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OPIS TRASY

GÓRA

7 km na Dolnym Śląsku TRASY

Trasa ta rozpoczyna się przy
ul. Mickiewicza w Górze,
obok basenu kąpielowego i na całej swej długości
prowadzi drogami gruntowymi. Od startu kierujemy
się na wschód i kolejno mijamy lasek, zbiornik wodny
po prawej stronie, później
łąki, a z drugiej strony pola, następnie skrajem lasu dochodzimy do rozwidlenia dróg. Skręcamy w prawo, a potem drogą leśną podążamy 2 km. Po
pokonaniu tego dystansu skręcamy w prawo i znów głównym traktem leśnym przemierzamy dalszą część trasy. Po 4. kilometrze teren staje się podmokły, ale droga jest w dobrym stanie. W miejscu przecięcia się naszej trasy z ciekiem wodnym o nazwie „Dziczek” skręcamy w prawo i dalej już drogą utwardzoną tłuczniem zmierzamy do Góry. Ten odcinek naszej trasy pokrywa się z rowerową ścieżką dydaktyczną, a później z trasą biegową na 10
km. Kiedy już dochodzimy do zabudowań ul. Leśnej w Górze, po lewej stronie mijamy stację uzdatniania wody. Skręcamy następnie w prawo; droga
ta prowadzi nas do ul. Mickiewicza, gdzie tuż przed basenem kąpielowym
kończymy trasę. Po przejściu zatem 7 km wracamy niemal w to samo miejsce, z którego ruszaliśmy w trasę.

Nordic Walking

10 km

Chcąc dotrzeć do początku
tej trasy, podążamy ul. Sosnową w Górze, aż do widocznej po lewej stronie polany dębów (500 m od wjechania do lasu), gdzie możemy zostawić nasz pojazd
i ruszyć na trasę. Podążamy
drogą gruntową wzdłuż linii
lasu dochodząc po pokonaniu ponad 2 km do wsi Zawieścice. Tu, przy krzyżu, skręcamy w prawo i dalej prosto, znów wzdłuż lasu przemierzamy kolejny odcinek trasy. Od Zawieścic, po przejściu kilometra skręcamy w prawo
i wchodzimy do lasu po pokonaniu ok. 500 m skręcamy ponownie w prawo i cały czas poruszamy się drogą leśną, aż dojdziemy do skrzyżowania.
Droga w prawo prowadzi do Leśniczówki w Zawieścicach, my kierujemy
się w lewo i po 50 m znów skręcamy w lewo. Dalej podążamy drogą leśną
aż do rozwidlenia dróg, tu kierujemy się na prawo. Następnie, po pokonaniu 700 m dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych. Na tym skrzyżowaniu idziemy na wprost, lekko skręcając w lewo, zgodnie z oznaczeniem trasy. Tuż po pokonaniu 6. kilometra przechodzimy jedno skrzyżowanie dróg
leśnych i zaraz po nim na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dalej droga prowadzi prosto przez 1,5 km. Po wyjściu z lasu i przejściu wzdłuż
łąki skręcamy w prawo, a następnie w lewo. Tak dochodzimy do ul. Sosnowej w Górze. Drogę tą przechodzimy i idziemy drogą wzdłuż lasu w kierunku południowo-wschodnim do Kłody Górowskiej. Tuż przed strzelnicą myśliwską skręcamy w prawo i tak dochodzimy do polany dębów, końca naszej trasy. Trasa jest bardzo dobrze oznaczona i dlatego nie musimy się obawiać, że zabłądzimy.

TURYSTYCZNE
GMINY GÓRA

Góra leży na Dolnym Śląsku, w jego północnej części. Jest siedzibą władz
gminnych i powiatowych. Od Wrocławia Górę dzieli odległość 95 km, a od
Poznania 110 km. W mieście krzyżują się drogi nr 324 z kierunku Głogów Ostrów Wielkopolski i nr 323 z kierunku Leszno – Lubin. Przez południową
część gminy przepływa rzeka Barycz, prawobrzeżny dopływ Odry, a przez
część środkową i północno-zachodnią Śląski Rów, który już poza granicami
gminy łączy się z Baryczą. Miasto liczy 12,5 tys. mieszkańców, a całą Gminę
Góra zamieszkuje 21,5 tys. osób.
Góra położona jest w makroregionie Niziny Południowopolskie. Krajobraz
jest bardzo malowniczy dzięki znacznemu zróżnicowaniu ukształtowania
powierzchni oraz za sprawą licznie występujących zadrzewień śródpolnych. Na szczególną uwagę zasługuje przyroda gminy; przepiękne lasy sosnowe, liściaste i mieszane, łąki z całym bogactwem flory i fauny, stanowiska rzadkich roślin, ostoje ptactwa i dzikiej zwierzyny. To wszystko w połączeniu z gęstą siecią dróg polnych i śródleśnych, przydrożnymi kapliczkami, pomnikami będącymi świadectwem wydarzeń sprzed lat, a także cisza
i spokój sprzyjają wypoczynkowi i rozwojowi turystyki. Dodatkową zachętę dla turystów stanowią zlokalizowane na terenie miasta i gminy Góra zabytki. Gmina Góra jest gminą rolniczo-przemysłową.
Od ponad 20. lat Góra utrzymuje kontakty partnerskie z niemieckim miastem Herzberg am Harz, położonym w Dolnej Saksonii.

Urząd Miasta i Gminy
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
tel. +48 65 544 36 00, fax +48 65 543 26 58
e-mail: Info@gora.com.pl; www.gora.com.pl
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TRASY NORDIC WALKING

7 km
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Góra

10 km
Nadleśnictwo Góra Śląska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

1. Osoby korzystające z tras czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Administrator szlaków lub zarządcy dróg nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym nawierzchni trasy.
3. Poruszanie się na trasach odbywa się zgodnie z kodeksem drogowym, na
ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych.
4. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który trasa przebiega. W szczególności
winien dostosować się do czasowych ograniczeń wprowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę.

5. Poruszanie się po trasie należy dostosować do warunków panujących na
trasie. Korzystający z tras winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów oraz
pieszych, itp.
6. Korzystającym z tras zabrania się: hałasowania, niszczenia i uszkadzania roślinności, płoszenia zwierząt, zanieczyszczania tras odpadami.
7. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
8. Korzystanie z tras jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
powyższych zasad.

ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS TURYSTYCZNYCH

