano ją w stylu renesansowym.

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z dokumentu lokacyjnego Lwów-

ka Śląskiego z 1217 r. Ponad sześćdziesiąt lat później książę lwówecki Bernard 
nadał prawo patronatu nad świątynią zakonowi joannitów. Na skutek pożarów 
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świątynia niszczała wiele razy, zawsze jednak usiłowano ją odnowić. Pod koniec 
XV w. rozpoczęto jej rozbudowę, która trwała właściwie do  początków II poł. 
XVI w.

W latach 1863-1866 przeprowadzono jej gruntowny remont i przebudowę. 
Również w następnych latach była wielokrotnie remontowana.

Fragmentami godnymi szczególnej uwagi w  tej świątyni są m.in.: jedna 
z najstarszych na Śląsku wczesnogotycka fasada wykonana tzw. sztuką koronko-

wą z czerwonego piaskowca, drewniany krzyż z 1410 r., renesansowa chrzciel-
nica z  XVI w., obraz Koronacja Matki Boskiej z  1771  r., XVII-wieczne organy, 
XVIII-wieczna drewniana ambona.

Po południowo-zachodniej stronie kościoła stoi kaplica św. Krzyża z przeło-
mu XV/XVI w., a po północnej stronie – barokowa plebania – dawna komandoria 
joannitów.

LWÓWECKIE FORTYFIKACJE
Należą do najciekawszych tego typu zabytków na Śląsku. Oddzielają strefy 

średniowiecznego miasta lokacyjnego oraz jego przedmieść, a także jego czę-
ści nowożytne. Wraz z zespołem śródrynkowym świadczą o dawnej świetności 
Lwówka, który w XIV w. z  11  tysiącami mieszkańców był większy niż Wrocław 
i Świdnica.

Stosunkowo dobrze zachowane składają się z podwójnego pierścienia mu-
rów obronnych z basztami i bastejami pochodzącymi z XIV i XV w. Do dziś prze-
trwały 2 baszty: Bramy Lubańskiej i Bramy Bolesławieckiej. Ważnym elementem 
lwóweckich fortyfi kacji był w średniowieczu zamek, który stał niegdyś na miejscu 
obecnego browaru. Spłonął w XV w., a następnie został rozebrany przez miesz-
kańców.

LWÓWECKIE SKAŁY – SZWAJCARIA LWÓWECKA
Tutejsze ambony, baszty i grzyby skalne sięgają 3050 m wysokości i  zbu-

dowane są z  szarych i  czerwonych piaskowców. Znajdują się w  południowo-
-wschodniej części Lwówka Śląskiego, w widłach rzeki Bóbr i Srebrnej, niedale-
ko szosy do Jeleniej Góry, stanowiąc jednocześnie najdalej wysunięty na północ 
zakątek Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Na miejsce można dojść żółtym szlakiem turystycznym ze Lwówka Śląskie-
go do Wlenia albo korzystając ze ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Szwajcaria 
Lwówecka”. U podnóża Lwóweckich Skał biegnie zaś blisko ośmiokilometrowa 
ścieżka rowerowa przez Mojesz do Pławnej Średniej. Obecnie stanowi fragment 
trasy ER-10 do Frydlantu i ER-6 do Žacléřa.
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Po drugiej stronie szosy prowadzącej do Jeleniej Góry wyrastają Panieńskie 
Skały objęte siecią Natura 2000. Są to piaskowcowe skały, które porośnięte są 
grądem środkowoeuropejskim i  subkontynentalnym. Znajduje się tutaj także 
jedno z dwóch w Polsce stanowisk paproci włosocienia delikatnego.

WAŻNIEJSZE ZABYTKI I ATRAKCJE 
MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

RATUSZ
Budowę kamiennego ratusza rozpoczęto w 1524 r. Najciekawszym zacho-

wanym do  dziś detalem dawnej budowli jest kamienna tablica wykuta z  oka-
zji wzniesienia wieży przez burmistrza Steudnera w  1624  r. Na środku tablicy 
znajduje się herb miasta, przedstawiający rycerza w zbroi stojącego naprzeciw 
gryfa. Nad tablicą widnieje okno z kamieniarką renesansową przesłonięte gęstą 
kratą. Tutaj dawniej mieścił się areszt miejski. Na uwagę zasługuje również górny 
fragment wmurowanej w północną ścianę tablicy datowanej na 1777 r. i posia-
dającej inicjały IGHB. W 1929 r. spaliła się wieża ratuszowa. Przy budowie nowej 
wykorzystano konstrukcję żelbetonową, która była jedną z pierwszych tego typu 
na Dolnym Śląsku.

