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Rower to środek transportu znany niemal na całym świecie. Niemal,

ponieważ są miejsca, w których jest zupełnie nieprzydatny: na wydmach

gorących pustyń, w śniegach i lodach okolic podbiegunowych, w gęstwinach

lasów deszczowych, na bezkresnych obszarach mórz i oceanów. Jednak

możemy chyba się łatwo zgodzić, iż tak naprawdę muszą wstąpić eks-

tremalne warunki, aby jazda na rowerze była niemożliwa. Prawie wszędzie

tam, gdzie bytuje człowiek, towarzyszy mu najtańszy – nie licząc własnych

nóg – i najbardziej niezawodny środek transportu: rower. 

Szybki postęp cywilizacji technologicznej sprawił, iż rower już dawno nie

jest najszybszym środkiem transportu na naszym globie. Prześcignęły go

inne pojazdy – motocykl, samochód, statek, kolej czy samolot. Być może

dlatego rower, będąc jednym z najbardziej popularnych środków transportu

na świecie, jednocześnie stracił wiele na prestiżu w pierwszej połowie XX

w., będąc obwołanym pojazdem dla biedoty, dla mieszkańców krajów

rozwijających się, ewentualnie dla dzieci.

Dziś to zjawisko nazywane jest syndromem chińskim i oznacza stereotyp,

wedle którego człowiek, poruszający się na rowerze, musi być ubogi,

ponieważ nie stać go na szybszy, a zatem droższy środek transportu. Jednak

w ostatnich dziesięcioleciach, wraz z upowszechnieniem się, zwłaszcza w

krajach wysoko rozwiniętych, mody na zdrowy tryb życia oraz równocześnie

z zastosowaniem w konstrukcjach rowerowych coraz to lżejszych i

niezawodnych materiałów rodem z epoki lotów kosmicznych, także ten

specyficzny pojazd szybko odzyskuje swój prestiż.

Nie bez znaczenia są tu emocje sportowe towarzyszące największym

imprezom kolarskim: Tour de France, Giro d’italia czy chociażby nasz swojski

Tour de Pologne. coraz szybszy przepływ informacji, dzięki radiu, telewizji i

internetowi sprawił, że dobry, wyścigowy rower stał się przedmiotem

pożądania milionów ludzi na całym świecie. Był jednak pewien problem, który

utrudniał szczęśliwym właścicielom wymarzonych „szosówek” bezgraniczne

oddanie się swej pasji: lawinowo rosnąca liczba samochodów i nieodłącznie

związane z nimi kraksy, z których posiadacze jednośladów wychodzili zazwy-

czaj znacznie gorzej niż kierowcy pojazdów mechanicznych. Ucieczka poza

gładkie, ale ruchliwe szosy właściwie nie wchodziła w grę, wiadomo,

cieniutkie i delikatne opony rowerów szosowych nie radziły sobie nawet na

drogach szutrowych, nie wspominając nawet o tych bardziej piaszczystych

czy kamienistych. 

W połowie lat 70. XX w. pojawił się rower, który miał to wszystko zmienić.

Niesforny nastolatek z kalifornii, Gary Fisher, pozbawiony możliwości startu

w zawodach kolarskich z powodu zbyt długich włosów, zaczął majstrować

przy swoim rowerze – Schwinnie Excelsiorze X z lat 30. XX w. w celu prze-

robienia go na rower, który mógłby z powodzeniem poruszać się po tere-

nowych drogach górskich. „Balonowe” opony i wytrzymała rama w połą-

czeniu z kilkoma pomysłowymi przeróbkami doprowadziły do powstania tzw.

roweru górskiego (ang. mountain bike, w skrócie MTB), który zrewolucjo-

nizował nie tylko samą konstrukcję roweru, ale także podejście do niego

dotychczasowych sceptyków. 

W la tach 90. ze szłe go wie ku ro wer zde cy do wa nie prze stał być pas se,

stał się tren dy, a spę dza nie wol ne go cza su wła śnie na ro we rze sta ło się

roz po zna wal ną wi zy tów ką nie tyl ko prysz cza tych na sto lat ków, ale ta kże za -

go nio nych pra cą biz nes me nów, na co dzień wi dzia nych za kie row ni ca mi

(lub na wet na tyl nym sie dze niu) swych luk su so wych li mu zyn. Jed na bar dzo

wa żna ce cha od ró żnia ro wer od wspo mnia nych po wy żej, znacz nie szyb -

szych, środ ków trans por tu – zu ży cie ener gii. Otóż za rów no mo to cykl, jak

i sa mo chód, sta tek, po ciąg czy sa mo lot po trze bu ją znacz ne ilo ści ener gii

do tak spraw ne go po ru sza nia się. Ener gia jest do star cza na za zwy czaj za

po mo cą pa li wa, któ re jest pra co - i kosz to chłon ne w wy do by ciu i prze two -

rze niu, a więc dro gie.

Ro wer nie po trze bu je pa li wa, porusza się za pomocą energii, wytwarzanej

przez mięśnie jego użytkownika. Oczywiście rowerzysta bez energii nie

pojedzie, musi prawidłowo się odżywiać. Według badań naukowców, układ

przeniesienia energii, składający się z dwóch kół zębatych i łańcucha, jest

najbardziej wydajny i bezstratny ze wszystkich znanych ludzkości! Tzw.

efektywność pojedynczego napędu rowerowego (bez przerzutek) jest bliska

99% – pułap nie do osiągnięcia przez konkurentów roweru, którym trudno

chociażby zbliżyć się do 50%. Oczywiście nie oznacza to, że rowerem może-

my pojechać na księżyc, ale przejechanie na rowerze 1 km oznacza naj-

mniejszy wydatek energetyczny spośród wszystkich pojazdów. co to ozna-

cza dla zwykłego zjadacza chleba? Ni mniej ni więcej tylko to, iż rower jest

najlepszym pomysłem na podróżowanie! 

W tym momencie wielkim głosem zakrzykną czytelnicy wszelkich podróż-

niczych książek: jak to rower?! Przecież „prawdziwy podróżnik” porusza się

samolotem, jeepem, może nawet balonem, ale... rowerem? Owszem – w do-

bie dzisiejszych możliwości i chęci odwiedzania najdalszych zakątków naszej

planety każdy szybszy od roweru środek transportu przydaje się w błys-

kawicznym dotarciu do określonego ogólnie celu naszej podróży – np. kraju

na innym kontynencie niż ten, na którym mieszkamy. Jednak gdy już

jesteśmy na miejscu, warto wsiąść na rower, żeby zobaczyć więcej. Bo

z siodełka roweru widać właśnie najwięcej. Nie wierzycie? Można to łatwo

sprawdzić. Jak? Jeśli Wasz dom od szkoły (pracy) itp. dzieli przynajmniej

kilka kilometrów, a pokonujecie ją zawsze samochodem, pociągiem czy

autobusem, spróbujcie w jeden z wolnych dni pokonać tę trasę na rowerze.

Łatwo przekonacie się, jak duża ilość ciekawych szczegółów umyka, gdy

poruszamy się szybko i gdy jesteśmy oddzieleni od otaczającego nas świata

barierą ze szkła. Bo podróżowanie to nie jest tylko i wyłącznie dotarcie do

celu, to przemieszczanie się samo w sobie, które dla osób, które chcą

poznać otaczający je świat, jest największą kopalnią wiedzy i przeżyć.

Przeżyć tym bardziej pozytywnych, im bardziej niezawodny jest rower,

którym się poruszamy. a rower jest tym bardziej niezawodny, im większa jest

nasza wiedza na jego temat.

Andrzej Kaleniewicz

ʺWybieram rower!ʺ.  Poradnik młodego turysty

Wyd. PTTK
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Polska – rajem dla rowerzystów
Z ust ro we ro wych mal kon ten tów bar dzo czę sto pa da ją opi nie, że Pol -

ska nie jest ra jem dla ro we rzy stów. Wśród przy czyn ta kie go sta nu rze -
czy naj czę ściej wy mie nia ne są: ma ła ilość dróg ro we ro wych w mia stach
i wzdłuż głów nych szos, kiep skie ozna ko wa nie szla ków ro we ro wych
i sła by po ziom in for ma cji tu ry stycz nej, nie kul tu ral ne za cho wa nie kie row -
ców i du że kon tra sty kli ma tycz ne – mroź ne zi my, upal ne la ta oraz chi me -
rycz ne wio sny i je sie nie. Z czę ścią tych uwag trud no po le mi zo wać,
cho ciaż chy ba nie jest aż tak źle, jak to oce nia ją ci, któ rzy i tak za wsze
wi dzą dziu rę w ca łym.

Ilość in fra struk tu ry dla ro we rzy stów nie jest fak tycz nie im po nu ją ca, ale jej
stan sta le się po pra wia – wy star czy cho cia żby przy po mnieć so bie, jak nie wie -
le by ło sto ja ków par kin go wych i in nych udo god nień dla ro we rów jesz cze kil ka
lat te mu. Przy no wych i re mon to wa nych dro gach kra jo wych po wsta je wie le ki -
lo me trów gład kich, as fal to wych dróg ro we ro wych – war to spraw dzić na stro -
nie ge ne ral nej dy rek cji dróg kra jo wych i au to strad, gdzie mo że my je zna leźć.
Szla ków ro we ro wych ma my aż nad miar, w prze ci wień stwie do ma te ria łów in -
for ma cyj nych i pro mo cyj nych na ich te mat. Na ca łe szczę ście, w In ter ne cie
znaj dzie my in for ma cje prak tycz nie na te mat ka żde go szla ku – je śli o to nie za -
dba ge stor da nej tra sy, ro bią to za nie go sa mi ro we rzy ści – in ter nau ci. 

Za cho wa nie kie row ców z pew no ścią da le kie jest od te go, ja kie zna my cho -
cia żby z kra jów Be ne lu xu (tam przy ka żdej ko li zji sa mo cho du z ro we rem wi nę
po no si kie row ca, więc nie ma się co te mu dzi wić), jed nak i to się po wo li zmie -
nia wraz z ro sną cą ilo ścią ro we rzy stów w na szym kra ju. Na kli mat wiel kie go
wpły wu nie ma my, jed nak je śli speł nią się pro gno zy eko lo gów, wiesz czą cych
na dej ście tzw. glo bal ne go ocie ple nia, wte dy ro we rzy ści ja ko pierw si po win ni
się ucie szyć, wszak czy jest coś złe go w kli ma cie pół noc nych Włoch, do któ -
re go nasz kli mat po noć co raz bar dziej się upo dab nia?

Po wa żnie rzecz uj mu jąc, Pol ska jest bar dzo in te re su ją cym i przy stęp nym
kra jem do upra wia nia tu ry sty ki ro we ro wej. Przede wszyst kim sta ty stycz nie za -
li cza my się do naj więk szych ob sza ro wo kra jów Eu ro py, co już sa mo w so bie
spra wia, że nasz kraj ofe ru je na praw dę im po nu ją cą licz bę szla ków ro we ro -
wych, za byt ków naj wy ższej kla sy, par ków na ro do wych i kra jo bra zo wych oraz
rzek i je zior. W do dat ku Pol ska jest ko rzyst nie po ło żo na po mię dzy wy brze żem
Bał ty ku a pa sma mi gór ski mi Kar pat i Su de tów, co spra wia, że mi ło śnik ka żde -
go ro dza ju kra jo bra zu znaj dzie w na szym kra ju coś od po wied nie go dla sie bie.
Są ta kże in ne, do bre wia do mo ści: 

W Pol sce ist nie je sto sun ko wo gę sta sieć bocz nych, utwar dzo nych dróg,
na któ rych ruch sa mo cho dów jest nie wiel ki lub wręcz zni ko my. Dla te go pla -
nu jąc dłu ższe tra sy tu ry stycz ne po kra ju nie trze ba kur czo wo trzy mać się
pro po zy cji twór ców szla ków, ale war to po pro stu za ku pić do bre ma py i na
ich pod sta wie kom po no wać ta kie wy ciecz ki, ja kie bę dą od po wia da ły na szym
ocze ki wa niom. 

Pra wie w ka żdej pol skiej wsi znaj du je się przy naj mniej je den, czyn ny od
świ tu do no cy, przy zwo icie za opa trzo ny sklep spo żyw czy. Ow szem, nie je ste -
śmy mo że po tę gą, je śli cho dzi o ta nią i smacz ną ga stro no mię, ale prze cież
ka żdy tu ry sta za zwy czaj lu bi upich cić so bie to i owo we wła snym za kre sie. 

W  Pol sce, w po rów na niu do kra jów ościen nych, utrzy mu ją się sto sun ko wo
ni skie ce ny żyw no ści. Ile by śmy nie na rze ka li na pod wy żki cen, to wy star czy

jed nak od wie dzić cho cia żby Cze chy lub Li twę aby prze ko nać się, że tam tej -
sze ce ny ar ty ku łów spo żyw czych są jed nak wy ższe. 

Sieć li nii ko le jo wych, jak kol wiek kur czą ca się, na dal jed nak jest na ty le roz -
bu do wa na, iż po zwa la na ta nie prze miesz cze nie się z ro we rem w po bli że in -
te re su ją cych tu ry stycz nie miejsc. Trud no ra czej oce niać PKP ja ko in sty tu cję
na der przy ja zną ro we rzy stom, jed nak przy znaj my, że gdy by na gle znik nę ła
bez śla du – by ła by to du ża stra ta, przy naj mniej dla tzw. tu ry sty ki mło dzie żo -
wej i spo łecz nej. 

Pol ska to kraj zró żni co wa ny kul tu ro wo. Mi mo, że II woj na świa to wa oka za -
ła się ge hen ną przede wszyst kim dla mniej szo ści et nicz nych, to jed nak na dal
dys po nu je my nie prze bra ną ilo ścią cen nych świa dectw wie lo kul tu ro wej prze -
szło ści Pol ski. 

Sto sun ko wo du że za le sie nie i ró żno rod ność kra jo bra zo wa spra wia ją, że
jaz da na ro we rze po Pol sce jest na praw dę przy jem na. Zu peł nie ina czej bę -
dzie się nam jeź dzić nad mo rzem, ina czej w gó rach, ina czej na wschod nich
ru bie żach Pol ski, jesz cze ina czej bli sko za chod niej gra ni cy. Mo że my wy brać,
czy wo li my pła ską jak stół Wiel ko pol skę czy pa gór ko wa tą Ma ło pol skę, a mo -
że kra inę la sów i je zior, czy li Ma zu ry i Po mo rze? 

Fe no me nem na ska lę eu ro pej ską w na szym kra ju jest się ga ją ca wie lu dzie -
sią tek lat tra dy cja dzia łal no ści or ga ni za cji, zaj mu ją cych się tu ry sty ką, głów nie
w wy mia rze spo łecz nym, skie ro wa ną nie tyl ko do dzie ci i mło dzie ży, ale do
ca łe go spo łe czeń stwa. Mo wa o ta kich or ga ni za cjach, jak Pol skie To wa rzy stwo
Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze, Pol skie To wa rzy stwo Schro nisk Mło dzie żo wych
czy cho cia żby Zwią zek Har cer stwa Pol skie go. To dzię ki nim w na szym kra ju
ro sną no we po ko le nia mło dych lu dzi, któ rzy łyk nę li bak cy la tu ry sty ki, co da je
na dzie ję, że tu ry sty ka bę dzie w Pol sce trwać i roz wi jać się na co raz więk szą.

