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Karta turysty ku pamięci
1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, zwłaszcza młodzieży, poznawać Ojczyznę.
2. Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie
odpowiedzialny.
3. Turystyka – Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.
4. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj
5. Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa – uważaj!
8. Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce rowerowej i jakiejkolwiek innej.
9. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie
10. Nie bądź dobry obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
11. Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji – uśmiechnij się!
12. Miejsce roweru jest na jezdni, nie na chodniku.
13. Poruszając się na rowerze, przestrzegaj przepisów oraz szanuj pieszych.
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WSTĘP

WSTĘP

Szczecin, będący stolicą województwa zachodniopomorskiego, jest miastem o ponad tysiącletniej
bogatej tradycji i burzliwych dziejach w historii. Położenie strategiczne Szczecina zagwarantowało mu,
miano ważnego ośrodka handlu. Okres swojej świetności oraz dynamicznego rozwoju społecznogospodarczego przypisuje się na czas panowania dynastii Gryfitów do XVII wieku. Wygaśnięcie rodu
pomorskich książąt sprawiło, że miasto te niejednokrotnie w swojej historii znajdywało się pod
granicami różnych państw (Danii, Niemiec, a nawet Szwecji).
W wieku XX nastąpił błyskawiczny rozwój szczecińskiego portu oraz gospodarki morskiej. Niestety okres
II Wojny Światowej dotkliwie dotknął miasto będące pod granicami III Rzeszy – stało się celem
bombardowań alianckich. Po roku 1945 nastąpiło wysiedlenia ludności niemieckiej, a tym samym
przypływ nowych, polskich osadników na ziemie Pomorza Zachodniego, nastąpiła stopniowa odbudowa
zrujnowanego miasta. Warto podkreślić, iż pomimo zmiany w sferze wizualnej miasta, Szczecin zachował
swój niepowtarzalny klimat i charakter – nie bez powodu jest zwany „Paryżem Północy”.
Szczecin, będący miastem zieleni oraz pięknych zabytków, jest także bardzo przyjazne nam,
rowerzystom. W Szczecinie jest ponad 120 km dróg i pasów ruchu dla rowerów. Kilka razy w miesiącu w
naszym mieście, jaki i w obrębie całego województwa zachodniopomorskiego, orgaznizowane są rajdy
rowerowe1. Prócz tego Szczecin, podobnie jak i większość innych polskich miast, realizuje projekt
„rower miejski”, dlatego też w mieście jest kilkanaście stacji rowerowych zarówno na lewo jak i
prawobrzeżu.
Realizując zagadnienia konkursowe pragnę przedstawić pięć tras rowerowych o zróżnicowanym stopniu
trudności. Każda z tras stanowi odrębną podróż po Szczecinie, ukazując również jego walory kulturowe i
przyrodnicze. Na samym wstępie zaprezentowana zostanie długość każdego odcinka oraz stopień jego
trudności wraz z mapką Szczecina i szlakiem, którym należy się poruszać. Do tekstu dołączono także
oryginalne zdjęcia ukazujące najważniejsze i godne uwagi punkty na trasie. Dodatkowo na każdej z
mapek zaznaczona zostanie stacja rowerów miejskich, co ułatwi poruszanie się po mieście2. Nie
zabraknie także wielu ciekawostek związanych z danymi miejscami oraz ewentualnych kawiarni i
serwisów rowerowych.

1
2

Więcej na https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/rowery/zachodniopomorskie
Mapka Szczecina ze wszystkimi stacjami rowerowy znajduję w rozdziale „Informacje praktyczne”
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TRASA 1

POZNAJ LEWOBRZEŻE
Długość: 7 kilometrów
Stopień trudności: Łatwy

Zanim wyruszysz….
Pierwsza trasa, zwana także formalnie „złotym szlakiem”, gwarantuje poznanie
najważniejszych ośrodków Szczecina w aspekcie kultury i turystyki. Począwszy od
Arkonki (kąpieliska), kończąc na Zamku Książąt Pomorskich, n apotkamy po drodze wiele
miejsc, przy których będziemy mogli odłożyć na chwilkę swój rower i odsapnąć, by zebrać
siły na kontynuację podróży. Warte uwagi będą Syrenie Stawy, Jasne Błonia oraz
znajdujący się tam amfiteatr oraz pomnik Czynu Polaków niedaleko urzędu miasta
Szczecin. Przy końcówce trasy miniemy, charakterystyczną dla miasta, Bazylikę
Archidiecezjalną pod wezwaniem Św. Jakuba. Prócz atrakcji, związanych z tymi
miejscami, nie zabraknie także chwili zapoznania się z historią Szczecina