RYNEK
Tworzące jego zarys kamienice wzniesiono z łamanego kamienia, zazwyczaj 

węższą ścianą szczytową od ulicy. Pierwsze kamieniczki tworzyły podcienia. Ich 
dzisiejszy wygląd jest przede wszystkim wynikiem zmian w XVIII w., gdy nadano 
im barokową formę i zlikwidowano podcienia. Duży walor dekoracyjny miały za-
bezpieczające parter kute kraty żelazne. W wielu kamienicach zachowały się bo-
gato zdobione kamienne portale. W 1908 r., dla upamiętnienia faktu, że miasto 
trzy lata wcześniej otrzymało wodociągi, ufundowano na rynku kamienną rzeźbę 
z fontanną. Wykonana została przez berlińskiego artystę Arnolda Kunne. Fontan-
na ma kształt kolumny, u podstawy której stoją cztery gryfy – symbole miasta. Jej 
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szczyt zakończony jest fl ankami muru obronnego, zaś poniżej wykonane z brą-
zu: herb Gryfowa, Neptun i nimfa morska Nereida. Przy kolumnie widnieją fi gury 
gryfowskich uczniów, także z brązu.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. JADWIGI
Został wystawiony w XV w., przy czym przebudowano go w XVI, XVII i XX w. 

Wewnątrz znajduje się drewniany ołtarz z  1606  r. Widnieją na nim symbole 
Cierpliwości, Roztropności, Nadziei, Sprawiedliwości i  Męstwa. Po zamknięciu 
skrzydeł ołtarz upodobniony jest do  monstrancji. Wielką wartość artystyczną 
przedstawia także wykonane w  piaskowcu, renesansowe epitafi um rodziny 
Schaffgottschów. Ukazuje ono naturalnej wielkości postacie zmarłych członków 
rodziny. Na północ od kościoła rozciąga się cmentarz założony w XVIII w., na któ-
rego obwodzie murów znajdują się epitafi a i  grobowce bogatych mieszczan 
gryfowskich. Cmentarz dzieli się na część katolicką z poł. XVI w. i część ewange-
licką z pocz. XIX w.

WAŻNIEJSZE ZABYTKI I ATRAKCJE 
MIASTA LUBOMIERZ
RYNEK Z RATUSZEM

Pierwotnie okalały go budynki drewniane, jednak po kolejnych pożarach, 
w XVI w. wymieniono je na murowane. Wyróżniają się wśród nich Dom Płócien-
ników i Dom Piekarza, nad którego wejściem widnieje charakterystyczne godło 
zawodu – precel. Dom Płócienników posiada renesansowy układ przestrzenny 
z sienią przelotową pośrodku i wewnętrzną wiatą, doświetlającą klatkę schodo-
wą. Najświeższa renowacja budynku odsłoniła interesującą elewację sgraffi tową 
z boniowaniem. Od 1995  r. mieści się tutaj Muzeum Kargula i Pawlaka doku-
mentujące m.in. powstawanie kultowej komedii Sylwestra Chęcińskiego „Sami 
swoi”. Przed Muzeum znajduje się Zaułek fi lmowy, w którym widnieją tablice pa-
miątkowe, poświęcone ludziom fi lmu związanym nie tylko ze wspomnianą ko-
medią, ale także z innymi produkcjami fi lmowymi realizowanymi w Lubomierzu.

Bryła dominującego na placu ratusza pochodzi z  czasów jego ostatniej 
przebudowy w latach 1837-1839. W północną ścianę ratusza wmurowany jest 
piaskowcowy pręgierz z 1530 r. Przed budynkiem znajduje się grupa rzeźb upa-
miętniająca epidemię, jaka zapanowała w mieście w XVIII w., a po drugiej stronie 
barokowa fontanna z 1717 r., z fi gurą św. Maternusa.
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW KLASZTORU SIÓSTR BENEDYKTYNEK
Tworzą go zabudowania klasztoru oraz kościoła Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny i św. Maternusa, a także budynki służebne. Część gotycka, wto-
piona w mury najbliższe prezbiterium kościoła, od strony zewnętrznej jest nie-
dostrzegalna, a klasycystyczne skrzydła południowe, tworzące w podkowę ujęty 
dziedziniec zewnętrzny, swym charakterem dostosowują się do  barokowego 
wystroju pozostałych elewacji.

Wnętrze kościoła obfi tuje w szereg zabytków, są to m.in.: malowidła skle-
pienne wykonane metodą freskową przez jednego z najwybitniejszych malarzy 
śląskiego baroku Georga Wilhelma Neunhertza. Ołtarz główny jest dziełem 
nieznanego autora. Partię centralną zajmuje płaskorzeźbiona grupa Wnie-
bowzięcia NMP, a wieńczy go gloria z Trójcą Świętą. Ołtarz powstał w 1775 r. 
Za ołtarzem głównym znajduje się kaplica klauzurowa z  ołtarzem i  bogatym 
wystrojem rokokowym. W południowo-zachodniej części kościoła mieści się ka-
plica gotycka nakryta żebrowym sklepieniem, z niej dochodzi się do kwadrato-
wego wirydarza, otoczonego malowniczymi krużgankami. Kościół kryje okazałą 
kolekcję dzieł sztuki. Są to m.in. krucyfi ksy, relikwiarze, agnuski czy wyjątkowo 
bogaty zbiór szat i tkanin liturgicznych z najstarszym ornatem z 1668 r. Jest to 
druga po Krzeszowie najbogatsza grupa dzieł na tym terenie. Nad wejściem 
do kościoła na emporze zawieszone są późnobarokowe organy.