Andrzej Kaleniewicz

ʺWybieram rower!ʺ. Poradnik młodego turysty; Wyd. PTTK
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Obrzycko nad Wartą, Transwielkopolska Trasa Rowerowa (odc. północny)
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Ro�wer�w�Pol�sce�po�ja�wił�się�sto�sun�ko�wo
wcze�śnie.�Skon�stru�ował�go�war�szaw�ski�ma�-
larz�Ed�mund�Perl�w� fa�bry�ce�swo�je�go�oj�ca,
Ro�ber�ta�Per�la.�Pierw�szy�mo�del�zbu�do�wa�ny
był�z�drew�na�i�zo�stał�wy�po�sa�żo�ny�w�trzy�ko�-
ła.�Po�cząt�ko�wo�no�sił�na�zwę�"sa�mo�jazd"�(lub
jak�po�da�ją�nie�któ�re�źró�dła�"sa�mo�chód").�Rok
póź�niej� ze� Świa�to�wej� Wy�sta�wy� w� Pa�ry�żu
do�War�sza�wy�przy�wie�zio�no�mo�de�le�z�wy�twór�-
ni�Mi�chaux.�Pierw�sze�w�Pol�sce�za�wo�dy�"sa�-
mo�jaz�dów"�mia�ły�miej�sce�5�czerw�ca�1869�r.
w�Ogro�dzie�Kra�siń�skich�w�War�sza�wie.

Ro sną ce za in te re so wa nie no wym spor tem
do pro wa dzi ło do po wsta nia War�szaw�skie�goTo�-
wa�rzy�stwa�Cy�kli�stów�w�1886�r. Po cząt ko wo
gru po wa ło ono mi ło śni ków bi cy kla, a na stęp nie
ro we rów. Wśród człon ków znaj do wa li się m.in.

Hen ryk Sien kie wicz, Bo le sław Prus i Ma ria Skło-
dow ska -Cu rie (któ ra wraz z mę żem Pio trem na -
wet w pod róż po ślub ną po je cha ła ro we rem).
Głów nym ce lem To wa rzy stwa by ła po pu -
la ry za cja ko lar stwa, któ rą re ali zo wa no po przez
or ga ni za cję za wo dów i pro mo wa nie tu ry sty ki
ro we ro wej. Obok sie dzi by WTC w Dy na sach w
ro ku 1892 zbu do wa no ta kże no wo cze sny tor
ko lar ski. Ko lej ne or ga ni za cje ro we ro we po wsta -
wa ły też w in nych mia stach Pol ski, m.in. w Po -
zna niu, Ło dzi oraz Kra ko wie, gdzie licz ba człon-
ków Kra�kow�skie�go�Klu�bu�Cy�kli�stów�w 1895 r. 
wy no si ła ok. 120.

Na zwa "ro wer" w ję zy ku pol skim zo sta ła za po -
ży czo na od mar ki ro we rów "Ro ver" pro du ko wa -
nych w An glii w 1885 ro ku przez Joh na Star leya.

Pierw szą pro�duk�cję�ro�we�rów�w�Pol�sce�roz�-
poczę�to�w�1917�ro�ku�w�za�kła�dzie�F.�Za�wadz�-
kie�go. Sło wo pro duk cja jest nie co na wy rost -
w pierw szym ro ku zło żo no 17 sztuk. W la tach
trzy dzie stych by ło to już 60 sztuk dzien nie.
Wkrót ce po wsta ły dal sze wy twór nie pry wat ne:
Ka miń skie go, Li piń skie go, Wah re na i in nych.
W�1929�ro�ku�po�wsta�ła�Pań�stwo�wa�Wy�twór�-
nia�Uzbro�je�nia�w�War�sza�wie,�któ�ra�pod�ję�ła
się�pro�duk�cji�ro�we�rów�mar�ki�"Łucz�nik" na
ska�lę�prze�my�sło�wą. Za kład ten w se zo nie wy -
twa rzał do 5 000 ro we rów mie sięcz nie, pod czas
gdy po zo sta łe wy twór nie pry wat ne osią ga ły do
6 000 szt. ... rocz nie. Su ma rycz na rocz na pro -
duk cja w tym okre sie to 80 000 szt. rocz nie.

Po II Woj nie Świa to wej wzno wio no pań stwo -
wą pro duk cję ro we rów w opar ciu o do tych cza -
so we pry wat ne wy twór nie. W ro ku 1945 sprze-
da no 4 000 sztuk.

Ro�met

W 1949 ro ku po wsta ła naj więk sza pol ska fa -
bry ka ro we rów: "Ro met" w Byd gosz czy. Przed -
się bior stwo sku pia ło kil ka na ście za kła dów pro-
duk cyj nych w Byd gosz czy, Po zna niu oraz Cze -
cho wi cach -Dzie dzi cach. W 1953 ro ku pod ję to
de cy zje o wy bu do wa niu no we go cen tral ne go
za kła du w Byd gosz czy. W la tach sześć dzie sią -
tych za kład w Cze cho wiach wy łą czo no z Za kła -
dów Ro we ro wych Ro met. W la tach 90 ślą ski
od dział usa mo dziel nił się, a Zjed no czo ne Za -
kła dy Ro we ro we Ro met zmie ni ły na zwę na Za -
kła dy Ro we ro we Ro met w Byd gosz czy. Fir ma
skła da ła się z od dzia łów:
Za�kład�R�-1�w�Byd�gosz�czy - cen tral ny, naj -

więk szy. Pro du ko wał sze ro ką ga mę ro we rów
dzie cię cych i dla do ro słych.
Za�kład�R�-2�w�Po�zna�niu�- pro du ko wał łań cu -

chy (nie tyl ko ro we ro we), pia sty , osprzęt oświe -
tle nio wy, oraz ro we ry dzie cię ce. Trze ci co do
wiel ko ści.
Za�kład�R�-3�w�Ja�stro�wiu (naj mniej szy) - pro -

duk cja ro we rów na ko łach 12"-24"
Za�kład�R�-4�w�Ko�wa�le�wie�Wiel�ko�pol�skim.

Dru gi co do wiel ko ści. Tu taj by ły pro du ko wa ne
le gen dar ne skła da ki (Wi gry) na ko łach 20" i 24"
oraz ro we ry gór skie, te re no we i BMX -y
Za�kład�R�-5�w�Wa�ła�czu. Pro du ko wał pia sty,

me cha ni zmy kor bo we oraz in ne ele men ty ukła -
du na pę do we go.
Za�kład�R�-6�-�za�kła�-

dy� trans�por�to�we. Tu -
taj dzia łał ośro dek ba-
daw czo -roz wo jo wy.

W szczy to wych la -
tach pro duk cja "Ro me -
tu" osią ga ła 1 000 000
- 1 200 000 sztuk rocz -
nie. Na pol skich uli cach
kró lo wa ły mo de le: Wi-
gry, Ju bi lat, Ze nit, Kon sul, Ga ze la, Ko me ta, Wa -
gant, Pas sat, Me te or, Or kan, Ja gu ar, Hu ra gan,
Uni ver sal, Rek sio, Fla -
ming.

W ro ku 1991 za kła -
dy zo sta ły prze kształ -
co ne w spół kę ak cyj ną
o na zwie Za kła dy Ro -
we ro we "Ro met" Spół ka
Ak cyj na. W wy ni ku nie -
uda ne go pro ce su pry-
wawaty za cyj ne go za -
kład zo stał po sta wio ny
w stan upa dło ści i w 1998 ro ku sąd wy sta wił go
na sprze daż. Za kład R -1 zli kwi do wa no. Część
za kła du R -2 w Po zna niu zli kwi do wa no, część
prze ka za no w pry wat ne rę ce. In we stor kon ty-
nu ował pro duk cje łań cu chów i oświe tle nia.
W 1999 ro ku fir ma Ar kus s.c. ku pi ła za kład R -3
w Ja stro wiu i rok póź niej R -4 w Ko wa le wie. No -
wy wła ści ciel prze jął ca łą za ło gę oraz uzy skał
pra wo do mar ki "Ro met" oraz ta kich hi tów jak
Ju bi lat czy Wi gry. Za kład R -5 zo stał prze kształ -
co ny w spół kę pra cow ni czą.

Obec nie (2006 rok) w Pol sce ma my trzech du -
żych pro du cen tów ro we rów: Kross, Ar kus & Ro-
met Gro up i Za sa da -Ro we ry pro du ku ją cy ro we -
ry pod mar ką Ma xim oraz mniej sze fir my: Tra de -
-Sto mil pro du ku ją cy ro we ry pod mar ką Ma g-
num i To lin z Wło cław ka

Już na prze ło mie XX i XXI wie ku da ło się za -
uwa żyć, że za in te re so wa nie ro we rem ro śnie la -
wi no wo. Wie lu cy kli stów ma ni fe stu je swo ją
obec ność w ru chu ulicz nym bio rąc udział w co -
mie sięcz nych Ma sach Kry tycz nych w ca łym
kra ju. Co raz bar dziej kor ku ją ce się mia sta skła -
nia ją ta kże do po wro tu do wy ko rzy sta nia ro we ru
ja ko środ ka ko mu ni ka cji. O in te re sy miej skich cy -
kli stów dba ją spe cjal nie po wo ła ne do te go ce lu
or ga ni za cje, któ re zrze szo ne są w ogól no pol -
skiej sie ci "Mia sta dla Ro we rów". Z Za cho du
przy szła do nas rów nież idea ro we ru miej skie -
go, czy li ogól no do stęp nej wy po ży czal ni jed no -
śla dów do użyt ku miesz kań ców. Na fa li po wsze-
ch ne go za in te re so wa nia ro we rem miej skim za -
czę ły w Pol sce po wsta wać ko lej ne sys te my -
pierw szy uru cho mio no w Kra ko wie w 2008, ko -
lej ne po wsta ły we Wro cła wiu, Rze szo wie i Po -
zna niu. Naj więk szy sys tem ro we ru miej skie go
o na zwie "Ve li tu ro" zo stał uru cho mio ny w War -
sza wie w 2012 ro ku.

Kross

Fir ma KROSS po wsta ła w 1990 ro ku w Prza -
sny szu. Jej za ło ży ciel, Zbi gniew So snow ski,
dzia łal ność w bra nży ro we ro wej roz po czął od
pro wa dze nia wła sne go skle pu ro we ro we go,
któ ry bar dzo szyb ko prze kształ cił się w hur tow -
nię, a na stęp nie mon tow nię ro we rów. Obec nie
jest to naj więk szy pol ski (i eu ro pej ski) pro du -

cent, sprze da ją cy ro we ry pod tą
mar ką od 2003 ro ku. Fir ma po -
sia da ła w 2005 ro ku ok. 45%
kra jo we go ryn ku i sprze da je ok.
800 000 sztuk rocz nie. 50%
pro duk cji jest eks por to wa nej do
mię dzy in ny mi: Fran cji, Wiel kiej
Bry ta nii, Nie miec, kra jów Skan -
dy naw skich, Be ne luk su, Szwaj -
ca rii, USA, Ka na dy oraz kra jów

daw ne go Związ ku Ra dziec kie go. Fir ma za trud -
nia po nad 1 000 osób.

Ar�kus�&�Ro�met�Gro�up
sp.�z�o.o.

Dzia ła ją ca od ro ku 1991 fir -
ma Ar kus roz po czę ła pro duk cję
ro we rów pod swo ją mar ką w ro -
ku 1996. W 1999 ro ku od Fa -
bry ki Ro met S.A. w Byd gosz czy
od ku pi ła Fa bry kę Ro we rów
"ROMET -JA STRO WIE", któ ra

jest kon ty nu ato rem wie lo let niej tra dy cji Za kła du
R -3 w Ja stro wiu. Od 2003 ro ku ro we ry są wy -
twa rza ne w czte rech za kła dach pro duk cyj nych:
AR KUS -POD GRO DZIE k.Dę bi cy, RO MET -JA -
STRO WIE, RO MET -KO WA LE WO Wlkp. i AR -
KUS-UKRA INA w No wo wo łyń sku. Od czerw ca
2005 na stą pi ło po łą cze nie trzech fa bryk na te re -
nie Pol ski pod na zwą Ar kus & Ro met Gro up Sp.
z o.o. Obec nie fir ma ma 30% udział w ryn ku ro -
we ro wym w Pol sce, a 50% swo jej pro duk cji eks -
por tu je (głów nie do Nie miec, Ho lan dii, Bel gii
i An glii). Od 2006 ro ku fir ma sprze da je swo je ro -
we ry pod czte re ma mar ka mi: Ar kus, Ar kus VIP,
Del ta i Ro met. Dzię ki uzy ska nym pra wom do wy -
ko rzy sta nia zna nych przez ca łe PRL ma rek fir ma
pro du ku je mię dzy in ny mi ro we ry Ro met Wi gry
oraz Ju bi lat. Fir ma za trud nia 600 osób.

wRower.pl

Historia roweru w Polsce
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Odznaka dla aktywnych
Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK (KOT) – jedna z odznak turystyki kwalifikowanej ustanowiona przez Polskie

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jej celem jest popularyzacja turystyki kolarskiej. Zdobywać ją można

bez ograniczeń wiekowych (po nowelizacji regulaminu w 2012 roku). Punkty na nią zalicza się odbywając wycieczki

rowerowe, za udział w imprezach kolarskich oraz za zwiedzanie zabytków i parków narodowych. Szczegóły

dotyczące nowego (2012 r.) regulaminu znajdują się na stronie Komisji Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Stopnie odznaki

Odznaka posiada siedem stopni:

l brązowy,

l srebrny,

l złoty,

l duży brązowy (obowiązuje od 1 stycznia 2008),

l duży srebrny,

l duży złoty,

l za wytrwałość.

Kolarska Odznaka Turystyczna

Odznaki
„Rajd Kolarski PTTK dookoła Polski”

Odznaki Rajdu Kolarskiego 
„Szlakami zamków w Polsce”

Kolarska Odznaka Pielgrzyma

KOT duża brązowa, srebrna i złota

Odznaka Małego Rajdu Odznaka Dużego Rajdu

KOT mała brązowa, srebrna i złota                KOT za wytrwałosć

brązowa srebrna złota        

popularna brązowa srebrna złota        duża srebrna duża złota Wielka Kolarska Chrzescijański
Odznaka Pielgrzyma Pielgrzym Świata
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Daw�niej�kup�no�ro�we�ru�–�oczy�-
wi�ście�w�prze�wrot�nym�sen�sie
–�by�ło�bar�dzo�pro�stą�spra�wą.�Je�-
śli�tyl�ko�by�ła�mo�żli�wość�na�by�cia
jakie�go�kol�wiek�ro�we�ru�–�na�tych�-
miast� się� to� ro�bi�ło.� Dziś� kup�no
ro�we�ru�jest�na�dal�bar�dzo�pro�stą
spra�wą.�Nie�ste�ty,� znów�w�prze�-
wrot�nym�zna�cze�niu�te�go�sło�wa.�Otóż�wy�star�czy
mieć�od�po�wied�nią�ilość�go�tów�ki,�pójść�do�naj�bli�-
ższe�go�skle�pu�i�wy�brać�je�den�ro�wer�spo�śród�se�-
tek�do�stęp�nych�–�ten,�któ�ry�nam�po�do�ba�się�i�bę-
dzie�słu�żył�przez�wie�le�lat.�Prze�wrot�ność�sy�tu�acji
po�le�ga�na�tym,�iż�po�pierw�sze�–�za�zwy�czaj�trud�-
no�o�ła�twy�wy�bór�spo�śród�wie�lu�ty�pów�i�mo�de�li,
tym�bar�dziej,�że�ró�żni�ce�po�mię�dzy�ni�mi�są�jed�nak
istot�ne.�Po�dru�gie,�jak�już�wy�bie�rze�my,�oka�zu�je
się,�że�ilość�go�tów�ki,�któ�ra�prze�zna�czy�li�śmy�na�je�-
go�za�kup,�jest�zbyt�skrom�na.�Dzi�siaj,�gdy�ce�na�ro�-
we�r�„z�gór�nej�pół�ki”�po�tra�fi�sta�no�wić�rów�no�war-
tość�no�we�go�sa�mo�cho�du�śred�niej�kla�sy,�jest�to
sy�tu�acja�na�der�czę�sto�spo�ty�ka�na. Jak�więc�po�ra�-
dzić�so�bie�z�tak�istot�nym�za�ku�pem?�Po�ni�żej�garść
przy�dat�nych�in�for�ma�cji.