[kilometry]

Zerujemy licznik
START. Kąpielisko Arkonka, tuż przy polanie czerwonej. Ścieżką rowerową,

00.00

wzdłuż polany, udajemy się do skrzyżowania ze ścieżką zdrowia i skręcamy w
lewo (po wydzielonej trasie rowerowej)

1.00

Jadąc trasą rowerową, mijamy Syrenie Stawy z nowo wybudowanymi, drewnianymi
zadaszeniami oraz ławeczkami, mostami.

5

Arkonka jest idealnym miejscem do relaksu, spędzania czasu ze znajomymi przy ognisku na
Czerwonej Polanie, bądź na nowo wybudowanym kąpielisku z możliwością, rzecz jasna,
bezpiecznego przypięcia i zostawienia roweru.
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Z kolei Syrenie Stanowią piękny,
zielony zbiór przyrodniczych
walorów, to miejsce również jest
warte uwagi przez przejeżdżających
obok rowerzystów – czas na relaks.

2.0

Po przejeździe obok Syrenich Stawów, przez ogród botaniczny (leśną
ścieżką) wjeżdżamy na ulicę Serbską, kierując się na wprost w ulicę
Juliana Fałata i jedziemy prosto.
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2.5

Kierując się cały czas wzdłuż ulicy Juliana Fałata, mijamy Ogród Różany
„Różanka”. Z kolei naprzeciwko ogrodu znajdziemy kawiarnię „Cafe
Park”.

Tą uliczką docieramy właśnie do Ogrodu Różanego, wzdłuż
żywopłotów i bogatej, różnorodnej fauny.

Warto tam zajrzeć zwłaszcza latem, kiedy to powitają nas bujne
kwiaty i drzewa.

Po drodze znajdzie się także miejsce dla dbających o formę.

2.5

Kilka metrów po Ogrodzie Różanym mamy sygnalizację świetlną,
następnie przejeżdżając przez pasy, jedziemy prosto. Po około
500 m, na lewo od nas ukarze się Amfiteatr.

Kierujemy się w stronę Amfiteatru.

8

Teatr im. Heleny Majdaniec wybudowany w Szczecinie w latach
70. Warto poczytać o najbliższych spektaklach, może warto coś
zobaczyć?

3,5

Jedziemy na wprost i wjeżdżamy do parku Kasprowicza i tym samym na Jasne
Błonie, w oddali widać już Pomnik Czynu Polaków. Park Kasprowicza jest
przede wszystkim miejscem wielu znanych i ważnych dla Szczecin wydarzeń.
Odbywają się tam festyny i spotkania. W parku, godnym miejscem polecenia
jest restauracja „Anużwidelec” oraz kawiarnia/lodziarnia „Cinamon Garden”.
Może po skończonym posiłku warto wybrać się na mini golfa tuż obok
restauracji?

Pomnik Czynu Polaków jako wyraz szacunku i podziękowania za walkę,
pracę i naukę dla ojczyny trzem pokoleniom Polaków.

Pomnik w pobliżu (a po środku rower miejski który sobie wypożyczyłem)

3,7

Jadąc na wprost, natrafiamy na pomnik naszego papieża Jana Pawła II,
wokół parku rozciągają się (zwłaszcza latem) stragany z różnym
asortymentem, w śród nich….pamiątki ze Szczecina!
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4,0

5,0

Jadąc prosto kierujemy się na plac Armii Krajowej (zielony budynek urzędu
miasta Szczecin). Tutaj swoje miejsce zajmuje sam prezydent naszego
miasta, pan Piotr Krzystek. Spod placu jedziemy ciągle prosto, wjeżdżając w
aleję Jana Pawła II.