WAŻNIEJSZE ZABYTKI I ATRAKCJE 
MIASTA WLEŃ

RYNEK Z RATUSZEM I POMNIKIEM GOŁĘBIARKI
Małomiasteczkowy urok głównego placu Wlenia tworzą na pewno otacza-

jące go XIX-wieczne kamieniczki. U zbiegu ulic Kościelnej i Pocztowej zachował 
się budynek sprzed 1813 r. Środek Rynku zdobi skromny ratusz wzniesiony w la-
tach 1823-1824 na miejscu starszej budowli, zniszczonej podczas walk wojsk 
napoleońskich z rosyjskimi w dniach 16-18 sierpnia 1813 r. Do tych wydarzeń 
odnosi się łacińska sentencja umieszczona nad wejściem do ratusza: EX CINE-
RE PHONIX – POST NUBILA PHEBUS 1813-1824, czyli PO DESZCZU SŁOŃCE 
– Z POPIOŁÓW POWSTAJE FENIKS 1813-1824.
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Budynek jest jednopiętrowy, nakryty dwuspadowym dachem z naczółkami, 
na którym umieszczona jest drewniana wieża. W  jej wnętrzu znajduje się me-
chanizm zegarowy wykonany w 1801 r. przez ucznia wleńskiej szkoły zegarmi-
strzów J.G. Beckera. Przed ratuszem piętrzy się pomnik Gołębiarki. Przedstawia 
on dziewczynę karmiącą gołębie, której fi gura ustawiona jest na umieszczonym 
w basenie cokole z herbem miasta Wleń. Pomnik wzniesiono z okazji 700-lecia 
założenia miasta w 1914 r. Upamiętnia on słynne na Śląsku targi gołębiami, któ-
re odbywały się tutaj od średniowiecza aż do XVIII w. w każdą środę popielcową.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Prawdopodobnie został wzniesiony w  latach 1215-1217 jako fundacja 

księcia Henryka Brodatego i  jego żony księżnej Jadwigi, ogłoszonej później 
świętą. Konsekracji świątyni dokonał w 1217 r. bp Wawrzyniec z Wrocławia. Na 
przełomie wieków świątynia była wielokrotnie niszczona i  przebudowywana. 
W obecnym kształcie pochodzi z II poł. XIX w., wieża ma rodowód XV-wieczny. 
I właśnie w tej najstarszej części kościoła i na strychu zamieszkuje jedna z naj-
większych w Polsce kolonii nocka dużego, nietoperza objętego w naszym kraju 
ścisłą ochroną gatunkową. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługuje renesanso-
wa chrzcielnica z XVI w., a w murze cmentarnym płyty nagrobne z XVII stulecia.

SANATORIUM WLEŃ
 (WŁAŚC. OŚRODEK REHABILITACYJNY I OPIEKUŃCZY 

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WE WLENIU)

Gdy zaczęło funkcjonować, czyli od 1893  r. nosiło nazwę Zakładu Wodo-
leczniczego św. Jadwigi. Zgodnie z pomysłem proboszcza z Wlenia Augustyna 
Nickischa zaopiekowały się nim Siostry Elżbietanki. Ośrodek rozbudowano w la-
tach 1909-1910. Wzniesiono wówczas Badehaus, czyli dom kąpielowy, obec-
nie tzw. łazienki. Niedługo później, bo z okazji 700-lecia Wlenia przy budynku 
sanatorium poświęcono Grotę Matki Bożej. Jej budowę sfi nansował hrabia Jan 
Hochberg z Książa, który także przeznaczył do budowy tuf wulkaniczny z Etny, 
sprowadzany na potrzeby Palmiarni w  Lubiechowie. W  latach 1928-1929 bu-
dynek sanatorium rozbudowano, nadając mu obecny kształt architektoniczny. 
W czasie II wojny światowej ulokowano tutaj szpital wojskowy, a po wojnie dzia-
łało tu sanatorium PKP. Do Sióstr Elżbietanek obiekt powrócił w 1999 r. i do dziś 
świadczy usługi o charakterze balneologicznym.

PAŁAC KSIĄŻĘCY WE WLENIU
Wybudowano go w XVI w., lecz do dziś nie przetrwał w pierwotnej formie. 