Po�pierw�sze�–�typ�ro�we�ru

Przede wszyst kim po win ni śmy so bie od po wie dzieć
na py ta nie ja ki typ ro we ru bę dzie dla nas naj lep szy?
Na le ży pa mię tać, iż nie ma ro we ru wszechstron ne go,
któ ry bę dzie się spraw dzał w ka żdych wa run kach te -
re no wych i przy ka żdym sty lu jaz dy. Oczy wi ście naj le -
piej mieć kil ka ro we rów, ka żdy prze zna czo ny do ró ż-
nych za dań. Po nie waż jed nak na ta ką eks tra wa gan -
cję ma ło kto ma pie nią dze i miej sce do prze cho wy wa -
nia, war to przed za ku pem do brze się za sta nowić, do
cze go tak na praw dę bę dzie nam nasz jed no ślad słu -
żył. Po mo że nam w tym ma ła kla sy fi ka cja ro we rów.

Ro�wer�gór�ski – zde cy do wa nie naj po pu lar niej szy
i naj czę ściej sprze da wa ny typ ro we ru w ostat nim
ćwierć wie czu w Pol sce. To dość dziw ne bio rąc pod
uwa gę, jak nie wiel ki pro cent po wierzch ni Pol ski sta -
no wią te re ny gór skie i po gó rza. Wraz z co raz więk -
szym wy bo rem ro we rów w na szych skle pach mo da
na „gó ra la” po wo li jed nak ustę pu je in nym od mia nom
ro we rów, o któ rych mo żna prze czy tać po ni żej. Ro wer
gór ski słu ży do jaz dy po trud nych te re no wo ście -
żkach, naj le piej gór skich i le śnych, na któ rych wy stę -
pu ją trud ne pod jaz dy i stro me zjaz dy. Cha rak te ry zu je
się moc ną, zwar tą ra mą, naj czę ściej o du żym prze -
kro ju rur. Po zio ma, gór na część ra my za zwy czaj opa -
da od kie row ni cy do sio dła (tzw. slo ping), po zwa la jąc
na ła twe wsia da nie i zsia da nie z ro we ru. Ro wer gór ski
naj czę ściej po sia da wy trzy ma łe ko ła o śred ni cy 26 ca -
li na fel gach o wy so kim pro fi lu i z gru by mi opo na mi,
wy po sa żo ny mi w te re no wy bie żnik. Ostat nio pa nu je
mo da na ko ła o śred ni cy 29 ca li – z tu rys tyczne go
punk tu wi dze nia jest to do bry po mysł, po nie waż więk -
sze ko ło da je więk szy kom fort na nie rów no ściach i le -
piej spraw dza się na dłu gich dy stansach. Ro wer
gór ski w swej naj bar dziej wy ra fi no wa nej i naj dro ższej
wer sji jest w peł ni amor ty zo wa ny (full su spen sion).
Za kup ta kiej kon struk cji ma sens, je śli za mie rza my
du żo i szyb ko jeź dzić po gór skich szla kach, peł nych
pod jaz dów i zjaz dów, ka mie ni i ko rze ni. Je śli miesz -
ka my na ni zi nach i tam spę dza my głów nie czas – ro -
wer z amor ty za to rem przed nim i wy god nym sio deł-
kiem po wi nien wy star czyć w zu peł no ści. Ro wer gór -
ski, z uwa gi na swój spor to wy cha rak ter, za zwy czaj
po zba wio ny jest błot ni ków, ba ga żni ków i oświe tle nia. 

Ro�wer�cros�so�wy – to w za sa dzie „od chu dzo na”
wer sja ro we ru gór skie go. Ra ma, za zwy czaj alu mi nio -
wa lub kar bo no wa, w za sa dzie iden tycz na z tą od
„gó ra la”, jed nak czę sto o nie co mniej szym prze kro ju
rur. Tak sa mo jak swój gór ski brat, ze wzglę du na
spor to wą „du szę” po zba wio ny jest „zbęd nych” ak ce -

so riów ty pu błot ni ki, ba ga żni ki czy oświe tle nie, na to -
miast po sia da ko ła o śred ni cy 28 ca li, naj czę ściej na
fel gach o wy so kim pro fi lu, wy po sa żo ny w opo ny ty pu
„se mi -slick” (gład kie na gó rze, te re no we po bo kach).
Da je to du żą wszech stron ność te go ty pu ro we ru – na -
da je się on za rów no na szyb ką jaz dę po szo sach, jak
i na dość kom for to we po ru sza nie się po dro gach szu -
tro wych i le śnych. Nie ozna cza jed nak, że jest to ro -
wer do bry do wszyst kie go, po nie waż nie po ra dzi
so bie ani na trud nych, te re no wych szla kach, ani nie
mo że kon ku ro wać na as fal cie z ro we rem szo so wym.
Ro we ry cros so we za zwy czaj (choć nie za wsze) wy -
po sa żo ne są w przed ni amor ty za tor, nie co de li kat niej -
szy i o mniej szym sko ku niż w przy pad ku ro we ru
gór skie go. Sto sun ko wo rzad ko ro we ry cros so we wy -
stę pu ją w od mia nie w peł ni amor ty zo wa nej. 

Ro�wer�tu�ry�stycz�ny�(trek�kin�go�wy) – naj lep sza in -
we sty cja z punk tu wi dze nia tu ry sty. Jest to za zwy czaj
ro wer po dob ny w bu do wie do swe go cros so we go od -
po wied ni ka, jed nak wy po sa żo ny jest we wszel kie ak -
ce so ria, przy dat ne przy wy ciecz kach ro we ro wych:
oświe tle nie, peł ne błot ni ki mon to wa ne na sta łe, ba ga -
żni ki, nó żkę, czę sto lu ster ko wstecz ne czy wy so ką, wy -
god ną kie row ni cę wie lo po zy cyj ną. Naj bar dziej wy ra-
fi no wa na od mia na ro we ru tu ry stycz ne go to tzw. trek -
king, czy li ro wer, przy go to wa ny na dłu gie wy pra wy. Za -
zwy czaj jest to bar dzo dro gi „krą żow nik szos”, za-
opa trzo ny w naj lep sze i naj wy trzy mal sze roz wią za nia,
do stęp ne na ryn ku. Cha rak te ry stycz ną ce chą ro we ru
trek kin go we go jest ba ga żnik przed ni, mon to wa ny za -
zwy czaj na wi del cu przed nie go ko ła (któ ry to wi de lec
wca le nie ko niecz nie wy stę pu je w od mia nie amor ty zo -
wa nej, co zwięk sza wy trzy ma łość ro we ru). Ten ni sko
mo co wa ny ba ga żnik, zwa ny z an giel ska „low -ri der”,
słu ży do mo co wa nia nie wiel kich sakw przed nich. Są
one nie oce nio ne nie tyl ko ja ko do dat ko wa prze strzeń
ba ga żo wa, ale ta kże ja ko ele ment do bre go wy wa że -
nia ro we ru, któ ry na tyl nym ko le mu si nie tyl ko wieźć
czę sto na wet 25 kg ba ga żu, o cię ża rze sa me go ro we -
rzy sty nie wspo mi na jąc. Ro wer szo so wy – eks tre mal -
nie lek ki z cha rak te ry stycz nie wy gię tą kie row ni cą, tzw.
„ba ran kiem” i du ży mi ko ła mi o śred ni cy 28 ca li, z cie -
niut ki mi, szo so wy mi opo na mi, zwa ny mi szyt ka mi. Jak
sa ma na zwa wska zu je, za zwy czaj jest to ro wer o spor -
to wo -wy czy no wym cha rak te rze, stwo rzo ny po to, aby
jak naj więk sze dy stan se na szo sie po ko ny wać w jak
naj  krót szym cza sie. Prio ry te tem jest tu ae ro dy na mi ka
– stąd znacz ne po chy le nie ro we rzy sty – ale już nie ko -
niecz nie kom fort sa mej jaz dy. Stąd brak amor ty za cji
czy bar dzo wą skie sio deł ko. Za zwy czaj ro we ry szo so -
we, ze wzglę du na ma łą wszech stron ność, nie zbyt na -
da ją się do tu ry sty ki. Ist nie je jed nak spe cy ficz na
od mia na ro we ru szo so we go, po pu lar na zwłasz cza w
kra jach o do brych na wierzch niach dróg i du żej ilo ści
dróg ro we ro wych (Niem cy, Ho lan dia, Fran cja), prze -
zna czo ne go do jaz dy re kre acyj nej, a na wet da le kich
wy praw. Za zwy czaj kie row ni ca umiesz czo na jest w nim
dość wy so ko, ro wer ten po sia da peł ne błot ni ki mon to -
wa ne na sta łe, ba ga żni ki, czę sto nó żkę i oświe tle nie.
Ze wzglę du na pe wien ana chro nizm bu do wy ta kie go
ro we ru czę sto jest on wy sty li zo wa ny na po jazd ty pu retro,
co nie prze szka dza w za sto so wa niu ma te ria łów ra my
i kom po nen tów w tech no lo gii ro dem z ery ko smicz nej. 

Ro�wer�miej�ski – ro wer na du żych ko łach i ra mie,
da ją cej mo żli wość kom for to wej jaz dy w moc no wy pro -
sto wa nej po zy cji. Da je to do brą wi docz ność w „miej -
skiej dżun gli”, gdzie po trzeb ne są „oczy do oko ła
gło wy”, aby nie spo wo do wać ła twej w in ten syw nym

ru chu ko li zji. Za zwy czaj ro we ry miej skie wy po sa żo ne
w peł ne błot ni ki mon to wa ne na sta łe, osło nę łań cu -
cha (że by nie wkrę ca ły się spodnie czy su kien ka),
oświe tle nie na dy na mo, nó żkę, dzwo nek i ko szyk,
mo co wa ny do sze ro kiej, roz ło ży stej wręcz kie row ni -
cy. Rzad ko wy stę pu je amor ty za cja. Osią gi nie są
w tym przy pad ku prio ry te tem, stąd bu dul cem ra my jest
czę sto cię żka stal wę glo wa. Rzad ko wy po sa żo ne
w prze rzut ki, czę sto tyl ko trzy, scho wa ne w pia ście tyl -
ne go ko ła. Za spe cy ficz ną od mia nę ro we ru miej skie -
go mo żna uznać tzw. cru ise ry. Ge ne ral nie, ro we ry
miej skie ze wzglę du na spo rą wa gę i ma ły za kres (lub
brak) prze rzu tek ra czej nie na da ją się do tu ry sty ki
chy ba, że po ru sza my się tyl ko w prze strze ni miej skiej. 

Ro�wer�po�zio�my – zwa ny ta kże sym pa tycz nie „po -
ziom ką”, to ro wer, któ ry po zwa la wła ści cie lo wi na
przy ję cie w cza sie jaz dy po zy cji le żą cej. Plu sem ta -
kie go roz wią za nia jest znacz nie mniej szy opór ae ro -
dy na micz ny, co z ko lei po zwa la na osią ga nie du żych
pręd ko ści i po ko ny wa nie im po nu ją cych dy stan sów
kosz tem mniej sze go wy sił ku w po rów na niu do ro we -
ru tra dy cyj ne go. Nie ste ty, są też du że mi nu sy: ogra -
ni cze nie jaz dy w za sa dzie do dróg as fal to wych,
kiep ska wi dzial ność przez kie row ców in nych po jaz -
dów oraz trud no ści z po ko ny wa niem stro mych wznie -
sień. Ze wzglę du na spe cy ficz ną bu do wę są to ro-
we ry dro ższe od tra dy cyj nych. 

Skła�dak – ro wer na ma łych kół kach i ze skła da ną
ra mą. Do bry po mysł na ła twy trans port w ba ga żni ku
sa mo cho du czy w środ kach ko mu ni ka cji miej skiej. Ma -
łe ko ła kiep sko się spraw dza ją na nie rów no ściach te -
re nu oraz nie na da ją się do szyb kiej jaz dy, stąd
skła dak spraw dzi się ra czej ja ko do da tek do ło dzi czy
cam pe ra – na krót kie wy ciecz ki lub zro bie nie za ku pów. 

BMX – nie wiel ki ro we rek zbu do wa ny na bar dzo
moc nej ra mie i od por nych na ude rze nia, nie wiel kich
ko łach, wy po sa żo nych w tzw. pe gi, czy li ele men ty, na
któ rych mo żna do dat ko wo oprzeć no gi. Słu ży on do
ro we ro wej ekwi li bry sty ki, bę dą cej ra czej akro ba cją
po wietrz ną niż jaz dą po zie mi. Ze wzglę du na brak
prze ło żeń te go ty pu ro wer nie na da je się do tu ry sty ki.

Tan�dem – spe cy ficz na od mia na ro we ru, mo że wy -
stę po wać w ka żdej z po wy ższych ka te go rii. Ce chą
cha rak te ry stycz ną tan de mu jest to, że po sia da dwie
kie row ni ce, dwa sio deł ka i dwie kor by, czy li mo gą na
nim je chać jed no cze śnie dwie oso by. Jest to roz wią -
za nie tyl ko dla ro we rzy stów, któ rzy al bo są wy jąt ko wo
zgod ni, al bo je den z nich jest wy raź nie do mi nu-
ją cy i nie po zwa la na po dej mo wa nie wła snych de cy zji
te mu dru gie mu, któ ry, z ko lei, się z tym zga dza. Pa -
mię taj my, że ste ro wa nie tan de mem jest trud niej sze niż
w przy pad ku ro we ru stan dar do we go, a ro we rzy sta, ja -
dą cy z ty łu, za wsze ma gor szą wi docz ność. Cie ka wy
po mysł na nie tu zin ko we wy ciecz ki, choć do da le kich
wy praw ta kie roz wią za nie nie jest po le ca ne ze wzglę -
du na wy  trzy ma łość ma te ria ło wą. Tan dem, któ ry mu si
„ob słu żyć” dwo je ro we rzy stów, ma tyl ko dwa ko ła i ty -
le miej sca na sa kwy, co po je dyn czy ro wer. Jest na to -
miast świet nym roz wią za niem dla pa ry ro we rzy stów,
z któ rych je den jest nie wi do my. Tan de my w wer sji dla
wię cej niż dwóch osób są eks tre mal nie trud ne w kie -
ro wa niu, stąd sta no wią ra czej cie ka wost kę niż na da ją
się do prak tycz ne go za sto so wa nia.