Aleją Jana Pawła II, wjeżdżamy w specjalną na rowerzystów
ścieżkę i jedziemy ciągle prosto, tym samym wjeżdżając na plac
Grunwaldzki (centrum miasta Szczecin). Wokół niego, prócz
ławeczek, zieleni, niedaleko znajduje się apteka, sklepik,
kawiarnia i pizzeria. Dobre miejsce na przerwę.

Tą trasą, spod placu Armii Krajowej, ścieżką rowerową – do placu
Grunwaldzkiego.
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Centrum Szczecina

5,2

5,5

5,9 - 6

6,1

Na wprost, jadąc ciągle aleją Jana Pawła II, trafiamy na pomnik marynarza
i lodziarnię „Cafe Castelari” oraz aleje Fontann.

Jadąc cały czas aleją Jana Pawła II, na wprost – trafiamy na plac Lotników, a
tuż obok niego restauracja godna polecenia „Pod Kogutem”. Na tym placu
znajduje się charakterystyczny pomnik ułana.

Jadąc prosto od placu Lotników (uwaga, bo póki co trwa budowa, więc lepiej
przeprowadzić rower), z alei Jana Pawła II skręcamy w prawo stronę alei
Niepodległości (obok Kaskady – centrum handlowego). Następnie jedziemy
prosto obok hipermarketu, ścieżką rowerową. Przed nami ukazuje się Brama
Portowa (z bocznej perspektywy)

Przechodzimy przez ulicę (tam, gdzie jest KFC i Starbucks). Obok mamy też stację z
rowerami miejskimi. Kierujemy się na ulicę Wyszyńskiego i zjeżdżamy ulicą w dół i
kierujemy się w stronę Katedry św. Jakuba (bez obaw, jest na tyle widoczna, że
traficie bez problemu).
11

Galeria Kaskada, a obok ścieżka rowerowa w stronę Bramy
Portowej.

Brama Portowa z perspektywy bocznej, potem przez pasy i w
dół do Katedry.

KATEDRA ŚW. JAKUBA

6,2

Na lewo od Katedry (od wejścia) jedziemy na ulicę Grodzką.

6,5

Jadąc Grodzką, skręcamy na lewo w Kuśnierską. Zamek Kusiąt Pomorskich jest obok
nas. Koniec trasy
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TRASA 2

JEZIORO GŁĘBOKIE - ODRA
Długość: 16km
Poziom trudności: średni

Zanim wyruszysz….
Szczecin to nie tylko budynki, teatry, katedry, bądź centra handlowe. Istotną kwestię
stanowią także lasy, jeziora, pomniki przyrody tej ożywionej, jak i nieożywionej. Ta trasa
będzie poświęcone przede wszystkim tej części, albowiem zależy mi, by przedstawić
Szczecin także w perspektywie miejsc, gdzie natura rządzi się własnymi prawami. Od
znanemu Szczecinianom jeziora Głębokiego, po dolinę siedmiu młynów, polanę
harcerską, aż do widowiskowych stoków Odry. Czas założyć kask, wsiąść na rower i
ruszyć w puszczę.

Kilometry

0.00

zerujemy licznik

START. Swoją podróż rozpoczynamy tuż od kąpieliskiem „Głębokie”
przy ulicy E. Zegadłowicza 1 (przy skrzyżowaniu z ulicą Kupczyka).
Głębokie jest szczególnym miejscem, albowiem przed wejściem
kąpielisko, mamy możliwość zakupy lodów, bądź czegoś bardziej
konkretnego. Z kolei samo kąpielisko, po niewielkiej opłacie,
gwarantuje nam odpoczynek i ciekawe atrakcje (zwłaszcza latem) oraz
bezpieczeństwo dla naszych rowerów.

Najogólniej rzecz biorąc, Głębokie jest miejscem bardzo mile widzianym i przyjaznym dla nowo
przybyłych. Prócz bogatej przyrody i jeziora, obok kąpielisko (kierując się ul. E Zegadłowicza trafimy do
parku linowego Tarzania, który osobiście polecam (chyba, że macie lęk wysokości).
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0.5

Kierujemy się ulicą Miodową, jadąc - na prawo mijamy smaczną
restaurację Virge . Dojeżdżamy do Leśniczówki białej. Następnie
skręcamy w lewo od ulicy miodowej, w leśną ścieżkę.