W stylu francuskiego baroku odbudował go w 1741 r. Wawrzyniec Jakub Held 
d’Arlé, rotmistrz pruskiej królewskiej jazdy konnej, który na miejscu założył też 
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park. W 1894 r. majątek stał się własnością Wilhelma Rohrbecka, członka Towa-
rzystwa Dendrologicznego z Berlina. Zainteresowania pana domu sprawiły, że 
w parku posadzono wiele rzadkich krzewów i drzew. Do dzisiaj zachowały się 
m.in.: wiśnia japońska, tulipanowce, wierzba argentyńska, kielichowiec wonny, 
kielichowec chiński, wierzby japońskie. Rohrbeck przeprowadził także remont 
pałacu, w tym uprościł elewacje, dach pokrył miejscowym łupkiem, za to część 
frontową otoczył pięknym kutym ogrodzeniem. Nowy właściciel dał się także 
poznać jako meloman i znakomity mecenas sztuki. Po II wojnie światowej zaby-
tek został splądrowany przez żołnierzy radzieckich, a następnie podzielony na 
mieszkania dla polskich osadników. Od 1953 r. znajdowały się tam biura PGR-u, 
a potem ośrodek kolonijno-wypoczynkowy. Obiekt popadał w ruinę. Od 2004 r., 
gdy stał się prywatną własnością, jest sukcesywnie remontowany i wykorzysty-
wany jako hotel.

WAŻNIEJSZE ZABYTKI I ATRAKCJE 
MIASTA MIRSK

RYNEK Z RATUSZEM
Główny plac miasta nosi dziś nazwę Placu Wolności. Otaczają go kamienice 

barokowe z XVIII w., przebudowane w stuleciach XIX i XX. Także na ul. Betleja, 
Kościelnej, Mickiewicza, Zdrojowej, Prostej, pl. Targowym, Głowackiego znajdu-
ją się liczne domy mieszkalne z XVIII i XIX w., przeważnie przebudowane, ale 
o zachowanych cechach barokowych, niektóre o cechach architektury pensjo-
natowej, charakterystycznej m.in.  dla Świeradowa-Zdroju i  Szklarskiej Poręby. 
W  narożnikach Placu Wolności stoją fontanny. Jedną z  nich zdobi podobizna 
lwa z tarczą herbową, a drugą fi gura niedźwiadka, na którego grzbiecie, jeszcze 
przed rewitalizacją, „zasiadał” chłopiec. Na środku rynku wznosi się ratusz z ok. 
1559 r., przebudowany po pożarze na barokowy w latach 1794-1796. W murach 
wieży widnieją herby Schaffgotschów i Zeidlitzów – wielkich śląskich rodów. Na 
ścianach ratusza i drewnianych drzwiach można zobaczyć kilka wersji herbu Mir-
ska. Północna część ratusza jest znacznie młodsza i pochodzi z XIX w., dawniej 
była to siedziba sądu grodzkiego. Wcześniej, od XVII w. na miejscu nowego ra-
tusza stały ławy szewskie, piekarnicze i rzeźnicze, a od poł. XVIII w. szachulcowy, 
protestancki dom modlitwy.
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KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA NMP
Wiadomo, że został przebudowany w  latach 1562-1567, przy czym jego 

wieża pochodzi z 1769 r. Kolejne przebudowy miały miejsce w XIX i XX w. Ha-
lowe wnętrze świątyni przykrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Zachował się 
późnogotycko-renesansowy detal kamienny (np. cenne herby Schaffgotschów 
i  Zeidlitzów na ścianach po dwóch stronach ołtarza głównego) oraz gotycko-
-renesansowy portal z 1562 r., wyposażenie wnętrza z  lat 1800-1805, m.in. oł-
tarz, ambona, chrzcielnica i rzeźby. Wielką wartość artystyczną prezentują fi gury 
stojące na zewnątrz kościoła, przedstawiające św. Floriana i św. Jana Nepomu-
cena. Pochodzą one z  I poł. XVIII w., najprawdopodobniej z pracowni Georga 
Leonharda Webera, jednej z najlepszych ówczesnych pracowni rzeźbiarskich na 
Dolnym Śląsku. Obydwie ozdobione są herbami fundatorów – Schaffgotschów. 
Obok świątyni mieści się cmentarz, na którego ogrodzeniu, podobnie ja na 
murach kościoła zachowały się epitafi a z XVI-XIX w., które wspominają dawne 
rodziny zamieszkujące miasto oraz pokazują kunszt ówczesnych kamieniarzy. 
Najstarsza tablica datowana jest na 1580 r.

KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY
Stoi na miejscu drewnianej kapliczki św. Barbary, wzmiankowanej już 

w  1346  r. Został odbudowany po wielokrotnych pożarach (m.in.  w  roku 
1583 i 1699). Obecnie pełni funkcje kaplicy cmentarnej. Wewnątrz znajduje się 
wyposażenie z końca XVIII w. i początku XIX w.

WIEŻA WIDOKOWA
Wieża została zbudowana na rzucie ośmioboku w  latach 1887-1890. Jej 

ściany do wysokości parteru wymurowano z kamienia bazaltowego, wyżej z ce-
gły licówki. Dach jest ośmioboczny, pokryty dachówką ceramiczną. Pierwotnie 
była to wieża ciśnień, która do  końca lat 70. XX w. zapewniała odpowiednie 
ciśnienie w sieci wodociągowej. Wieża wysoka jest na 37,5 m, posiada 7 pięter 
połączonych klatką schodową, początkowo drewnianą, a po modernizacji wieży 
przeprowadzonej w 2012 r. klatką stalową. Z rozmieszczonych wokół wieży 22 
okien roztacza się piękny widok na okolicę. Na szczycie mieści się taras widoko-
wy, skąd pięknie widać panoramę miasta, Pogórze Izerskie i Góry Izerskie.
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Nowy Ląd S.A.Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

OFERUJEMY: OFERUJEMY:

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetem z łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych   monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania   śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

Poturówka Poturówka Grażyna Potura Grażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl

  

 / martherm.pl

  

„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783

www.srebrnadolina.pl

AGROTURYSTYKA i NOCLEGI

Srebrna Dolina Srebrna Dolina

 

CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek: 700-1700 

sobota: 700-1400

Sklep: ✆ 75 78 13 151 • Armatura: ✆ 75 78 13 355 • Biuro/Fax: ✆ 75 78 13 347
ADRES:
ul. Gliniana 2
59-620 Gryfów Śląski

SKLEP 
OGÓLNOBUDOWLANY

USŁUGI 
BUDOWLANE

SZKOLENIATRANSPORT
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w Lubomierzu, klasztor franciszkanów we Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w Gryfowie Śląskim i Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in. o gniazdujących w okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z Nielestna do Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKLING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

PRODUKUJEMY:

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl
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„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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producent 
naturalnych białych gipsów 

dla ceramiki, medycyny 
i budownictwa

Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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producent 
naturalnych białych gipsów 

dla ceramiki, medycyny 
i budownictwa

Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl

  

 / martherm.pl

  

„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783

www.srebrnadolina.pl

AGROTURYSTYKA i NOCLEGI

Srebrna DolinaSrebrna Dolina
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI
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i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
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Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 
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we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
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W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 
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niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
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Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
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AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl

  

 / martherm.pl

  

„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”
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59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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producent 
naturalnych białych gipsów 

dla ceramiki, medycyny 
i budownictwa

Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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producent 
naturalnych białych gipsów 

dla ceramiki, medycyny 
i budownictwa

Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl

  

 / martherm.pl

  

„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783

www.srebrnadolina.pl

AGROTURYSTYKA i NOCLEGI

Srebrna DolinaSrebrna Dolina
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
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także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
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� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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producent 
naturalnych białych gipsów 

dla ceramiki, medycyny 
i budownictwa

Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl

  

 / martherm.pl

  

„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783

www.srebrnadolina.pl

AGROTURYSTYKA i NOCLEGI

Srebrna DolinaSrebrna Dolina

 

CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek: 700-1700 

sobota: 700-1400

Sklep: ✆ 75 78 13 151 • Armatura: ✆ 75 78 13 355 • Biuro/Fax: ✆ 75 78 13 347
ADRES:
ul. Gliniana 2
59-620 Gryfów Śląski

SKLEP 
OGÓLNOBUDOWLANY

USŁUGI 
BUDOWLANE

SZKOLENIA TRANSPORT

 

12 13 14 15 17

16

POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :
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Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
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oraz danych dotyczących powiatu
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Nowy Ląd S.A. Nowy Ląd S.A.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

� 75 782 43 56-58 � nowylad@nowylad.com.pl

www.nowylad.com.pl

www.piastlwoweksl.pl

O F E R U J E M Y :O F E R U J E M Y :

��  40 miejsc noclegowych w pokojach   40 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami, TV i Internetemz łazienkami, TV i Internetem

��  monitorowany parking dla gości hotelowych  monitorowany parking dla gości hotelowych
��  śniadania  śniadania

59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl
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„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783

www.srebrnadolina.pl

AGROTURYSTYKA i NOCLEGI

Srebrna DolinaSrebrna Dolina
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM
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59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 1
� 75 782 46 15, 534 002 487

� hotelpiast@wp.pl

www.agroturystykapoturowka.pl

PoturówkaPoturówka
Grażyna PoturaGrażyna Potura

AGROTURYSTYKA
I POLE NAMIOTOWE

�  pokoje
�  camping
�  miejsce na grill
�  przystań kajakowa

� 75 784 68 15
Brunów 7

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•  wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych 

modułach łazienkowych
WYMAGANIA:

• doświadczenie w pracach glazurniczych
•  własny sprzęt (maszynka do cięcia, 

szlifi erka, narzędzia)
• dokładność w wykonywanych pracach
• dobra organizacja pracy
• komunikatywność
• rzetelność

OFERUJEMY:
•  stabilną i interesującą pracę 

w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
•  wynagrodzenie w wysokości 8000-13000 zł brutto
• możliwość rozwoju zawodowego

MIEJSCE PRACY:
Bad Element Polska Sp. z o.o.