Ro�wer�dzie�cię�cy – mo że wy stę po wać w wie lu po -
wy ższych od mia nach, jed nak z jed ną ce chą wspól ną:

Wybór roweru 
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oraz dodatków
jest nie wiel ki, do sto so wa ny do nie du że go wzro stu
dzie ci. Po nie waż w sto sun ku do swe go roz mia ru ro -
wer ki dzie cię ce są sto sun ko wo cię żkie i ze wzglę du
na nie wiel kie ko ła osią ga ją nie wiel kie pręd ko ści, mu -
si my pa mię tać, aby na wspól nej wy ciecz ce nie za mę -
czyć zbyt nio na sze go „ma lu cha”, pró bu ją ce go na dą -
żyć za do ro sły mi. 

Ro�wer�dam�ski – ro we ry spe cy ficz ne dla syl wet ki
ko bie cej. Do ty czy to więk szo ści wy żej wy mie nio nych
ty pów ro we rów. Cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi ro we -
rów prze zna czo nych dla pań są: ni ski „prze krok” ram,
skró ce nie od le gło ści po mię dzy ko ła mi, krót sze, za to
szer sze sio dło, krót sze ra mio na korb, wę ższe kie row -
ni ce oraz sty li sty ka, tra fia ją ca w gu sta płci pięk nej.
Wszyst kie po wy ższe ce chy ma ją do bry wpływ nie tyl -
ko na kom fort, ale i sa mo po czu cie. 

Na py ta nie, jak ro wer jest naj lep szy dla nas, tak
na praw dę mo że my so bie od po wie dzieć do pie ro po
de cy zji o ro dza ju tu ry sty ki, ja ką ma my za miar upra -
wiać. Je śli nie ma my o tym zie lo ne go po ję cia, naj -
mniej za ry zy ku je my wy bie ra jąc ro wer cros so wy lub
tu ry stycz ny – są to ty py naj bar dziej wszech stron ne i
spraw dzą się w przy pad ku więk szo ści stan dar do -
wych za sto so wań. 

Po�dru�gie�–�In�ter�net

Za nim ru szy my się z do mu w ce lu od wie dze nia
skle pów ro we ro wych, naj pierw war to „po szpe rać” w
In ter ne cie. To ko pal nia wie dzy, z któ rej trze ba jed nak
umieć ko rzy stać roz sąd nie. Za so by sie cio we mo gą
po móc nie tyl ko w do bo rze wła ści we go dla nas ty pu
ro we ru, ale ta kże mo gą nam pod po wie dzieć, któ re
skle py han dlu ją któ ry mi mar ka mi ro we rów i gdzie się
one znaj du ją. Zaw sze war to czy tać opi nie – za rów -
no te na te mat ob słu gi skle pów, ob słu gi gwa ran cyj -
nej, jak i na te mat kon kret nych mo de li ro we rów i
ak ce so riów. Pa mię taj my, aby nie su ge ro wać się – aj -
częst szy mi w sie ci – opi nia mi tych, któ rzy ku pi li swój
ro wer nie daw no i, chcąc się swo ją ra do ścią po dzie -
lić z in ny mi, szu ka ją prze ró żnych miejsc w In ter ne -
cie, gdzie mo gli by dać upust swej, nie prze te sto wa nej
prze cież jesz cze, sa tys fak cji. Du żo roz sąd niej jest
brać pod uwa gę te opnie, któ re po cho dzą od osób,
któ re da ny ro wer użyt ku ją dłu ższy czas (przy naj mniej
je den se zon) oraz tych, któ re – czę sto w swym roz -
go ry cze niu – oce nia ją da ny mo del ni sko ze wzglę du
na pro ble my, ja kie w związ ku z ni mi do świad czy li. 

Po�trze�cie�–�te�le�fon�do�zna�jo�me�go

Je śli pla nu je my ku pić ro wer (nie wa żne – no wy czy
uży wa ny) i czu je my, że nie zna my się na tym tak do -
brze, że by do ko nać wy bo ru sa me mu – po win ni śmy
po ra dzić się ko goś, kto od po wied nią wie dzę po sia -
da. Naj le piej, gdy ma my ko goś w ro dzi nie lub zna jo -
me go, kto jest za pa lo nym ro we rzy stą i mo że nam
po móc w trud nym wy bo rze. Mó wiąc o „za pa lo nym”
ro we rzy ście mam na my śli ko goś, kto du żo cza su
spę dza na ro we rze i naj le piej je śli je żdzi w ta kim sty -
lu, ja ki i nam od po wia da (spor to wiec nie za wsze zro -
zu mie po trze by tu ry sty itd.). Naj go rzej, gdy nasz
„eks pert” jest za pa lo ny do za ku pu mo żli wie naj dro -
ższe go mo de lu z naj bar dziej wy szu ka ny mi kom po -
nen ta mi – czy li, w gwa rze cy kli stów, jest tzw. „ma-
nia kiem sprzę to wym”. Te go ty pu lu dzie za zwy czaj
sku pia ją się na ko lek cjo no wa niu co raz dro ższych
czę ści, sa ma jaz da jest mniej istot na – prze cież w ten

spo sób na stą pi ło by szyb kie zu ży cie ro we ru, z ta kim
tru dem do po sa żo ne go. Te go ty pu „eks per tów” na le -
ży wręcz uni kać, gdyż mo gą nam wy rzą dzić wię cej
szkód, niż przy nieść po żyt ku. 

Po�czwar�te�–�do�bry�sklep�
i�sprze�daw�ca

Nie mniej istot ne jest to, gdzie do ko na my za ku pu
i kto bę dzie nam ro wer sprze da wał. Przede wszyst -
kim uni kaj my jak ognia naj tań szych wy ro bów „ro we -
ro po dob nych”, ofe ro wa nych przez sie ci su per mar -
ke tów. Ro wer, któ ry w chwi li za ku pu wy da nam się
atrak cyj ną pro po zy cją, zwłasz cza ze wzglę du na ce -
nę, z pew no ścią nie tyl ko bę dzie sta no wił utra pie nie
pod czas jaz dy, ale – co gor sza – po krót kim okre sie
użyt ko wa nia roz pad nie się i przyj dzie nam my śleć o
za ku pie na stęp ne go. Gdzie więc ta ko rzyść fi nan so -
wa? Nie ste ty, naj tań sze ro we ry z su per mar ke tów aby
mo żli wie naj bar dziej ob ni żyć ce nę mon to wa ne są na
naj cię ższych ra mach ze sta li wę glo wej i wy po sa ża -
ne w naj gor sze ja ko ścio wo, naj mniej trwa łe kom po -
nen ty. Naj więk sze oszczęd no ści do ty czą te go, cze go
nie wi dać go łym okiem. Przy kład? Pe da ły z two rzy wa
sztucz ne go mon to wa ne są bez po śred nio na ośkę, z
po mi nię ciem ło żysk tocz nych – wo bec cze go nie rzad -
kim wi do kiem jest pe dał, od pa da ją cy od ro we ru po
prze je cha niu za le d wie kil ku dzie się ciu ki lo me trów.
Sklep po wi nien speł niać kil ka wa run ków. Przede
wszyst kim po wi nien po sia dać du ży wy bór ró żnych ro -
dza jów ro we rów w ró żnych prze dzia łach ce no wych.
Po za tym po wi nien on ofe ro wać nie tyl ko sa me ro we -
ry, ale ta kże sze ro ki wa chlarz kom po nen tów i ak ce -
so riów: błot ni ki, lamp ki, ba ga żni ki, na rzę dzia, ubra nia,
ka ski itd. Do brze o skle pie świad czy też to, że po sia -
da pro fe sjo nal nie wy po sa żo ny ser wis ro we ro wy, któ -
ry wy ko nu je na pra wy gwa ran cyj ne i po gwa ran cyj ne. 

Oczy wi ście ro wer trud no ku pić „na oko”, dla te go
do bry sklep po wi nien umo żli wiać jaz dę prób ną na
wy bra nym przez nas ro we rze. Oczy wi ście mo że my
w ta kim przy pad ku spo dzie wać się, że sprze daw ca
bę dzie pró bo wał się ja koś za bez pie czyć przed tym,
aby śmy na wy pró bo wy wa nym ro we rze nie od je cha li
w si ną dal bez za pła ty – żą da jąc do wo du oso bi ste go
czy wpła ty za licz ki. Naj wa żniej szy jest jed nak sam
sprze daw ca. Do bry sprze daw ca umie słu chać klien -
ta i na pod sta wie te go, co usły szy, za pro po no wać kil -
ka ro we rów w ró żnych prze dzia łach ce no wych. Zły
sprze daw ca sły szy tyl ko i wy łącz nie sa me go sie bie.
Do bry zaś na pod sta wie te go, co usły szy od klien ta
umie do brać ro wer ta ki, któ ry bę dzie speł niać je go
ocze ki wa nia. Bar dzo czę sto zda rza się, iż zły sprze -
daw ca chce nam sprze dać jak naj dro ższy ro wer, nie
przej mu jąc się tym, że klien ta al bo naj zwy czaj niej na
to nie stać, al bo po pro stu mo żli wo ści tak wy ra fi no -
wa ne go sprzę tu nie jest w sta nie wy ko rzy stać. 

Li ta nię nie po żą da nych cech sprze daw ców mo żna
by cią gnąć w nie skoń czo ność – ku pu jąc ro wer, po
pro stu słu chaj my swe go wła sne go in stynk tu. Je śli
uzna my, że sprze daw ca sta ra się nam wci snąć coś,
cze go nie chce my – zmień my sklep. 

Po�pią�te�–�śpiesz�się�po�wo�li

Za kup ro we ru – zwłasz cza ta kie go, któ ry ma nam
słu żyć dłu go – to nie ła twa spra wa i nad mier ny po -
śpiech jest w tym przy pad ku złym do rad cą. Ku puj my
ro wer znacz nie wcze śniej, nie na chwi lę przed wy -
pra wą. Ro wer, jak ka żdy skom pli ko wa ny me cha nizm,

mu si się „do trzeć” (stąd wy móg przy za ku pie no we -
go ro we ru tzw. prze glą du ze ro we go – po prze je cha -
niu ok. 100-200 km na le ży ro wer od dać do ser wi su,
któ ry – za zwy czaj za dar mo lub za sym bo licz ną opła -
tą, na cią gnie lu zy na lin kach, sko ry gu je dłu gość łań -
cu cha i ogól nie po pra wi je go dzia ła nie). Za zwy czaj
prze gląd ze ro wy jest wy ma ga ny, je śli chce my, aby
nasz ro wer ob ję ty był gwa ran cją. To nie wszyst ko, my
ta kże mu si my się do da ne go ro we ru przy zwy cza ić.
Do je go geo me trii, do ob słu gi po szcze gól nych prze -
rzu tek i ha mul ców, być mo że przyj dzie nam zmie nić
wy so kość tzw. szty cy pod sio dło wej lub na chy le nia
sa me go sio dła. To są na tu ral ne na stęp stwa kup na ro -
we ru i na le ży prze zna czyć na nie ty le cza su, ile bę -
dzie po trze ba, aby śmy – po pew nym cza sie – uzna li,
że nasz ro wer jest ide al nie do pa so wa ny do na szych
po trzeb. 

Po�szó�ste�–�kom�po�nen�ty

Kom po nen ty to po pro stu ele men ty, z któ rych zbu -
do wa ny jest ro wer. Kom po nen ta mi są nie tyl ko ra ma
i ko ła, ale ta kże in ne, nie zbęd ne dla dzia ła nia ro we -
ru pod ze spo ły: kie row ni ca, sio dło, prze rzut ki itd. Typ
i kla sa ce no wa ro we ru czę sto za le żą od do bo ru wła -
ści wych kom po nen tów. Bar dzo czę sto przy oka zji za -
ku pu no we go ro we ru mo że my po pro sić sprze daw cę,
aby wy mie nił nie któ re kom po nen ty na ta kie, któ re bę -
dą nam bar dziej od po wia dać. W do brym skle pie nie
po win no być to pro ble mem, po win ni śmy tyl ko do pła -
cić ró żni cę w ce nie po mię dzy kom po nen te mo ry gi nal -
nym, a ta kim, na któ ry chce my go wy mie nić. 

A więc po ko lei:

Ra�ma�– to ser ce i naj wa żniej szy kom po nent ro -
we ru. Nie war to na jej za ku pie nad mier nie oszczę -
dzać, po nie waż przy mo że nam słu żyć wie le lat. Do
bu do wy naj tań szych ram, sto so wa na jest stal wę glo -
wa (Hi -Ten), któ rą ce chu je ła twość ob rób ki, a więc ni -
ska ce na. Nie ste ty, są one bar dzo cię żkie i po dat ne
na ko ro zję. Cie ka wym roz wią za niem jest stal z do dat -
kiem chromu i mo lib de nu (Cro -Mo), któ ra nie tyl ko jest
lżej sza (zwłasz cza w swych cie nio wa nych wer sjach:
po dwój nie – do uble but ted i po trój nie – tri ple but ted)
i trud niej ko ro du je od swe go wę glo we go od po wied ni -
ka, to ta kże wspa nia le tłu mi drga nia. Nie ste ty, cien kie
w prze kro ju i wy trzy ma łe, za to sto sun ko wo dro gie
w pro duk cji ra my chro mo wo -mo lib de no we zo sta ły
w ostat nich la tach nie mal cał ko wi cie wy par te przez
tań sze alu mi nium. Cho ciaż jest ono lżej sze, to jed nak
je go wy trzy ma łość jest o wie le ni ższa od sta li. Stąd
prze kro je ru rek, z któ rych wy ko na ne są ra my alu mi -
nio we, są znacz nie więk sze. Z te go po wo du są też
one bar dzo sztyw ne bocz nie i prak tycz nie nie tłu mią
drgań, ko niecz ne jest więc sto so wa nie przy naj mniej
amor ty za to rów przed nie go ko ła. 