Leśniczówka biała, tuż obok Białej Polany, która zaraz
miniemy.

1.0

1,5

Jadąc prosto, przez 500m, trafiamy na Polanę Sportową. Kolejne
miejsce odpoczynku wraz z możliwością rozpalenia ogniska oraz
wynajęcia kortu do tenisa. Następnie jedziemy tą samą ścieżką ,
prosto, wjeżdżając na drogę Siedmiu Młynów. Poruszamy się
szlakiem żółtym.

Jadąc do rozwidlenia (na trzy ścieżki – Droga Siedmiu Młynów 18),
kierujemy się na prawo i jedziemy przed siebie, podziwiając
otaczające nas widoki. Jedziemy wzdłuż rzeki Osówka.
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2.0

Mijamy staw kolejno: staw Ustronie oraz staw Uroczysko.

2.1

Jadąc cały czas prosto, mijamy staw Zacisze.

2.5

Jadąc prosto, wjeżdżamy w kolejną polanę. Mianowicie „Polanę Harcerską”. I tu
również, pod drewnianymi zadaszeniami, bądź na otwartej przestrzeni, możemy
rozpalić ognisko z kiełbaskami. Przemierzając polanę, skręcamy w lewo, szlak żółty,
ciągle Dolina Siedmiu Młynów.

Polana położona jest pomiędzy
dawnymi stawami
młyńskimi: Zacisze i Nagórnik,
zasilanymi wodami
potoku Osówka. Jej nazwa
wywodzi się od
organizowanych na polanie
przez szczecińskich harcerzy
różnych imprez młodzieżowych.
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2.6

3.0

3.8

4,4

4,5

Jadać szlakiem, trafiamy do rozwidlenia na dwie leśne ścieżki - skręcamy w lewo.
Po drodze napotkamy tablice edukacyjne ukazujące nam wiadomości i
ciekawostki na temat leśnej zwierzyny i roślin.

Mijamy jezioro Łomot, na skrzyżowaniu z ulicą Pod Urwiskiem. Jedziemy prosto,
dalej leśną ścieżka.

Mijamy Górny Staw. Zaraz dojedziemy do szczególnego miejsca, jakim jest
Gubałówka. Skręcamy w na prawo w ulicę Lisiej góry.

Dojeżdżamy na Gubałówkę. Szczególne miejsce, zwłaszcza zimą, kiedy to mamy
możliwość (choć coraz rzadziej, chyba że na sztucznym śniegu) pozjeżdżać na
nartach. Prócz tego znajduje się tam serwis rowerowy oraz kawiarnia (ze sklepem).
Gubałówka przyciąga turystów swoją atrakcyjnością i niepowtarzalnością, bo w
żadnym innym miejscu w Szczecinie nie poczujemy się tak jak tam.

Skręcamy na prawo, w ulice Leśnej Góry. Następnie po
dosłownie kilku metrach wjeżdżamy w leśną ścieżkę (z
waszej perspektywy) na prawo. Teraz będziemy jechać
wzdłuż (potem się oddalać) Bystrego Potoku

A to trasa, którą się poruszamy.
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5.5

6.0

6.5

Wyjeżdżając z leśnej drogi, trafiamy na skrzyżowanie z ul. Podbórzańską.
Skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Jesteśmy teraz na terenie Puszczy
Wkrzańskiej. Powoli z leśnej trasy wkraczamy na bruk

Skręcamy w lewo, w ul. Śródleśną i jedziemy prosto.

Na skrzyżowaniu z ulicą Kredową, jedziemy prosto. Z bruku przenosimy się na
polną drogę. Wkraczamy tym samym na terenu zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Wodozbiór”. Proponuję tutaj na chwilkę się zatrzymać i
popodziwiać żyjącą dookoła nas roślinność i wsłuchać się w głos ptaków. Polecam
to miejsce, zwłaszcza latem i późną wiosną.
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6.7

Będąc na ul. Zachodu Słońca 18 mamy rozwidlenie, jedziemy na prawo
(prosto).

7.3

Mijamy skrzyżowanie, skręcamy w lewo i jedziemy prosto w ulicę
Włodzimierza Ostoi – Zagórskiego.