Rakowice Małe 17D, 59-600 Lwówek Śląski
Nowe Jaroszowice 43, 59-700 Bolesławiec

KONTAKT:
� 795 135 215, 603 082 878

� Kamil.Kowalski@badelement.pl
� Mariusz.Zukowski@badelement.pl

Firma Bad Element Polska Sp. z o.o. 
specjalizująca się w produkcji 

prefabrykowanych modułów łazienkowych 
poszukuje pracowników na stanowisko:

PŁYTKARZ-GLAZURNIK

biuro@martherm.pl
www.martherm.pl

  

 / martherm.pl

  

„Cisza, spokój i ciepło rodzinnego domu…”
„Doskonała baza dla wycieczek turystycznych 

i krajoznawczych…”

MOJESZ 20
59-600 Lwówek Śląski

75 782 46 30
724 223 783

www.srebrnadolina.pl

AGROTURYSTYKA i NOCLEGI

Srebrna DolinaSrebrna Dolina

 

CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek: 700-1700 

sobota: 700-1400

Sklep: ✆ 75 78 13 151 • Armatura: ✆ 75 78 13 355 • Biuro/Fax: ✆ 75 78 13 347
ADRES:
ul. Gliniana 2
59-620 Gryfów Śląski

SKLEP 
OGÓLNOBUDOWLANY

USŁUGI 
BUDOWLANE

SZKOLENIA TRANSPORT
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POWIAT LWÓWECKI
Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wiel-
kie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach połu-
dniowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół 
Świeradowa-Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu 
Izerskim w okolicach wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gry-
fów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż 
do doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na 
zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i  biegnie ku południo-
wemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten 
sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyj-
ne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim 
(zachód), Wleniu (wschód) i Lubomierzu (centralnie).

Takie położenie geografi czne stanowi o sporej różnorodności środowiska przy-
rodniczego powiatu, gdy weźmiemy pod uwagę ukształtowanie terenu, mnogość 
siedlisk (doliny rzeczne dwóch głównych rzek powiatu Bobru i Kwisy, bory szpilko-
we, grądy, buczyny, torfowiska, stawy, jeziora zalewowe czy zbiorowiska łąkowe) oraz 
wielość występujących gatunków fl ory i fauny. Dowodem bogactwa przyrodniczego 
są funkcjonujące na terenie powiatu rezerwaty przyrody, takie jak Torfowiska Doil-
ny Izery czy Góra Zamkowa we Wleniu oraz fragment Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Zespół piaskowcowych wychodni skalnych Panieńskie Skały koło Lwówka Ślą-
skiego objęty jest zaś siecią Natura 2000.

Chlubą powiatu są także jego zabytki kulturowe. Najważniejszymi są zespoły sta-
romiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno-klasz-
torne (opactwo benedyktynek w  Lubomierzu, klasztor franciszkanów we  Lwówku 
Śląskim), średniowieczne zamki w  Gryfowie Śląskim i  Wleniu, renesansowy pałac 
w Płakowicach i dwór w Maciejowcu, zespoły pałacowo-parkowe np. w Brunowie, 
Maciejowcu, Proszówce i Wleniu oraz liczne kościoły na terenie całego powiatu.

Lepsze poznanie walorów przyrodniczych i  kulturowych powiatu umożliwiają 
wytyczone na jego obszarze piesze szlaki turystyczne (ponad 150 km) i szlaki rowe-
rowe (ponad 200 km). Miłośnicy spływów kajakowych znajdą dla siebie atrakcyjne 
trasy na Bobrze i Kwisie, których zasobnością wód nie pogardzą i wędkarze. Szereg 
imprez kulturalnych i  sportowych organizowanych przez poszczególne gminy po-
wiatu, z najważniejszym Latem Agatowym we Lwówku Śląskim także pozwala uważ-
niej przyjrzeć się przyrodzie, historii i kulturze całego powiatu.