Ra my alu mi nio we nie ule ga ją ko ro zji, co jest ich
nie oce nio nym plu sem. Ra my te mo gą być cie nio wa -
ne, jed nak za zwy czaj wpły wa to ma ło ko rzyst nie na
ich trwa łość. Nie ste ty, dla tu ry stów – zwłasz cza tych,
je żdżą cych z cię żki mi sa kwa mi na wie lo dnio we wy -
pra wy, ra my alu mi nio we nie są zbyt do brym po my -
słem. Dla cze go? Otóż alu mi nium jest mięk kie i kru -
che. Sta no wi to pro blem w miej scu mo co wa nia ba ga -
żni ka, zwłasz cza tyl ne go, pod da wa ne go naj więk szym
ob cią że niom. Gwin to wa ne otwo ry ma ją ten den cję do
„wy ra bia nia się”, w wy ni ku któ re go ba ga żnik do słow -
nie po tra fi od paść od ro we ru w naj mniej ocze ki wa nym
mo men cie.                                                      cd. str. 8
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Pro du cen ci pró bu ją ra dzić so bie z tym pro ble mem
przy po mo cy sta lo wych tu le jek z gwin to wa nym otwo -
rem, wkle ja nych w otwo ry alu mi nio wych ram. Nie ste -
ty, do ty czy to tyl ko gór nych punk tów mo co wa nia,
dol ne – pod da wa ne mniej szym ob cią że niom są za -
zwy czaj po zo sta wia ne bez wzmoc nie nia. Tak czy ina -
czej, wy sił ki tech no lo gów za zwy czaj są nie sku tecz ne,
po nie waż wspo mnia ne tu lej ki ma ją, po okre ślo nym
cza sie jaz dy z ob cią żo nym ba ga żni kiem, w zwy cza -
ju wy pa da nie. Czy więc za kup ro we ru na ra mie alu -
mi nio wej jest nie wska za ne? Tak ab so lut nie nie jest,
je śli upra wia my tu ry sty kę w gra ni cach na sze go kra ju,
czy na wet Eu ro py. Je śli jed nak za mie rza my wy ru szyć
w da le kie pod ró że do kra jów ma ło uprze my sło wio -
nych, po win ni śmy roz wa żyć za kup ra my z trwal sze -
go ma te ria łu. 

Nie da się ukryć, że stal Cro -Mo, ja ko bu du lec ram
tu ry stycz nych, spraw dza się naj le piej. Mo żna się
o tym prze ko nać w przy pad ku naj dro ższych ro we rów
wy pra wo wych, któ rych ra my za zwy czaj wy ko na ne są
ze sta li. Jest jesz cze jed na za le ta ram sta lo wych:
w przy pad ku pęk nię cia mo żna ją ze spa wać w naj -
prost szym warsz ta cie. Spa wa nie alu mi nium wy ma ga
spe cja li stycz ne go sprzę tu, m. in. osło ny ar go no wej
i sporych umie jęt no ści, ina czej jest ma ło sku tecz ne.
Bar dzo mod nym ostat nio bu dul cem ram, zwłasz cza
ro we rów wy czy no wych, są włók na wę glo we (car bon).
Efek tow ny w wy glą dzie (zwłasz cza w wer sji nie ma lo -
wa nej) kar bon nie na da je się jed nak do tu ry sty ki zu -
peł nie. Jest on nie tyl ko naj mniej trwa ły z wy żej
wy mie nio nych ma te ria łów, ale ta kże ma ło sztyw ny
bocz nie (co przy ob cią że niu ro we ru sa kwa mi ma
kar dy nal ne zna cze nie) i po uszko dze niu nie da się
go na pra wić. 

Cie ka wym, lecz rzad ko sto so wa nym ma te ria łem
do bu do wy ram ro we ro wych, głów nie ze wzglę du na
rzad kie wy stę po wa nie w przy ro dzie, a więc i bar dzo
wy so ką ce nę, jest ty tan (Ti). Cha rak te ry stycz ne, zim -
no -sza re ra my, wy ko na ne z ty ta nu, zdą ży ły ob ro snąć
wie lo ma mi ta mi. Przy za sto so wa niu od po wied nich,
wy ma ga ją cych wy so ko wy spe cja li zo wa nych tech no -
lo gii ob rób ki i spa wa nia, ra my te łą czą wszyst kie naj -
bar dziej po żą da ne ce chy: sztyw ność bocz ną i tłu-
mie nie drgań, nie rdzew ność, trwa łość i ogól ną nie za -
wod ność. W za sa dzie do brze do bra na roz mia rem ra -
ma ty ta no wa po win na prze żyć swe go wła ści cie la.
Tu taj ro dzi się py ta nie: czy aby na pew no chce my
mieć jed ną ra mę przez ca łe ży cie, czy się ona nam
nie znu dzi? Na to py ta nie za pew ne nie ma jed no -
znacz nej od po wie dzi. Nie ste ty, skraj nie trud na ob rób -
ka ty ta nu po wo du je, iż ku pu jąc ra mę ty ta no wą z nie s-
praw dzo ne go źró dła, za któ rą i tak z pew -no ścią sło -
no za pła ci li śmy, ry zy ku je my nie mi łe nie spo dzian ki.
Tak więc de cy du jąc się na ra mę ty ta no wą na staw my
się na spo ry wy da tek, ale naj pierw – po szuki wa nie re -
no mo wa ne go pro du cen ta, naj le piej je śli bę dzie to ma -
nu fak tu ra, da ją ca do ży wot nią gwa rancję na swo je
wy ro by.

Jak do brać wła ści wy roz miar ra my?

Jest wie le ró żnych me tod. Oto naj po pu lar niej sze
z nich:

Stań w ta ki spo sób, aby mieć po zio mą, gór ną ru rę
ra my po mię dzy no ga mi. Ra ma ma do bry roz miar, je -
śli po mię dzy ra mą a kro czem od le głość wy no si od
dwóch do kil ku cen ty me trów. Za po bie gnie to ura zom
przy wsia da niu i zsia da niu z ro we ru.

Usiądź my na sio deł ku i oprzyj my pię tę na pe da le,
umiesz czo nym w naj ni ższej mo żli wej po zy cji (naj le -
piej, że by ktoś in ny w tym cza sie trzy mał ro wer). Je -

śli no ga jest zgię ta w ko la nie, stop nio wo ją pro stuj -
my. Je śli bę dzie trze ba, stop nio wo wy su waj my sio dło
co raz wy żej. Je śli wy pro stu je my no gę, a ru ra pod sio -
dło wa nie zo sta nie wy su nię ta po wy żej za zna czo nej
gra ni cy bez pie czeń stwa – ro wer ma od po wied ni dla
nas roz miar.

Sto jąc na pod ło dze bez bu tów, mie rzy my od le -
głość po mię dzy zie mią z na szym kro czem (po we -
wnętrz nej stro nie no gi), a na stęp nie odej mu je my od
niej 33-38 cm. Uzy ska na licz ba ozna cza naj lep szą
dla nas wiel kość ra my, ro zu mia ną ja ko od le głość od
środ ka kor by do środ ka ra my gór nej. 

Je śli je ste śmy le ni wi i nie chce nam się wy ko ny -
wać żad nych z czyn no ści wy mie nio nych po wy żej,
mo że my po słu żyć się – oczy wi ście zna jąc na sze wy -
mia ry – je den z uła twia ją cych ży cie ro we rzy stom al -
go ryt mów, za miesz czo nych w In ter ne cie, wy star czy
wpi sać w wy szu ki war kę „jak do brać roz miar ra my ro -
we ro wej”. 

Pa mię taj my, że naj wa żniej szą za sa dą wła ści we go
do bo ru ra my po win no być prze ko na nie się w prak ty -
ce, czy wy god nie się nam na niej je dzie. Po mia ry
i for muł ki nie za wsze się spraw dza ją – zwłasz cza
w przy pad ku nie pro por cjo nal nej bu do wy cia ła (co ma
miej sce na der czę sto) al bo gdy po pro stu ma my nie -
ty po we upodo ba nia do po zy cji, w któ rej do brze nam
się je dzie na ro we rze. Po win ni śmy jed nak pa mię tać,
że w tu ry sty ce ro we ro wej za naj zdrow szą syl wet kę
uzna je się ta ką, gdy, sie dząc na sio dle i trzyma jąc
kie row ni cę rę ko ma z wy pro sto wa ny mi łok cia mi, na -
sze ple cy są po chy lo ne pod ką tem 45 stop ni. No ta
be ne, ro we ry z wy ższej pół ki naj czę ściej wy po sa żo -
ne są we wspor ni ki bez mo żli wo ści re gu la cji ką ta na -
chy le nia i wy so ko ści, war to więc do brać od powied ni
już na eta pie za ku pu ro we ru. 

Ab so lut nie nie ku puj my ro we ru, za nim się na nim
nie prze je dzie my! Je śli sklep jest od po wied nio du ży,
mo żli we jest to w je go wnę trzu. Jed nak w więk szo ści
przy pad ków trze ba bę dzie wyjść na dwór. Nie miej -
my opo rów przed ta ki roz wią za niem, po nie waż
w więk szo ści przy pad ków do pie ro test prak tycz ny
umo żli wi nam oce nę, czy da ny ro wer jest dla nas wy -
god ny. Pod czas jaz dy te sto wej do ko naj my tak du żo
ma new rów, jak to tyl ko mo żli we: zmień my kil ka prze -
ło żeń, przy śpiesz my, ostro za ha muj my, wejdź my
w cia sny za kręt, pod czas jaz dy stań my na pe da łach
itd. Je śli coś nie pa su je, naj le piej po pra wić to, za nim
wy bie rze my ro wer – bez fa cho wej po mo cy sprze daw -
cy mo że to być znacz nie trud niej sze. 

Kie row ni ca gri py i ro gi – kie row ni ca, wy da wa ło by
się, je den z naj bar dziej ba nal nych kom po nen tów, po -
tra fi przy bie rać prze ró żne kształ ty i for my. Po cząw -
szy od pro stych i wą skich kie row nic, cha rak te ry stycz-
nych dla wy ści go wych ro we rów gór skich, po przez lek -
ko wy gię te i sze ro kie kie row ni ce ro we rów prze zna -
czo nych do zjaz dów, wy gię tych w stro nę ja dą ce go
ro we rów miej skich, moc no wy gię tych bmx -ów do ska -
ka nia, „ba ran ków” szo só wek, skoń czyw szy na skom -
pli ko wa nych kształ cie wie lo po zy cyj nych kie row nic ro -
we rów trek kin go wych. Jest jesz cze „le mond ka”, czy li
spe cjal ny do dat ko wy uchwyt wraz z opar cia mi na łok -
cie, po zwa la ją cy na przy ję cie moc no po chy lo nej, ae -
ro dy na micz nej po zy cji na dłu gim dy stan sie (na�zwa�te�go
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la�in�no�wa�cji�w�ko�lar�stwie,�try�um�fa�to�ra�Wiel�kiej�Pę�tli,�czy�li�To�ur�de

Fran�ce,�Ame�ry�ka�ni�na�Gre�ga�le�Mon).

Ja ka kie row ni ca naj le piej spraw dzi się 
w tu ry sty ce? 

Za pew ne ta ka, ja ka jest dla nas wy god na! Sze ro -
ka czy wą ska? Sze ro ka jest lep sza dla pra wi dło we -

go od dy cha nia i umo żli wia ła twiej szą kon tro lę nad
moc no ob cią żo nym ro we rem, wę ższa – po zwa la na
pre cy zyj ne ste ro wa nie na wą skich, te re no wych ście -
żkach, po za tym jest wy god niej sza w prze wo że niu
ro we ru w po cią gu. Wie lo po zy cyj na kie row ni ca uwz-
ględ nia wszyst kie mo żli we po zy cje uchwy tu i w tym
sen sie jest naj lep sza na dłu gie dy stan se, gdy od trzy -
ma nia kie row ni cy ob cią żo ne go sa kwa mi ro we ru szyb -
ko za czy na ją bo leć rę ce. Nie ste ty, jest du ża i cię żka.
Zwo len ni cy prost szych kie row nic za zwy czaj do kła da -
ją tzw. ro gi, któ re ta kże słu żą do zmia ny chwy tu, za -
zwy czaj pod czas dłu gich pod jaz dów. Je śli sprze daw ca
ofe ru je nam ta ki do da tek, nie broń my się przed ni mi,
ale wy bierz my ta kie, któ rych do tyk spraw dzi nam przy -
jem ność. Nie ina czej ma się spra wa z gri pa mi, czy li
uchwy ta mi. Za zwy czaj ich ro la jest nie do ce nia na, choć
ich ja kość wpły wa w istot nym stop niu na amor ty za cję,
a więc bez po śred nio na kom fort dło ni i ca łych rąk. Za -
zwy czaj „stan dar do we” chwy ty wy ko na ne są z twar dej
gu my. War to roz wa żyć ich wy mia nę na de li kat niej sze.
Co praw da bę dzie je trze ba co ja kiś czas (np. co se -
zon), wy mie niać, za to nie bę dą po wo do wać od ci sków
na dło niach. Naj bar dziej wszech stron ne są gri py gu -
mo we, naj bar dziej od por ne na spo co ne, nie kie dy
brud ne rę ce – i naj ła twiej sze do od czysz cze nia. Z ko -
lei naj de li kat niej sze dla rąk są eks klu zyw ne chwy ty –
skó rza ne, jed nak zo staw my je „szpa ner skim” cru ise -
rom – po kil ku ulew nych dniach ich es te ty ka mo że po -
zo sta wiać wie le do ży cze nia. W ta nich ro we rach
wy stę pu ją nie kie dy chwy ty z gąb ki, ale nie jest to do -
bre wyj ście – ma ją one ten den cję do szyb kie go dziu -
ra wie nia się i rwa nia. Kie row ni ce ro we rów szo so wych
po kry wa ne są spe cjal ną ta śmą, na po do bień stwo ra -
kiet te ni so wych, któ rą ta kże mo żna wy mie niać, jed nak
wy ma ga to pew ne go do świad cze nia. Dla ce lów tu ry -
stycz nych war to wy brać gru bą, amor ty zu ją cą ta śmę
z dziur ka mi, po pra wia ją cy mi wen ty la cję.

Sio deł ko – ja ko je den z punk tów stycz no ści kie -
ru ją ce go ze swym po jaz dem jest wa żne dla kom for tu
ro we rzy sty. Wbrew te mu, co mo gło by się wy da wać
– wca le to naj bar dziej mięk kie nie mu si być naj wy god -
niej sze, zwłasz cza na dłu gich dy stan sach.

Trud no o jed no znacz ne stwier dze nie, ja kie sio deł -
ko jest naj wy god niej sze dla wszyst kich (za pew ne ta -
kie nie ist nie je), ale na kil ka rze czy na pew no war to
zwró cić uwa gę. Jed nym z naj lep szych ma te ria łów,
któ ry mi mo że być ob szy te sio dło, jest na tu ral na skó -
ra. Nie po wo du je od pa rzeń, a więc ta kże zmniej sza
ry zy ko ob tarć. Cha rak te ry stycz na, gru ba skó ra, sto -
so wa na przy pro duk cji kla sycz nych sio deł na sprę ży -
nach, zna nych te raz głów nie z ro we rów za byt ko wych
i tych, któ re są wy ko ny wa ne w no stal gicz nym sty lu
vin ta ge, w swej cień szej po sta ci na dal jest sto so wa -
na przy ob szy wa niu sio de łek ro we rów wy so kich kla -
sy, ta kże tych wy czy no wych. Nie ste ty, te go ty pu
luk su sy trze ba chro nić przed wa run ka mi at mos fe -
rycz ny mi. Je śli po zo sta wia my ro wer na noc w wil got -
nych wa run kach, na le ży ta kie sio deł ko za bez pie czyć,
cho cia żby ka wał kiem fo lio wej to reb ki. Sio deł ko po -
kry te ma te ria łem sztucz nym nie mu si być wca le gor -
sze, pod wa run kiem, że nie po wo du je w na szym
przy pad ku od pa rzeń. Ta kie po kry cie jest do bre na
deszcz i in ne nie sprzy ja ją ce wa run ki at mos fe rycz ne
– w przy pad ku ule wy wy star czy je przed uży ciem
prze trzeć, choć by dło nią i mo że my je chać da lej, bez
oba wy, że coś złe go mu się sta nie. 