8.2

Jadąc prosto, trafiamy na skrzyżowanie z ulicą Ogrodniczą, skręcamy w prawo.

9.3

Jadąc Ogrodniczą, mijamy sklep oraz kościół p. w. siostry Faustyny Kowalskiej.
Godne polecenia miejsce nie tylko dla wierzących, można wejść do kościoła i
zobaczyć piękne obrazy, sklepienia, pozłacany ołtarz i rzeźby.

9.6

Skręcamy na prawo w Szosę Polską

10.0

Mijamy sklepik i skręcamy w lewo w ulicę W. Nehringa i jedziemy
prosto.

10.2

Skręcamy w wąską ulicę Tęczową i jedziemy prosto, wjeżdżając w
uroczysko Kupały i tym samym jadąc ponownie w las.

10.6

Skręcamy w lewo.

11.00 – 11.5

Skręcamy w lewo, po kolejnych 300 m znów w lewo. Dotarliśmy
do naszego celu – wieża Gocławska (Bismarcka). Wkrótce wita nas
stok Odry. Z przyczyn formalnych – zdjęcie tego miejsca znajduje
się w rozdziale „Informacje Praktyczne”
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TRASA 3

SZCZECIŃSKA PĘTLA
Długość: 15 kilometrów
Stopień trudności: Średni

Zanim wyruszysz….
Trzecia trasa, nazwana przeze mnie „szczecińską pętla”, gwarantuje poznanie
południowych peryferii Szczecina. Odcinek obejmuje także przejazd przez śródmieście, a
także nowe miasto, gdzie po drodze natrafimy na niejedną kawiarnię, restaurację, hotele,
a także stacje rowerowe, które na pewno ułatwią nam poznanie miasta. Polecam tę trasę
zwiedzać indywidualnie, a także rodzinnie – miejskie trasy rowerowe gwarantują miłą
podróż.

[Kilometry]

0.00

0.35

START. Podróż rozpoczynamy na pl. Lotników, z pomnikiem ułana.

Od placu Lotników, jedziemy wzdłuż alei Jana Pawła II, na prawo w stronę
centrum handlowego „Kaskada”, a następnie wjeżdżamy w aleję
Niepodległości i jedziemy prosto, drogą rowerową.
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1.00

Docieramy do Bramy Portowej, a następnie skręcamy na prawo w stronę
placu zwycięstwa

1.2

Mijamy dwa ważne, dla Szczecina kościoły (p.w. św. Wojciecha oraz p.w.
Najświętszego serca Pana Jezusa. Dodatkowo pod kościołem mamy stację
rowerową oraz kawiarnię „ Columbus Cafe”. Kierujemy się w stronę ulicy
Kopernika.

1.6

2.0

3,0

4.0

4,7

Jadąc wzdłuż ulicy Mikołaja Kopernika, mijamy Liceum Ogólnokształcące nr 14
oraz stację Orlen i skręcamy (ciągle jadąc trasą rowerową) na ul. Narutowicza.

Jadąc ul. Narutowicza, mijamy Wydział Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Szczecińskim, a także kolejną stację rowerową, skręcamy na
prawo w stronę alei Piastów.

Jadać przez aleję Piastów, mijamy Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, a następnie
przejeżdżając przez pl. Szyrockiego, wjeżdżamy w al. Powstańców.
Wielkopolskich

Trasa rowerowa przez aleję Powstańców Wielkopolskich, gwarantuje nam
ewentualny przystanek w parku pomorzańskim im. Józefa DowbórMuśnickiego. Następnie skręcamy w ulicę Milczańską.

Przez Milczańską, skręcamy w lewo na ul. Mieszka I, obok znajduje się centrum
handlowe „Molo”, pizzeria oraz park trampolin. Może warto się zatrzymać?
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Dwa, ważne dla Szczecina kościoły.
Warto tam też zajrzeć, a
obok…kawiarnia i stacja rowerowa.

Pomorzński park wraz z placem zabaw i stacją rowerową.
Niedaleko jest także restauracja i stacja benzynowa.
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6.1

7,4

Drogą rowerową, przez Mieszka I, dojeżdżamy do ronda Uniwersyteckiego.
Niedaleko nas, znajdziemy restaurację Chałupa oraz stację Shell. Na rondzie
prosto - w ulicę Południową.