WAŻNIEJSZE IMPREZY 
W POWIECIE LWÓWECKIM

LWÓWECKIE LATO AGATOWE (LIPIEC) LWÓWEK ŚLĄSKI
Organizowane jest od 1998 r. To największa impreza kolekcjonerska w Polsce, 

połączona z  międzynarodową giełdą minerałów (kilkaset stoisk z  interesującymi 
minerałami z różnych stron świata). Częścią przedsięwzięcia są sympozja naukowe, 
wystawy minerałów, koncerty znanych zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz fe-
styny. Lwóweckie Lato Agatowe wielokrotnie nagradzano różnymi certyfi katami i na-
grodami.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU 
 (OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA) LWÓWEK ŚLĄSKI

Festiwal organizowany jest przez Powiat Lwówecki i Nadleśnictwo Lwówek Ślą-
ski. Celem imprezy jest upowszechnianie wśród społeczności powiatu lwóweckiego 
i powiatów ościennych wiedzy o środowisku leśnym. Atrakcjami są prezentacje mul-
timedialne dotyczące zagadnień leśnych, barwne stoiska nadleśnictw, pszczelarzy 
i  kół łowieckich. Imprezie towarzyszą kiermasze stoisk z  sołectw Powiatu Lwówec-
kiego prezentujące lokalne wyroby kulinarne i artystyczne. Ponadto turniej rzeźbie-
nia w drewnie, degustacje potraw, wystawa sprzętu pracującego w lesie, konkursy 

wędkarskie i strzeleckie i wiele innych atrakcji przyciągają każdego roku coraz więcej 
uczestników Festiwalu.

KWISONALIA (CZERWIEC) GRYFÓW ŚLĄSKI
Jest to trzydniowy blok imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na 

malowniczo położonym nad Kwisą terenie. Organizowane są tam występy estrado-
we znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i  rekreacyjne 
m.in. Bieg Gryfi tów. Jednym ze specyfi cznych konkursów jest przeprawa przez Kwi-
sę – „Na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych 
i dzieci.

FESTIWAL FILMÓW KOMEDIOWYCH (SIERPIEŃ) LUBOMIERZ
W czasie jego trwania festiwalowa publiczność ma szansę osobiście spotkać 

się z  ludźmi kina: aktorami, scenarzystami, reżyserami, obejrzeć znakomite polskie 
komedie, wysłuchać ciekawych koncertów czy od niedawna wziąć udział w wydarze-
niach sportowych.

TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH (LUTY) WLEŃ
Odbywają się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-

niu i przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców i wielbicieli tych inteligent-
nych ptaków.

IZERSKA GALA (LIPIEC) MIRSK
Jej najważniejszym elementem jest odbywający się na Stadionie Miejskim Festi-

wal Smaków i Rękodzieła na Pogórzu Izerskim. Składają się na niego występy ama-
torskich zespołów muzycznych, solistów i tancerzy, blok gier i zabaw dla dzieci, kon-
kurs lepienia pierogów, darcia pierza itp. Imprezę uświetniają także występy gwiazd 
polskiej estrady.

PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE 
I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Przez Lwówek Śląski przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: oznaczony 
kolorem zielonym Szlak Zamków Piastowskich w kierunku Gryfowa Śląskiego i Bole-

sławca; niebieski w stronę Lubomierza i Grodźca; żółty prowadzący do Wlenia i Niw-
nic; w mieście zaczyna się także czarny szlak turystyczny wiodący do zamku Podskale.

Fragmentem szlaku żółtego, a dokładnie przez lasy wzgórza należącego do pa-
sma Leśnicy, wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szwajcaria Lwówecka”. Jej 
długość wynosi 0,8 km, a czas przejścia nią szacowany jest na ok. 40 min. Ścieżka 
składa się z 8 przystanków z miejscami wypoczynkowymi i tablicami edukacyjnymi, 
na których poczytać można m.in.  o  gniazdujących w  okolicy ptakach, rosnących 
dookoła gatunkach drzew czy o pracy leśnika. Na ostatnim przystanku znajduje się 
punkt widokowy z panoramą ziemi lwóweckiej.

SZLAKI ROWEROWE
Przez miasto prowadzą szlaki rowerowe: ER-4 (Drezno – Wrocław), ER-6 (Dolina 

Bobru Žacleŕ – Bolesławiec) i ER-10 (Smědá – Kwisa – Bóbr – Lwówek Śląski – Fryd-
lant).

SZLAKI WODNE
Gdy poziom rzeki Bóbr jest odpowiednio wysoki, do Lwówka można dotrzeć 

także kajakiem. A rzeka Bóbr to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych regionu, 
przeznaczony dla wszystkich miłośników spływów kajakowych i pontonowych.

Szczególnie popularne są wycieczki z  Nielestna do  Lwówka Śląskiego 
(ok. 23 km). Ten spływ w całości przebiega przez tereny powiatu lwóweckiego.