Twar de czy mięk kie? Naj tward sze, wy czy no we
„de ski” bez żad nej amor ty za cji po zo staw my wy czy -
now com. One w za ło że niu nie ma ją być wy god ne, za
to mo żli wie naj lżej sze. W tu ry sty ce du żo le piej spraw -
dzi się sio dło de li kat nie amor ty zo wa ne sprę ży na mi
(cię żkie!) lub no wo cze sny mi ela sto me ra mi (lek kie!).
Nie wy bie raj my su per mięk kich, wiel kich „ka nap”. Są
one do bre na krót ką wy ciecz kę po mie ście, ale po kil -
ku dzie się ciu ki lo me trach „nad miar” ma te ria łu mo że
po wo do wać ob tar cia we wnętrz nych czę ści ud. 

Wybór roweru oraz dodatków
cd. ze str. 7
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Wą�skie�czy�sze�ro�kie? Ko ści kul szo we u ko biet
roz sta wio ne są sze rzej niż u mę żczyzn, stąd sio deł -
ka dla tych pierw szych po win ny być (mi ni mal nie)
szer sze niż dla tych dru gich. Pa mię taj my jed nak, że
prze sa da w żad ną stro nę nie jest do bra dla żad nej
ze płci. 

Dłu�gie� czy� krót�kie? Tu od po wiedź jest ła twa:
krót sze dla ko biet, dłu ższe dla mę żczyzn. Dłu gie sio -
deł ko mo że być do dat ko wym wspar ciem na stro mych
pod jaz dach, gdy wy stę pu je po trze ba prze su nię cia
cię ża ru cia ła nie co ku przo do wi. Je śli lu bi my dłu gie
sio dła – war to za opa trzyć się w ta kie, któ re jest wą -
skie z przo du, sze ro kie z ty łu – ka żda, przy ję ta na
nim po zy cja, po win na być wte dy wy god na. 

Z�dziu�rą�czy�bez? Kil ka lat te mu po ja wi ły się w
sprze da ży sio deł ka z fra pu ją co wy glą da ją cym ot -
wo rem po środ ku, ma ją cym w za ło że niu po pra wiać
er go no mię dzię ki „od cią że niu” wra żli wych czę ści kro -
cza, za rów no u ko biet, jak i mę żczyzn. Do dat ko wo,
otwór te go ty pu zmniej sza wa gę sio deł ka. Je śli tyl ko
ma my ta ką mo żli wość i chęć, to ko niecz nie wy bierz -
my ta kie z dziu rą! 

Pe�da�ły�– po cząt ku ją cym ro we rzy stom wy star -
czą zwy kłe pe da ły, ta kie, ja kie są za zwy czaj ofe ro -
wa ne w ze sta wie z no wym ro we rem. Wa żne że by
by ły ra czej sta lo we (alu mi nio we) niż pla sti ko we. Pla -
stik jest zbyt sła bym ma te ria łem do po wa żnych za -
sto so wań, po za tym ist nie je nie bez pie czeń stwo, że
me ta lo we ośki, na któ rych są osa dzo ne, ła two go wy -
żło bią. 

Wraz z po pu lar no ścią spor tów wy czy no wych, ta -
kże w tu ry sty ce upo wszech ni ły się tzw. pe da ły za trza -
sko we, od skró tu, uży wa ne go przez jed ne go
z naj więk szych ich pro du cen tów – fir mę Shi ma no –
„espe da mi” (SPD = Shi ma no Pe dal ling Dy na mics).
Łą czą one bu ty (mu szą być spe cjal ne, z mo żli wo ścią
mo co wa nia w po de szwie tzw. blo ków) z pe da ła mi
w bez piecz ny spo sób, to zna czy w ra zie po trze by
mo żna się wy piąć, na po do bień stwo wią zań bez -
piecz ni ko wych w nar tach. Za trza ski po ma ga ją w bar -
dziej efek tyw nym pe da ło wa niu. Si ła prze ka zy wa na
przez mię śnie nóg słu ży wte dy nie tyl ko do na ci ska -
nia na pe da ły, ale roz kła da się na ca ły ob rót kor by,
ła twiej szy mi czy niąc nie tyl ko pod jaz dy, ale ta kże na -
bie ra nie pręd ko ści i jej utrzy ma nie. Pe da ły za trza sko -
we ce chu ją się dość skom pli ko wa ną bu do wą i czę sto
nie wiel kim roz mia rem, co nie wpły wa do brze na ich
trwa łość. 

W przy pad ku więc, gdy wy bie ra my się w dal szą
wy pra wę, war to roz wa żyć za kup du żych pe da łów
plat for mo wych, sto so wa nych w nie wiel kich ro wer -
kach, słu żą cych do ro we ro wej ekwi li bry sty ki – tzw. 
bmx -ów. Ich po tę żne ło ży ska są nie zwy kle trwa łe,
a tzw. pi ny – czy li nie wiel kie, ostre śrub ki, wy sta ją ce
z plat form, trzy ma ją po de szwy bu tów nie mal tak do -
brze jak pe da ły za trza sko we. Uży wa jąc te go ty pu
plat form, trze ba jed nak uwa żać na pi ny, któ re, przy
nie umie jęt nym użyt ko wa niu, po tra fią ska le czyć ko ści
pisz cze lo we i łyd ki. Za zwy czaj mo żna je po pro stu
wy krę cić, choć stra ci my wte dy na przy czep no ści. Ko -
lej ną za le tą plat form bmx jest to, że mo że my sto so -
wać ka żde obu wie, a na wet je chać na bo sa ka – w tym
ostat nim przy pad ku war to jed nak od krę cić pi ny, chy -
ba, że ma my za dat ki na fa ki ra. 

Wspor�ni�ki�– słu żą do mo co wa nia do ra my kie -
row ni cy i sio deł ka. Mo stek, czy li wspor nik kie row ni cy,
wy stę pu je za sad ni czo w dwóch od mia nach: kla sycz -
nej, wpusz cza nej do otwo ru, tzw. głów ki ra my oraz
now szej, zwa nej z an giel ska „a -he ad”. Mo stek kla sycz -
ny, dziś już nie co ana chro nicz ny, po zwa la jed nak za -
zwy czaj na re gu la cję wy so ko ści kie row ni cy. Nie ste ty,
je go spe cy ficz na bu do wa (pier ścień kli nu ją cy) jest po -
dat na na po wsta wa nie lu zów, co przy dłu ższych wy jaz -
dach zmu sza do wo że nia do dat ko we go, spo re go

klu cza. Du żo ła twiej sze do ka so wa nia lu zów i re gu la cji
są trwal sze wspor ni ki ty pu a -he ad, mo co wa ne po zio -
mo uło żo ny mi śru ba mi, za zwy czaj kom pa ty bil ny mi z
klu cza mi im bu so wy mi. Naj czę ściej nie po zwa la ją one
na re gu la cję kie row ni cy w pio nie, cho ciaż ist nie ją spe -
cjal ne a -he ady z za wia sem, któ re umo żli wia ją ta ką
czyn ność – nie ste ty, kosz tem cię ża ru i sztyw no ści.

Szty�ca�– czy li wspor nik sio dła, to wa żny czyn -
nik kom for tu i bez pie czeń stwa. Przede wszyst kim nie
mo że być wy su nię ty po za tzw. gra ni cę bez pie czeń -
stwa, za zna czo ną za zwy czaj na jed nej trze ciej wy so -
ko ści. Ta ka nie fra so bli wość gro zi uszko dze niem ra my
i po wa żny mi kon se kwen cja mi, ta kże dla zdro wia. Je -
śli szty ca, wy su nię ta do gra ni cy bez pie czeń stwa, jest
na dal dla nas za krót ka, ozna cza to, że ra ma ro we ru
jest dla nas zbyt ma ła. Do raź nie mo że my roz wią zać
pro blem sto su jąc dłu ższy wspor nik, choć w ta kim
przy pad ku ry zy ku je my uszko dze nie ra my, któ ra za -
pew ne nie zo sta ła do nie go do sto so wa na. Przy za -
ku pie szty cy pa mię ta my, że jej śred ni ca mu si zga -
dzać się co do mi li me tra z ory gi nal ną – ina czej jej do -
pa so wa nie bę dzie pra wie na pew no nie mo żli we.

Ko�ła�i�opo�ny�– ko ła ro we rów dla do ro słych
wy stę pu ją ge ne ral nie w dwóch roz mia rach: 26 ca li
(ro we ry gór skie) oraz 28 ca li (wszyst kie in ne na tzw.
du żych ko łach). Tzw. ko ła 29 ca li, ostat nio mod ne
wśród ro we rów gór skich, w rze czy wi sto ści ma ją ta -
kże 28 ca li, a cy fra 29 to spryt ny za bieg mar ke tin go -
wy pro to pla sty ich sto so wa nia w „gó ra lach” i ta kże
oj ca sa mych ro we rów gór skich – Ga ry Fi she ra. Ko ła
na ob rę czach 26 ca li są moc niej sze (krót kie szpry -
chy), ale nie zbyt do bre na dłu gie dy stan se. Więk sze
ko ła są nie co słab sze (dłu ższe szpry chy), za to ła -
twiej „zja da ją” ki lo me try. 

Ob rę cze, sto so wa ne w ro we rach gór skich są szer -
sze, wę ższe w tu ry stycz nych i trek kin go wych, naj wę -
ższe – w szo so wych. Po dyk to wa ne jest to od po wied-
nią dla ka żde go z ty pów ro we rów sze ro ko ścią opon.
Po win ni śmy pa mię tać o za sa dzie, że im szer sza opo -
na, tym lep sze dzia ła nie w te re nie, ale i więk sze opo -
ry to cze nia. Im wę ższa, tym mniej sze opo ry, ale i
gor sze dzia ła nie w te re nie. 

Nie bez zna cze nia jest ta kże bie żnik opo ny: im bar -
dziej wy dat ny (cross), tym lep szy w te ren, ale gor szy
na szo sę i od wrot nie (slick). Je śli sto su je my naj bar dziej
ty po we dla tu ry sty ki ro we ry ty pu cross lub trek king,
war to po my śleć o opo nie uni wer sal nej, tzw. se mi -slick.
Jej bu do wa po le ga na tym, że bie żnik wy stę pu je tyl ko
po bo kach, więc nie przy czy nia się do zbęd ne go opo -
ru to cze nia na szo sie, ale po za pad nię ciu się opo ny w
dro dze te re no wej po ma ga w przy czep no ści.

Przy za ku pie ro we ru war to ta kże zwró cić uwa gę
na to, czy opo ny są wy po sa żo ne w bocz ny pa sek od -
bla sko wy – co po pra wi na sze bez pie czeń stwo – oraz
tzw. wkład kę an ty prze bi cio wą, co z ko lei przy naj mniej
zmniej szy licz bę dziur, któ re przyj dzie nam ła tać na
tra sie. 

Ko lej ne wa żny ele ment ko ła to ob ręcz, naj lep si o
prze kro ju sto żka, co znacz nie ją wzmac nia. Ilość
szprych też jest istot na – ko ła o 36 szpry chach bę dą
moc niej sze od tych o 32, po nad to szpry chy po win ny
być oczko wa ne, czy li wzmoc nio ne w miej scu sty ku z
ob rę czą. Wresz cie pia sta, któ ra po win na po sia dać
tzw. uszczel ki la bi ryn to we, za bez pie cza ją ce ło ży ska
przed wo dą i pia skiem. Układ przenie sie nia na pę du
– czy li kor by (ra mio na, do któ rych przy mo co wa ne są
pe da ły), zę bat ki (na sztyw no przy mo co wa ne do korb
tar cze zę ba te przed nie, za zwy czaj trzy), ka se ta (zę -
bat ki tyl ne, od sied miu do dzie się ciu) oraz łań cuch.
Ka żdy pro du cent tzw. osprzę tu ofe ru je swo je kom po -
nen ty w tzw. gru pach. Ide al nie, gdy ca ły układ prze -
nie sie nia na pę du na le ży do jed nej z nich, choć
do pusz czal ne jest ta kże mie sza nie grup w ra mach
jed ne go ro we ru. Do tu ry sty ki naj le piej po słu ży na pęd
z środ ko we go prze dzia łu ce no we go, resz ta to stra ta
ener gii lub pie nię dzy. 

Prze�rzut�ki� i� ma�net�ki� – ta kże na le żą do
osprzę tu. Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym i zwra ca -
ją cym uwa gę ku pu ją cych ele men tem jest tyl ny wy -
przę gacz, zwa ny prze rzut ką tyl ną, któ ry za zwy czaj
za po mo cą du żych li ter dum nie oznaj mia swą na zwę.
Nie ste ty, wie dzą o tym pro du cen ci ro we rów, któ rzy
sta ra ją się mon to wać prze rzut ki tyl ne wy so kiej kla sy
w po łą cze niu z in ny mi kom po nen ta mi już znacz nie
ni ższej kla sy – trze ba na to uwa żać. 

Nie jest to ła twe tym bar dziej, że prze cięt ny zja -
dacz chle ba bę dzie miał trud no ści w roz po zna niu kla -
sy prze rzut ki przed niej, piast czy korb, nie wspo-
mi na jąc o ka se cie czy łań cu chu. 

Stąd war to wy brać się na za ku py w to wa rzy stwie
zna jo me go eks per ta. Ma net ki to ele men ty ste ro wa nia
prze rzut ka mi i ha mul ca mi, umiesz czo ne za zwy czaj na
kie row ni cy. Roz ró żnia my dwa ty py ma ne tek. Cyn glo -
we (ina czej Ra pid fi re) – pre cy zyj niej sze, ale bar dziej
skom pli ko wa ne, trud niej sze do re gu la cji i przy pad ko -
we go prze łą cze nia, ła twiej sze do ze psu cia oraz ob ro -
to we (ina czej Grip shift lub Re vo shift): mniej pre cy -
zyj ne, ła twiej sze do przy pad ko we go prze łą cze nia, za
to in tu icyj ne w ob słu dze i ła twiej sze do re gu la cji. 

Ha�mul�ce�– są nie oce nio ne dla na sze go bez pie -
czeń stwa, więc nie po win ni śmy na nich oszczę dzać.
Obec nie naj bar dziej po pu lar ne są dwa ro dza je ha -
mul ców: v -bra ke’i oraz tar czo we. Te pierw sze ma ją
for mę dwóch dłu gich dźwi gni po łą czo nych lin ką, któ -
ra przy ha mo wa niu je do sie bie zbli ża. Przy mo co wa -
ne do nich gu mo we kloc ki trą o bok ob rę czy, za-
trzy mu jąc w ten spo sób ro wer. 

Jest to naj lep sze roz wią za nie pod wzglę dem sto -
sun ku ja ko ści do ce ny, wa gi i naj prost sze w na pra -
wie, co spra wia, że jest ono naj czę ściej sto so wa ne
przez da le ko bie żnych tu ry stów. 