Trasą rowerową (ul. Południowa) dojeżdżamy na znane w Szczecinie – rondo
Hakena. Na rondzie w lewo, wjeżdżając w ul. F. Krygiera

8,4

Skręcamy w lewo, w ulicę Ustowską.

8.8

Następnie w prawo, w ulicę Szczawiową. Ulicę tę będziemy przemierzać wzdłuż
rzeki Bukowa. Niedaleko nas, na lewo, dostrzeżemy charakterystyczny dla
Pomorzan duży, czerwono-biały komin. Jedziemy prosto.

11.2

Mijamy przystań Delfin, tzn. klub turystyki i sportów wodnych. Polecam, zwłaszcza
latem.
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11.8

Z typowo polnej drogi, wkraczamy w miejską (trzymając się ścieżki rowerowej).
Zjeżdżamy na prawo w ulicę Kolumbijską. Jedziemy prosto.

13.3

Jadać ul. Kolumbijską, mijamy dworzec Szczecin Główny. Miejsce szczególnie znaczące dla
przybyłych turystów. Z kolei naprzeciwko dworca, znaleźć można ławeczki położone tuż
nad rzeką Odrą. Czas na odpoczynek

13.5

Na rondzie w lewo w ulicę Nową.

13.8

Mijamy Urząd Morski w Szczecinie – szczególnie istotny w aspekcie gospodarki
morskiej naszego miasta. Mijamy także park. Kierujemy się na lewo ul. Dworcową. Tuż
obok możemy dostrzec rowery miejskie do wypożyczenia oraz bar „Zimniak i Spółka”

14.0

Skręcamy na prawo w aleję Niepodległości, znaną nam z początku trasy. Polecam
także, znajdujący się przy ul. Dworcowej hotel „IBIS” z przystępnymi cenami.

14.6

Skręcamy w lewo w aleje Jana Pawła II, doskonale znana nam trasa, tym samym
kierując się na plac Lotników.

14.9

Plac Lotników, koniec trasy. Znajdując się niedaleko Galeria Kaskada powinna spełniać
nasze oczekiwania, co do pożywienia się i dłuższego relaksu.

Dalsza część fotografii znajduje się w rozdziale informacje praktyczne!

23

TRASA 4

Jezioro Słoneczne – Wyspa Pucka
Długość trasy: 9,5 km
Poziom trudności: Średni

Zanim wyruszysz….
Początek trasy czwartej zagwarantuje nam porządną dawkę treningu na dobry początek.
Przemierzając tę trasę, ominiemy także szkoły Salezjańskie oraz trzeci, co do wielkości w
Europie – Cmentarz. Nie ominie nas przejazd obok Katedry św. Jak uba oraz przeprawa
przez most zwodzony na prawy brzeg Szczecina. Wyspa Pucka będzie naszym miejscem
docelowym.
[kilometry]

0,00

Zerujemy licznik

Start Jezioro Słoneczne przy ogrodzonym boisku do tenisa, koszykówki lub siatkówki

Jezioro Słoneczne swoim widokiem i bujną roślinnością
przyciąga wzrok o każdej porze roku (no chyba, że zimą).
Prócz tego, na drugim brzegu, rozciąga się plac ćwiczeń, gdzie
możemy się zatrzymać – poćwiczyć i wzmocnić siły

0,3

Jadąc ścieżką rowerową mijamy urządzenia do ćwiczeń Street Workout (około 50

przyrządów)
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0,5
Dojeżdżamy do ul. Ku Słońcu, przy rondzie, gdzie po prawej stronie znajduje się sklep i serwis
rowerowy. Obok znajduje się restauracja Willa Sadyba.

1

Po prawej stronie mijamy Cmentarz Centralny. Największy w Polsce, trzeci co do wielkości w
Europie i jeden z największych na świecie. A tuż obok niego – stacja z rowerami z możliwością
wypożyczenia

3,3

Ulica Potulicka z godnym polecenia Hotelem Rycerskim

3,5

Plac Brama Portowa z zabytkową barkową budowlą powstałą w 1727 roku.