Chętni mogą także eksplorować rzekę Bóbr na pontonach raftingowych Colo-
rado. Przygoda oferowana jest przez grupę „Spływy Bobrem”. Przez teren powiatu 
lwóweckiego w całości wiodą trasy: Wleń – Dębowy Gaj (10 km), Wleń – Lwówek 
Śląski (18 km) i częściowo Włodzice Małe – Kraszowice (11 km), Włodzice Małe – Bo-
lesławiec (19 km).

ODBIERAMY:
�  sprzęt elektryczny i elektroniczny

komputery, pralki, zmywarki, 
TV, monitory, drobne RTV i AGD itp.

�   opakowania z kartonu i folii
�  tworzywa sztuczne
�  złom
�  styropian
�  odpady rolnicze

big-bagi, siatki, folie

Wieża 70, 59-620 Gryfów Śląski
� biuro 603 320 828 � 796 750 616

� ekoworld.biuro@gmail.com � ekoworldrecykling@interia.pl
www.eko-world-recykling.pl

RECYKL ING

Wynajmujemy kontenery oraz prasokontenery 36 i 40 m3

Posiadamy transport ciężarowy 3,5-40 ton
Świadczymy usługi koparką oraz ładowarką

      �  607 835 153
ul. Polna 3, 59-620 Gryfów Śląski 

OKNA drewniane, pvc i aluminiowe
DRZWI DREWNIANE wewnętrzne i zewnętrzne
SCHODY DREWNIANE

www.okna-drewniane.com.pl

P R O D U K U J E M Y :

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo nie odpowiada za treść 
i aktualność reklam 

oraz danych dotyczących powiatu

Redaktor wydania: 
Iwona Wilczyńska

Korekta: 
Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: 
Starostwo Powiatowe 
we Lwówku Śląskim
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OFERUJEMY:

� 75 77 54 429

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek 800-1700, sobota 800-1400

• przeglądy rejestracyjne
• naprawy pojazdów
• zbieżność

• polerowanie refl ektorów
• serwis klimatyzacji
• myjnię bezdotykową

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
WITAL Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół Żołnierza 20, 59-600 Lwówek Śląski

Stacja
Kontroli
Pojazdów

 www.podzielonymjajem.pl
59-600 Lwówek Śląski
Płóczki Górne 102

Inspirujący wiejski pensjonat 
w samym sercu Dolnego Śląska

tel. 607 200 200

GOŚCINIECGOŚCINIEC

www.szuniewicz.eu

SZUNIEWICZ
KOWALSTWO OZDOBNE

• bramy skrzydłowe i przesuwne
• balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
• ogrodzenia • kraty • schody
• konstrukcje stalowe • meble ogrodowe

59-620 Gryfów Śląski, Storczykowa 11 • Hala produkcyjna – Polna 6c
✆ 601 647 313  ✆ 669 419 961

Produkty z metalu z duszą

PŁÓCZKI DOLNE 56A, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI
tel./fax 75 784 60 64, kom. 697 988 189
LWÓWEK ŚLĄSKI, UL. OŚWIĘCIMSKA 68

tel. 75 713 65 10

� roboty ziemne
� transport

• żwiru
• piasku
• drewna

PELLETPELLET
produkcja i sprzedażprodukcja i sprzedaż

Firma Transportowo-Usługowa

Anna Czepiel

• komunikacyjne 
• majątkowe

• na życie 
• dla biznesu

ul.Sienkiewicza 40ul.Sienkiewicza 40

59-600 Lwówek Śląski 59-600 Lwówek Śląski 
� 507 021 586
kamil.siedlecki@icloud.comkamil.siedlecki@icloud.com

59-600 Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
Godziny otwarcia: nd.-czw. 1200-2200

pt.-sob. 1200-2300

75 782 42 66
797 865 700✆

Restauracja Pod Czarnym Krukiem 
położona jest w samym sercu zabytkowego rynku Lwówka Śląskiego.

Z okien restauracji widać ratusz.
Atmosfera i wystrój sprzyjają spotkaniom towarzyskim

w gronie przyjaciół czy rodziny, jest to również idealne miejsce 
na kolację we dwoje.

Zapraszamy Państwa na smakowite dania kuchni polskiej i pyszną pizzę.

�  kruk@rubikon.pl

DOWÓZ NA TERENIE LWÓWKA ŚLĄSKIEGO I OKOLIC
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59-600 Lwówek Śląski, Plac Wolności 10 B (obok LOTTO)
59-500 Złotoryja, ul. Cmentarna 4

MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK
KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA

PROSEKTORIUM

24h698 299 399✆

SAMSON
USŁUGI POGRZEBOWE

RECEPCJA
� 535 262 400

WESELA I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
� 501 069 420

ul. Henryka Brodatego 2, 59-600 Lwówek Śląski
� kontakt@hotel-madelaine.pl

www.hotel-madelaine.pl
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