Przy kup nie ro we ru pa mię taj my, że ra mio na v -bra -
ke’ów ab so lut nie nie mo gą być ani pla sti ko we, ani
alu mi nio we, ob la ne pla sti kiem – oby dwa roz wią za nia
świad czą o ni skiej sztyw no ści ha mul ców, co ne ga -
tyw nie prze kła da się na ich sku tecz ność. Po win ny
być z peł ne go alu mi nium! 

Uży wa jąc ten typ ha mul ców na dłu gim gór skim
zjeź dzie na w peł ni ob cią żo nym ro we rze po win ni śmy
je sto so wać z wy czu ciem – w in nym przy pad ku ry zy -
ku je my star cie dwóch par gu mo wych kloc ków, za nim
do trze my do je go koń ca! V -bra ke’i są ta kże ma ło od -
por ne na wil goć i bło to, a przy uszko -dze niu ob rę czy
po tra fią stać się zu peł nie bez u ży tecz ne.

Du żo cię ższe od v -bra ke’ów ha mul ce tar czo we
wy ko rzy stu ją nie wiel kie tar cze, za mon to wa ne do
piast kół, na któ rych za ci ska ją się kloc ki me ta licz ne
lub ży wicz ne. Tań sze, me cha nicz ne ha mul ce tar czo -
we, są ma ło sku tecz ne i trud ne w re gu la cji. Znacz nie
lep sze, za rów no pod względem ży wot no ści, jak i si ły
ha mo wa nia, są ha mul ce hy drau licz ne. Nie ste ty, są
one nie tyl ko o wie le dro ższe (cho ciaż ich ce ny spa -
da ją z ro ku na rok), ale ta kże w prak ty ce nie mo żli we
do na pra wy w wa run kach po lo wych. 

Tak więc mo żna je bez oba wy sto so wać, pod ró żu -
jąc po Eu ro pie, na bar dziej eg zo tycz ne wy pra wy le -
piej za brać nie za wod ne v -bra ke’i. Ha mul ce tar czo we
bę dą na dal uży tecz ne przy uszko dze niu ob rę czy ko -
ła, są też pra wie cał ko wi cie od por ne na wa run ki at -
mos fe rycz ne. 

Nie wiel ką mniej szość sta no wią in ne ro dza je ha -
mul ców, trą cą ce mysz ką can ti le ve ry (po przed ni ki v -
-bra ke’ów, ma ją krót sze ra mio na i wię cej lin ki),
prze sta rza łe i ma ło sku tecz ne u -bra ke’i w ro we rach
szo so wych, hy drau licz ne ha mul ce szczę-
ko we oraz ha mul ce rol ko we, sto so wa ne w ro we rach
miej skich. Są to jed nak roz wią za nia rzad ko już dziś
sto so wa ne, któ re nie zbyt na da ją się do upra wia nia
tu ry sty ki, zwłasz cza tej z sa kwa mi. 

Amor�ty�za�cja�– mo da na amor ty za cję w ro we -
rze przy szła wraz z upo wszech nie niem się MTB. 
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Jak więk szość roz wią zań w spo rcie wy czy no wym,
nie mia ła ona by naj mniej na ce lu pod nie sie nia kom -
for tu, ale po pra wie nie wy ni ków spor to wych oraz bez -
pie czeń stwo. Cho dzi ło o to, aby ko ła ro we ru mia ły
w jak naj więk szym stop niu kon takt z pod ło żem – ro -
wer, wy bi ty w po wie trze przez wy bój lub ka mień po -
zba wio ny jest prze cież mo żli wo ści ste ro wa nia. 

Naj bar dziej po pu lar na jest amor ty za cja wi del ca
przed nie go, po le ca na zwłasz cza przy nie tłu mią cych
drgań ra mach alu mi nio wych. Z grub sza, wi del ce
dzie li my ze wzglę du na me dium ści ska ne: naj tań sze
i naj gor sze w dzia ła niu są te, któ re wy ko rzy stu ją ka -
wa łek ela sto me ru, czy li pla sti ku, „pa mię ta ją ce go”
swój pier wot ny kształt.

Nie ste ty, przy jeź dzie w ni skiej tem pe ra tu rze po -
tra fi on stward nieć na ka mień, tra cąc w 100% swe
wła ści wo ści amor ty zu ją ce. Nie co dro ższe i naj cię -
ższe, sprę ży no we, są naj czul sze na drob ne nie rów -
no ści i nie wra żli we na wa run ki at mos fe rycz ne.
Naj dro ższe wi del ce wy ko rzy stu ją kar tu sze po wietrz -
ne, więc są naj lżej sze. Nie ko niecz nie są one jed nak
ide ałem – w przy pad ku od szczel nie nia ko mo ry po -
wietrz nej bły ska wicz nie sta ją się bez u ży tecz ne. Ja ki
wi de lec wy brać? Na pew no nie ela sto me ro wy. 

Do bry wi de lec po wi nien nie tyl ko się ugi nać, ale
ta kże tłu mić tzw. od bi cie, że by ro we rzy sta zbyt nio na
wy bo jach nie pod ska ki wał, co ta kże po tra fi do pro wa -
dzić do nie ste row no ści ro we ru. W przy pad ku wi del -
ców sprę ży no wych tłu mie nie od by wa się za po mo cą
ole ju, w któ rym za nu rzo na jest sprę ży na. W przy pad -
ku wi del ców po wietrz nych za tłu mie nie od bi cia od po -
wie dzial na jest do dat ko wa sprę ży na lub – ta kże
do dat ko wa – ko mo ra po wietrz na. 

Naj bar dziej kom for to we są ro we ry w peł ni amor ty -
zo wa ne (tzw. ful le, z ang. full su spen sion), w któ rych
za po mo cą do dat ko we go, nie wiel kie go amor ty za to -
ra, zwa ne go dum pe rem, ugi na się ta kże ra ma. Jest
to roz wią za nie, co raz po wszech niej sze w ro we rach
gór skich, jed nak w przy pad ku tu ry sty ki – ja ko opcja
dro ga – jest rzad ko sto so wa ne. 

Po siód me – ak ce so ria

Ak ce so ria to wszyst kie te ele men ty, któ re nie są
nie zbęd ne do te go, aby po ru szać się na ro we rze, ale
pod no szą kom fort i bez pie czeń stwo. Na le żą do nich:

Błot ni ki – do ce ni my je do pie ro wte dy, gdy przyj -
dzie nam pod ró żo wać na ro we rze w ule wie. Mo że nie
zda rza się to czę sto, ale mu si my się spo dzie wać, że,
na wet wy bie ra jąc się na ro we rze tyl ko za mia sto, prę -
dzej czy póź niej cze ka nas „pró ba wo dy”. Naj bar dziej
sku tecz ne są tzw. błot ni ki peł ne, za kry wa ją ce przy -
naj mniej po ło wę ob wo du ko ła, mon to wa ne za po mo -
cą alu mi nio wych prę tów. Je śli to mo żli we, wy bierz my
błot ni ki z kom po zy tów – w przy pad ku wy gię cia, np.
w wy ni ku wkrę ce nia w szpry chy ga łę zi – tyl ko wy gi -
na ją się i sa me wra ca ją do po przed nie go kształ tu.
Uni kaj my za to błot ni ków bla sza nych – któ re w po -
wy ższym przy pad ku naj praw do po dob niej pęk ną i nie
bę dą nada wa ły się już do użyt ku. 

Do brze, gdy błot ni ki wy po sa żo ne są w roz sze rzo -
ne koń ców ki, zwa ne chla pa cza mi – do ce ni my je w ule-
wie. W sprze da ży wy stę pu ją ta kże pla sti ko we błot ni -
ki „do szyb kie go mon ta żu”, jed nak jest to roz wią za -
ne do raź ne, przy dat ne ra czej w spo rcie niż w tu-
ry sty ce. W za mie rze niu chro nią one oczy spor tow ca
przed wo dą i bło tem, ale ubra nia już ra czej nie. Po -
za tym, nie za wsze mo żna je za mon to wać do ro we -
ru tu ry stycz ne go (ba ga żnik!). Ich wą tłe mo co wa nie
po tra fi ła two i nie oczeki wa nie pęk nąć, po zosta wia-
jąc nas sa mych so bie z pę dzą cym bie żni kiem opo ny,

ocho czo roz sie wa ją cym kro pel ki wo dy i bło ta po ca -
łej na szej syl wet ce. 

Oświe tle nie – rzad ko sto so wa ne w spo rcie,
w tu ry sty ce i jeź dzie po mie ście od gry wa klu czo wą
ro lę nie tyl ko dla wi docz no ści po ciem ku, ale – mo że
i przede wszyst kim – dla bez pie czeń stwa sa me go ro -
we rzy sty. 

Naj wy god niej sze oświe tle nie, sto so wa ne za zwy -
czaj w ro we rach tu ry stycz nych i trek kin go wych, jest
za mon to wa ne na sta łe i za si la ne jest z dy na ma ma -
gne tycz ne go, wbu do wa ne go w pia stę przed nie go ko -
ła. Dy na mo za si la za zwy czaj za rów no bia łe świa tło
przed nie, jak i czer wo ne – tyl ne. Naj dro ższe mo de le
ma ją opcję świa tła po sto jo we go – to zna czy, po za -
trzy ma niu się, na przy kład na skrzy żo wa niu, świa tła
jesz cze przez ja kiś czas świe cą, chro niąc cy kli stę
przed ko li zją z nad je żdża ją cym sa mo cho dem. Opcja
dy na ma zin te gro wa ne go z pia stą jest naj wy god niej -
sza dla ja dą ce go – dy na mo ma gne tycz ne ge ne ru je
nie wiel ki opór, któ re go ja dą cy po pro stu nie czu je. Tań -
sze mo de le, bar dziej tra dy cyj ne, za si la ne z dy na ma
ze wnętrz ne go, są o wie le mniej er go no micz ne. 

Dy na mo, któ re ja dą cy mu si przy ci snąć do ścian ki
bocz nej opo ny, ge ne ru je znacz ne opo ry, co w po łą cze -
niu z pod jaz dem i cię żki mi sa kwa mi mo że szyb ko pro -
wa dzić do zmę cze nia. 

Dy na mo ze wnętrz ne jest też, nie ste ty, sto sun ko wo
cię żkie i ła two ule ga awa riom. Ko lej nym ty pem oświe -
tle nia, sto so wa nym naj czę ściej w ro we rach cros so -
wych i gór skich, jest oświe tle nie ba te ryj ne. Po nie waż
nie ge ne ru je żad ne go opo ru to cze nia kół, wy da je się
naj bar dziej er go no micz ne w użyt ko wa niu. Nie ste ty,
w tym przy pad ku je ste śmy uza le żnie ni od sta nu na ła -
do wa nia ba te rii, a po za tym – i to jest naj więk sza bo -
lącz ka te go ty pu oświe tle nia – nie zmier nie ła two je
zgu bić lub przy pad ko wo po psuć, na przy kład upusz -
cza jąc na zie mię lub zgnia ta jąc w sa kwie. 

Lamp ki, za si la ne z ba te rii, dzie lą się – ze wzglę du
na ro dzaj ża rów ki – na zwy kłe, czy li uży wa ją ce zwy -
kłej ża rów ki, ha lo ge no we oraz dio do we. Te ostat nie,
ze wzglę du na ni ski po bór mo cy w sto sun ku do mo cy
świa tła oraz szyb ki po stęp tech no lo gicz ny, są obec nie
naj bar dziej po pu lar ne i lu bia ne wśród ro we rzy stów.
Przy za ku pie lamp ki war to pa mię tać, aby su ge ro wać
się nie tyl ko jej mo cą, ale ta kże ką tem roz syła ne go
świa tła – zbyt sku pio ne bę dzie nie tyl ko ra zić nad je -
żdża ją cych z prze ciw ka, ale ta kże nie bę dzie oświe -
tlać po bo czy. Po przez zbyt du ży kon trast po mię dzy
sno pem świa tła a nie oświe tlo ny mi par tia mi bę dzie mo -
gło wpro wa dzać ro we rzy stę w błąd przy oce nie sy tu -
acji, co mo że w pro sty spo sób pro wa dzić do wy pad ku. 

Wy god nym roz wią za niem, sto so wa nym w lamp-
kach ba te ryj nych, jest sys tem szyb kie go mon ta żu do
kie row ni cy o do wol nej gru bo ści, bez uży cia do dat ko -
wych na rzę dzi. Zmniej sza to do mi ni mum czas, po -
trzeb ny na za ło że nie i zde mon to wa nie lamp ki, na
przy kład wte dy, gdy chce my na chwi lę po zo sta wić ro -
wer przed skle pem. Unie mo żli wi to kra dzież ak ce so -
rium przez przy god ne go zło dzie ja.

Lu ster ko wstecz ne – nie zbęd ne nie tyl ko ko -
bie tom przy co dzien nym ma ki ja żu, przede wszyst kim
wpły wa na bez pie czeń stwo użyt kow ni ków tzw. dróg
pu blicz nych. Nie oce nio ne ja ko do da tek do ro we ru z sa -
kwa mi, gdy jed no spoj rze nie w lu ster ko da je nam pew -
ność, że mo że my bez piecz nie wy mi nąć dziu rę w as -
fal cie, wol niej od nas ja dą cą fur man kę lub sa mo chód,
sto ją cy na po bo czu. Przy za ku pie war to zwró cić uwa -
gę na to, że by lu ster ko pa so wa ło do kon fi gu ra cji na -
szej kie row ni cy. W za le żno ści od te go mo że my za sto-
so wać lu ster ko mo co wa ne na sa mą kie row ni cę, na róg

lub na wet do ra my. Nie war to ku po wać lu ster ka „w cie-
m no”, po pro śmy sprze daw cę o za mon to wa nie go do
na sze go ro we ru i prze jedź my się ka wa łek aby spraw -
dzić, czy fak tycz nie wi dzi my w nim wszyst ko to, co
znaj du je się za na mi. Nie któ re lu ster ka ma ją sfe rycz -
na po wierzch nię – wte dy wi dać w nich wię cej, ale znie -
kształ co na jest per spek ty wa, dzię ki cze mu to, co
wi dzi my, wy da je się być bar dziej od nas od da lo ne, niż
to ma miej sce w rze czy wi sto ści. Nie war to na lu ster ko
wy da wać zbyt du żo pie nię dzy – jest to ele ment, któ ry
dość czę sto ule ga ze psu ciu, na przy kład przy wy wrot -
ce ro we ru. Ry nek ofe ru je ró żne, cza sa mi za ska ku ją ce
for mą lu ster ka, na przy kład mon to wa ne do ka sku lub
ukry te w ro gach przy kie row ni cy. O tym, co naj bar dziej
nam pa su je, mu si my za de cy do wać sa mi.

Ba ga żni ki – ko lej ny nie oce nio ny ele ment wy -
po sa że nia tu ry sty ro we ro we go. Naj bar dziej roz po -
wszech nio ne są ba ga żni ki tyl ne, mon to wa ne za
po mo cą śrub do wi de łek tyl ne go ko ła. 

