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Trasa rowerowa K -2 „Granitowa”
? ?widnica – Jaworzyna ?l?ska – Strzegom – Jawor
? Oznaczona kolorem czerwonym
? D?ugo??: 50 km

Trasa ?atwa i zarazem bogata w walory widokowe i kulturowe, biegnie po nizinnych terenach
Przedgórza Sudeckiego, a g?ównie drogami asfaltowymi o ma?ym nat??eniu ruchu, dlatego te? nie
wymaga zbytniej kondycji i profesjonalnego sprz?tu. Swój pocz?tek bierze nad Zalewem
Witoszówka w ?widnicy, sk?d ulicami Polna Droga i Kochanowskiego wyje?d?amy w kierunku
Witoszowa Dolnego. Przeje?d?aj?c przez Witoszów po lewej stronie drogi mijamy prywatne
Muzeum Broni i Militariów, w którego zbiorach znajduj? si? m.in.: pojazdy bojowe, samoloty oraz
bro? strzelecka. Kilkaset metrów dalej na skrzy?owaniu dróg skr?camy w prawo i jedziemy w
kierunku Komorowa, przecinaj?c po drodze ruchliw? drog? krajow? nr 35. W Komorowie mo?emy
podziwia? ruiny wiatraka, star? dzwonnic?, która jest pomnikiem upami?tniaj?cym poleg?ych w
czasie I wojny ?wiatowej mieszka?ców wsi, a nad niewielkim zalewem mo?emy zrobi? krótki
odpoczynek. Po mini?ciu zalewu jedziemy ca?y czas asfaltow? drog? przez Milikowice i Witków do
Starego Jaworowa, po przejechaniu którego skr?camy w lewo i przez pola doje?d?amy do tzw.
„Drogi W?glowej", która doprowadza nas do asfaltowej drogi ??cz?cej Boles?awice i Jaworzyn?
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?l?sk?. W tym miejscu skr?camy w lewo i doje?d?amy do Jaworzyny ?l?skiej, du?ego w?z?a
kolejowego, gdzie krzy?uj? si? linie kolejowe z Jeleniej Góry do Wroc?awia i z Legnicy do
Kamie?ca Z?bkowickiego. W mie?cie mo?emy zwiedzi? bardzo ciekawe Muzeum Przemys?u i
Kolejnictwa na ?l?sku, które mie?ci si? w zabytkowej parowozowni. Z miasta wyje?d?amy ulicami
Wolno?ci i Ceglan?, przeje?d?amy przez bocznic? kolejow? Jaworzyna ?l?ska – Pastuchów,
mijamy ogródki dzia?kowe i poln? drog? pod??amy w kierunku Pasiecznej. Tutaj wje?d?amy na
asfaltow? drog?, któr? przez Stanowice i Mi?dzyrzecze udajemy si? w kierunku Strzegomia. W
mie?cie podziwiamy odrestaurowany ratusz wraz z wie?? targow?, Bazylik? Mniejsz? pw. ?w.
Piotra i Paw?a oraz pozosta?o?ci ?redniowiecznych murów obronnych. Ze Strzegomia
wyje?d?amy ulicami Wojska Polskiego i Legnick?, aby po mini?ciu ostatnich zabudowa? skr?ci? w
prawo i polniakiem dojecha? do asfaltowej drogi, która przez Graniczn? doprowadzi nas do
Gocza?kowa Górnego. Po drodze tu? za przejazdem na linii kolejowej Legnica – Kamieniec Z?bk.
Mijamy z lewej strony kopalni? surowców skalnych (uwaga na ci??arówki). Po dojechaniu do
Gocza?kowa Górnego skr?camy w lewo i jedziemy do Gocza?kowa, z którego przez Targoszyn
doje?d?amy do M?ciwojowa. Z M?ciwojowa udajemy si? w kierunku Z?bowic przecinaj?c po drodze
lini? kolejow? Legnica – Kamieniec Z?bk., a pó?niej drog? wojewódzk? 374. Po dojechaniu do
Z?bowic skr?camy w prawo i jedziemy w kierunku Jawora. Do rynku doje?d?amy ulicami Szpitaln?
, Strzegomsk? i Staromiejsk?. W tym miejscu ko?czymy nasz? wycieczk?.
?ród?o: http://www.ks-j.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:trasa-rowerowak-2-granitowa&catid=92&Itemid=501&lang=pl
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