4,2

Ulica Wyszyńskiego. Po prawej stronie Hotel Campanile z 85 pokojami.
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A na horyzoncie, rozpościera się znana nam Katedra św.
Jakuba. Warto do niej zajrzeć. Co ciekawe, latem odbywa
się tam coroczny Jarmark Jakubowy, wraz z atrakcjami
także dla rowerzystów. Polecam tam zajrzeć. Dodatkowo
jest możliwość przejechania/bądź wejścia po schodach –
na sam szczyt katedry z widokiem na panoramę Szczecina.

4,5
Przeprawiamy Mostem Długim się przez Odrę Zachodnią. Powstał w 1283 roku jako drewniany, a
od 1903 roku przebudowany jako most zwodzony. W czasie PRL-owskich strajków most ten był podnoszony.

Most długi prowadzący na prawobrzeże.

4,8

Ulica Energetyków. Po prawej stronie stacja Shell oraz serwis rowerowy.

5,5

Mostem nad rzeką Parnicą opuszczamy wyspę Łasztownię.

7,3

Wzdłuż Kanału Parnickiego (trasą brukowaną) mijamy Kanał Rybny i wjeżdżamy na Wyspę Pucką.

9,5

Ulicą Marynarską dojeżdżamy do centralnego punktu Wyspy Puckiej. Leżąca pomiędzy Odrą,
Regalicą i jeziorem Dąbie ma powierzchnię 31,85 km². Zamieszkała jest przez ponad tysiąc osób.
KONIEC TRASY
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WYSPA PUCKA – występują tu także ogrody działkowe.

Ulica Marynarska, którą przemierzamy w stronę wyspy Puckiej
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TRASA 5

POZNAJ PRAWOBRZEŻE
Długość trasy: 7,5 km.
Poziom trudności: Łatwa

Zanim wyruszysz….
Piąta, a zarazem ostatnia trasa, będzie miała na celu ukazanie oblicza prawego brzegu
Szczecina. Fakt, że teren ten jest mniejszy i mniej popularny niż lewy brzeg, nie zmienia
prawdziwych realiów, iż jest to miejsce na swój sposób wyjątkowe. Wybrałem tras ę,
która zwłaszcza pod koniec utwierdzi Was, rowerzystów, w poczuciu chęci zobaczenia
prawobrzeża na własne oczy. Jazda!

[kilometry]
0,00

Zerujemy licznik
Start Kanał Parnicki (nabrzeże CPN) łączący Odrę Zachodnią z Regalicą.

0,7

Mijając Zespół Elektrowni Dolna Odra dostajemy się do ulicy Gdańskiej i skręcamy w lewo.

1,3

Po prawej stronie mijamy stację paliw.

3,3

Mostem Cłowym przeprawiamy się przez Odrę Wschodnią.

3,6

Mijamy stację paliw Orlen.

3,9

Jedziemy 400 m nabrzeżem wzdłuż mostu im. Pionierów Szczecina.
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5

Dojeżdżamy do dzielnicy Zdroje i Ronda Ułanów Podolskich. W okolicy znajduje się urząd
pocztowy, apteka i kilka sklepów spożywczych. Zdroje to dawna wieś Finkenwalde powstała
w 1750 roku. Obecnie zamieszkuje tam ponad 8500 mieszkańców.

5,6

Skręcamy w lewo w ulicę Sanatoryjną przy stacji Lotos, jadąc ścieżką rowerową

6

Wjeżdżamy ulicą Letniskową do Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”.
Utworzony 4 listopada 1981, o powierzchni 20 938 ha.

7,3

Jadąc drogą przez puszczę dojeżdżamy do Zajazdu Szmaragd. Obecnie w przebudowie.
Przemierzamy ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną „ Szmaragdowe zdroje”

7,4

Po drodze napotkamy także polanę, gdzie możemy rozpalić ognisko i odpocząć, odstawić rower.

Prawobrzeże, w perspektywie leśnej, oferuje nam szeroki asortyment
spędzenia wolnego czasu – zwłaszcza latem – odpoczynek gwarantowany.
Warto podkreślić, że po drodze możemy również trafić na stacje z rowerem
miejskim, jednak występują one znacznie rzadziej niż na lewym brzegu.
Pomimo tego rejon, na którym obecnie jestem, jest godny polecenia i
zwiedzenia.
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7,5

Meta Jezioro Szmaragdowe. Jest to sztuczne jezioro powstałe w wyrobisku dawnej kopalni kredy.
Ma powierzchnię 28 540 m² i głębokość 18 m. Ścieżkami wokół jeziora prowadzi wiele górzystych
szlaków prowadzących do wzgórza Widok, ruin wieży Beresela czy Wzgórz Czanowskich.

Jeśli udamy się, schodami obok mostu (ze zdjęcia wyżej) dojdziemy do punkty,
gdzie będziemy mieli możliwość zobaczenia panoramy Szczecina ze wzgórza
oraz przy okazji zrobienia sobie pikniku na łonie natury.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Zdjęcia z tras, których przez kwestie techniczne, nie mogłem wrzucić:

1) Trasa Głębokie – Odra, wieża Gocławska:

Wieża Bismarcka z tarasem widokowym znajdująca się
na Zielonym Wzgórzu na Szczecińskim osiedlu Gocław. Jest
najdroższą z wybudowanych wież Bismarcka.
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2) Szczecińska Pętla, urząd Morski w Szczecinie

Jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym
organem administracji morskiej obejmujący obszarem działania porty
wodne, przystanie morskie i pas nadbrzeżny zachodniego wybrzeża
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rowery miejskie
W ramach ułatwienia poruszania się po mieście Szczecin, zarówna na lewo i
jak i prawobrzeżu, podesłana zostanie mapka z rozmieszonymi po mieście
stacjami rowerowy, które ułatwią poruszanie się po mieście – samemu lub z
rodziną. Rozbudowa sieci rowerów miejskich ciągle trwa.

Rowery miejskie, choć czasem ich stan zostawia wiele do
życzenia, stanowią dobrą alternatywę dla tych, którzy nie
posiadają własnego roweru, bądź nie mają ich przy sobie.
Zwiedzanie piękna Szczecina nie zależy od roweru, jakim się
jeździ, a od własnego nastawienia rowerzysty. Choć mimo
wszystko stan techniczny jest ważny i, żeby nie przysporzyć
sobie kłopotów na trasie, stronę dalej umieściłem adresy
serwisów rowerowych w naszym mieście.

Zalecam także pobranie aplikacji NEXTBIKE, która umożliwi
nam sprawniejsze wypożyczanie rowerów.
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Serwisy rowerowe – Szczecin
Zostaną także zamieszczone przykładowe serwisy rowerowe wraz z adresami.
Rozmieszczone są one zarówno w śródmieściu, jak i na obrzeżach Szczecina.

SERWIS

ADRES

Sklep Rowerowy Cieślak

Ulica Stanisława Witkiewicza 21C

Sklep Rowerowy Cieślak
Serwis rowery Marathon
Konik Sport
Tarnowski Ryszard. Serwis rowerowy

Ulica Andrzeja Struga 15
ul.Traugutta 99

Gruby kolarz serwis rowerowy

Grodzka 13

JAROS BIKE SKLEP ROWEROWY

arkońska 38

Salon rowerowy Kadrzyński

ul. Piotra Skargi 20/Jagiellońska 32

ul. Źródlana 7

W celu ułatwienia poruszania i orientacji po Szczecinie, zamieszczony zostanie
adres informacji turystycznej.
pl. Żołnierza Polskiego 20 /szklany pawilon na Alei
Kwiatowej/
70-551 Szczecin
tel. +48 91 434 04 40
ul. Kolumba 2 /parter budynku dworca kolejowego/
70-035 Szczecin
tel. +48 91 483 08 50
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. +48 91 489 16 30

34

PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM

Art. 33.
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i
pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest
obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na
dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3. czepiania się pojazdów.
4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
1. wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
2. zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone
wyjątkowo, gdy:
1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h,
wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach
art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
rower musi mieć światło białe (lub żółte) z przodu, a z tyłu - światło odblaskowe oraz światło pozycyjne, oba
barwy czerwonej. Tylne światło pozycyjne może być migające, światło z przodu nie. Światła pozycyjne roweru
i tylne światło odblaskowe oświetlone światłami drogowymi innego pojazdu muszą być widoczne w nocy przy
dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów.

35