Przy za ku pie ro we ru z ta kim ba ga żni kiem (lub sa -
me go ba ga żni ka) zwróć my uwa gę na to, czy jest on
prze zna czo ny do ob cią że nia min. 25 kg. Do brze też,
gdy ba ga żnik ma przy naj mniej trzy wspor ni ki z ka -
żdej stro ny i jest zło żo ny z jak naj mniej szej ilo ści ele -
men tów. Ka żdy do dat ko wy ele ment ba ga żni ka, nie
po łą czo ny z nim w spo sób sta ły, czy li naj czę ściej za
po mo cą spa wu, ob ni ża trwa łość te go ak ce so rium.
Naj bar dziej wy ra fi no wa ne, a więc i naj dro ższe ba ga -
żni ki, ofe ro wa ne ro we ro wym obie ży świa tom, są mi -
ni ma li stycz ne w for mie i skła da ją się do słow nie z kil-
ku ru rek, nie ofe ru jąc np. zmia ny roz mia ru. Ich no -
śność nie kie dy do cho dzi na wet do 40 kg! 

Nie co dro ższe mo de le ofe ru ją nie tyl ko udo sko na -
lo ne sys te my mo co wa nia do ba ga żni ka za po mo cą
pla sti ko wych (go rzej) lub meta lo wych (le piej) ha ków,
ale ta kże czę sto da ją mo żli wość roz łą cze nia trzech
ele men tów – dwóch bocz nych i gór ne go – spię tych
za po mo cą np. zam ka bły ska wicz ne go. Do brze, gdy
sa kwy uszy te są z gru bej, od por nej na znisz cze nia
me cha nicz ne cor du ry i ma ją kil ka ze wnętrz nych kie -
szo nek – co uła twi kon tro lę nad wie lo ma dro bia zga -
mi, któ re war to mieć za wsze pod rę ką. 

Naj bar dziej zbli żo ne do ide ału sa kwy uszy te
(a wła ści wie skle jo ne) są z nie prze pusz cza ją ce go
wo dy PCV i za wi ja ne są od gó ry na po do bień stwo
wor ka ma ry nar skie go. Czy ni je to nie tyl ko od por ny -
mi na zmien ne wa run ki at mos fe rycz ne, ale ta kże
chro ni nasz do by tek w przy pad ku, gdy ro wer prze -
wró ci się w ka łu żę lub wpad nie do rze ki (tak, hi sto ria
ro we ro wych pod ró ży, ta kże po Pol sce, od no to wa ła
wie le ta kich zda rzeń!). Ka żda ta ka sa kwa za zwy czaj
sta no wi od ręb ny ele ment (co uła twia ich od pi na nie)
i mo co wa na jest do ba ga żni ka za po mo cą ha ków,
cza sem z wy myśl ny mi me cha ni zma mi bez piecz ni ko -
wy mi. Pro fe sjo nal ny ze staw sakw tyl nych po tra fi
kosz to wać na wet do ty sią ca zło tych!

Czę sto spo ty ka nym ele men tem wy po sa że nia ro -
we ru tu ry sty jest sto sun ko wo nie wiel ka sa kwa przed -
nia, mon to wa na bez po śred nio do kie row ni cy. Jest ona 
szcze gól nie przy dat na w przy pad ku uży wa nia sakw
plasti ko wych, któ re nie ma ją nie wiel kich kie szo nek
ze wnętrz nych do prze cho wy wa nia tzw. drob ni cy. Sa -
kwa przed nia mo że speł niać wie le przy dat nych funk -
cji: przede wszyst kim słu ży do prze wo zu czę sto uży -
wa nych ele men tów ekwi pun ku: apa ra tu fo to gra ficz -
ne go, gps -a, do ku men tów, pie nię dzy czy tzw. re pe ra -
tur ki. Sa kwa przed nia by wa wy po sa żo na w fo lio wy,
prze zro czy sty map nik, w któ rym, na wet w desz czo we
dni, mo że my wo zić ma pę, któ ra, nie za ma ka jąc, jest
wi docz na dla ro we rzy sty ta kże w trak cie jaz dy, uła -
twia jąc na wi ga cję i orien ta cję w nie zna nym te re nie. 

Do brze, gdy sa kwa przed nia jest nie prze ma kal na
i usztyw nio na – co zwięk sza nie po mier nie jej fun-
k cjo nal ność. Je śli nie ma my lamp ki przed niej, mo co -
wa nej do ko ro ny amor ty za to ra przed nie go, war to się
upew nić, iż sa kwa przed nia, któ rą ma my za miar ku -
pić, jest wy po sa żo na w mo żli wość mon ta żu lamp ki

10 2/2014

Wybór roweru oraz dodatków
cd. ze str. 9



112014/2

ba�te�ryj�nej.�Po�pro�stu�za�mon�to�wa�na�na�kie�row�ni�cy�sa�-
kwa�przed�nia�za�zwy�czaj�unie�mo�żli�wia�za�sto�so�wa�nie
lamp�ki,�za�zwy�czaj�mon�to�wa�nej�na�tej�sa�mej�wy�so�ko�-
ści.�Wi�dok�ro�we�rzy�sty,�któ�ry,� ja�dąc�ro�we�rem,�ob�ju-
czo�nym� sa�kwa�mi,� wie�zie� na� ple�cach� ta�kże� ple�cak,
świadczy�o�nim�jak�naj�go�rzej.�Ozna�cza�brak�umie�jęt�-
no�ści�pa�ko�wa�nia�się�i�ze�ro�sza�cun�ku�dla�wła�sne�go
zdro�wia,�gdyż�jaz�da�na�ro�we�rze�z�cię�żkim�ple�ca�kiem
jest�po�pro�stu�nie�zdro�wa.�Tak�więc�sto�suj�my�sa�kwy,
pa�kuj�my�się�z�umia�rem�i�oszczę�dzaj�my�krę�go�słup,
za�pew�nia�jąc�wła�ści�wą�wen�ty�la�cję�ple�com.�To�ro�wer
jest�od�te�go,�że�by�za�nas�dźwi�gać�cię�ża�ry!

Przy czep ka –�z�tym�ostat�nim�stwier�dze�niem
nie�ko�niecz�nie�zgo�dzą�się�mi�ło�śni�cy�przy�cze�pek�ba�-
ga�żo�wych�do�ro�we�ru.�Ar�gu�men�tu�ją�oni,�i�jest�w�tym
wie�le�ra�cji,�że,�sto�su�jąc�spe�cjal�ną�przy�czep�kę,�na�ra�-
ża�my�na�nie�po�mier�nie�mniej�szy�szwank�i�tak�ob�cią�-
żo�ne� cię�ża�rem� ro�we�rzy�sty� tyl�ne� ko�ło.� To� praw�da,
jed�nak�są�i�du�że�mi�nu�sy�ta�kie�go�roz�wią�za�nia:�przede
wszyst�kim,�do�cho�dzi�nam�do�ewen�tu�al�ne�go�ser�wi�so�-
wa�nia�ko�lej�ne�ko�ło�(lub�dwa,�w�za�le�żno�ści�od�bu�do�-
wy� przy�czep�ki),� po�za� tym� nie�zbyt� do�brze� się� ona
spraw�dza�w� te�re�nie�oraz�na�stro�mych�pod�jaz�dach
i�zjaz�dach.�Przy�czep�ka�–�zwłasz�cza,�gdy�je�dzie�my
sa�mot�nie�–�jest�ta�kże�trud�niej�sza�do�za�ła�do�wa�nia�do
po�cią�gu,�sa�mo�cho�du�itp.�Nie�da�się�jed�nak�ukryć,�że
jest�to�do�bre�roz�wią�za�nie,�gdy�du�żo�wa�ży�nie�tyl�ko
ba�gaż,�ale�i�sam�ro�we�rzy�sta.�Ob�cią�że�nie�w�ilo�ści
140�kg�mo�że�być�za�bój�cze�dla�ka�żde�go,�na�wet�naj�-
bar�dziej�wy�ra�fi�no�wa�ne�go�w�bu�do�wie,�jed�no�śla�du.

Dzwo nek –�czę�sto� lek�ce�wa�żo�ny,� jest� jed�nak
obo�wiąz�ko�wym�wy�po�sa�że�niem�jed�no�śla�du�ka�żde�go
ro�we�rzy�sty,�chcą�ce�go�po�ru�szać�się�po�dro�gach�pu�bli-
cz�nych!�Do�brze,�gdy�dzwo�nek�jest�tak�skon�stru�owa�-
ny,�że�dzwo�ni,�wte�dy,�gdy�my�te�go�chce�my,�a�nie�na
ka�żdej�na�po�tka�nej�nie�rów�no�ści�te�re�nu.�Nie�ste�ty,�sła�-
by�dźwięk�dzwon�ka�jest�czę�sto�igno�ro�wa�ny�przez�np.
pie�szych�na�dro�dze�ro�we�ro�wej,�o�kie�row�cach�sa�mo�-
cho�dów�nie�wspo�mi�na�jąc.�
Za�miast�dzwon�ka�mo�że�my�sto�so�wać�ta�kże�in�ne

po�my�sło�we�roz�wią�za�nia,�na�przy�kład�trąb�kę�na�sprę�-
żo�ne�po�wie�trze,�zgro�ma�dzo�ne�w�spe�cjal�nym�bi�do�nie,
pom�po�wa�ne�za�po�mo�cą�pomp�ki�ro�we�ro�wej�lub�na�sta�-
cji�ben�zy�no�wej.�Ta�ka�sy�re�na,�o�gło�śno�ści�zbli�żo�nej�do
tej�z�18-ko�ło�wej�cię�ża�rów�ki�z�ame�ry�kań�skich�fil�mów
ak�cji,�nie�tyl�ko�zwra�ca�na�sie�bie�uwa�gę�kie�row�cy,�na�-
wet�te�go,�słu�cha�ją�ce�go�gło�śno�mu�zy�ki,�ale�ta�kże�po�-
tra�fi�„oczy�ścić”�dro�gę�ro�we�ro�wą�z�in�tru�zów�na�dłu�go�ści
kil�ku�dzie�się�ciu� me�trów.� Po� pro�stu� ktoś,� kto� sły�szy
dzwo�nek,�za�zwy�czaj�naj�pierw�le�ni�wie�od�wra�ca�się�do
ty�łu,�że�by�spraw�dzić,�kto�za�kłó�ca�mu�spo�kój,�a�do�pie�-
ro�w�na�stęp�nej�ko�lej�-no�ści�scho�dzi�nam�z�dro�gi.�Al�bo
i�nie.�Przy�za�sto�so�wa�niu�trąb�ki�na�sprę�żo�ne�po�wie�trze
ten�sam�de�li�kwent�naj�pierw�w�stra�chu�do�ko�na�su�su
w�po�bli�skie�krza�ki,�a�do�pie�ro�póź�niej�spraw�dzi,�ja�ka
też�cię�ża�rów�ka�wtar�gnę�ła�na�chod�nik�(lub�dro�gę�ro�-
we�ro�wą).� Jest� to� roz�wią�za�nie,� da�ją�ce� ro�we�rzy�ście
wie�le�sa�tys�fak�cji�w�ner�wo�wym�ru�chu�miej�skim.�
Mu�si�my� jed�nak�pa�mię�tać,�aby�nie�stra�szyć�nim

dzie�ci�lub�osób�star�szych.�W�przy�pad�ku�tych�ostat�-
nich�mo�że�my�na�wet�spo�wo�do�wać�za�wał,�a�na�szą
prze�strzeń�re�kre�acyj�ną�po�mniej�szyć�do�roz�mia�rów
wię�zien�ne�go�spa�cer�nia�ka.�Ro�sja�nie�po�wia�da�ją:�„ci�-
szej�je�dziesz,�da�lej�za�je�dziesz”�–�mo�że�jed�nak�coś
w�tym�jest?

Ko szyk na bi don –�roz�wią�za�nie,�po�pu�lar�ne
po�cząt�ko�wo�wśród�ko�la�rzy�szo�so�wych,�przy�ję�ło�się
ta�kże�w�jeź�dzie�re�kre�acyj�nej,�w�tym�–�tu�ry�stycz�nej.
Do�bry�ko�szyk�nie� tyl�ko�da�je�nam�pew�ność,�że�nie
zgu�bi�my�bi�do�nu�z�cen�nym�pi�ciem,�ale�ta�kże�–�nie�kie�-
dy�–�da�je�mo�żli�wość�mo�co�wa�nia�bu�te�lek�o�ró�żnym
ob�wo�dzie.�War�to�roz�wa�żyć�za�kup�ko�szy�ka,�do�któ�re�-
go�mo�że�my�za�mo�co�wać�du�żą�bu�tel�kę�z�wo�dą�–�o�po�-
jem�no�ści�od�1,5�do�2� li�trów.�Ta�kie�bu�tel�ki�są� ła�two
do�stęp�ne�w�skle�pach�ca�łe�go�świa�ta�i�wy�dłu�ża�ją�do

mak�si�mum� ko�niecz�ność� uzu�peł�nia�nia� za�pa�su� pły�-
nów.�Je�śli�po�zo�sta�je�my�przy�stan�dar�do�wym�ko�szy�ku
i�bi�do�nie,�war�to�–�je�śli�tyl�ko�jest�ta�ka�tech�nicz�na�mo�-
żli�wość�–�za�mon�to�wa�nie�przy�naj�mniej�dwóch.�Wte-
dy�w� jed�nym� bi�do�nie�mo�że�my�wieźć� np.� izo�to�nik,
a�w�dru�gim�–�czy�stą�wo�dę.�
Al�ter�na�ty�wą�dla�bi�do�nów�i�bu�te�lek�z�wo�dą�jest�pa�-

tent,�wy�my�ślo�ny�dla�żoł�nie�rzy�ame�ry�kań�skich�woj�nie
w�Za�to�ce�Per�skiej,�a�w�za�sto�so�wa�niach�cy�wil�nych�po�-
pu�lar�ny�wśród�ro�we�rzy�stów�gór�skich�z�pu�styn�no�-ska�-
li�stych�ob�sza�rów�Sta�nów�Zjed�no�czo�nych.�Jest�to�mi-
ni�ma�li�stycz�ny�w�for�mie�ple�ca�czek�z�wor�kiem�o�po�jem�-
no�ści�1,5-3�li�trów�z�rur�ką,�prze�wie�szo�ną�przez�ra�mię,
za�koń�czo�ną�nie�ka�piącym�ust�ni�kiem.�Po�wło�że�niu�go
do�ust�i�za�gry�zie�niu,�mo�że�my�mieć�szyb�ki�do�stęp�do
pły�nów,�bez�ko�niecz�no�ści�od�ry�wa�nia�rąk�od�kie�row�-
ni�cy.�Wy�da�je�się�jed�nak,�że�w�ty�po�wych�za�sto�so�wa�-
niach�tu�ry�stycz�nych�jest�to�prze�rost�for�my�nad�tre�ścią,
a�po�za�tym�–�te�go�ty�pu�roz�wią�za�nie�na�ra�ża�nas�na
spo�co�ne� ple�cy.� Przy� nie�zbyt� do�brej� izo�la�cji� wor�ka
z�pły�nem�od�ple�ców�ten�pierw�szy�bar�dzo�szyb�ko�zmie�-
nia�się�w�cie�płą�lu�rę.�Czy�na�pew�no�te�go�chce�my?

Nó żka –� przy�dat�na� jest�wte�dy,� kie�dy� chce�my
mieć�mo�żli�wość�po�sta�wie�nia�ro�we�ru,�gdy�nie�ma�go
o�co�oprzeć.�War�to�spraw�dzić,�czy�nó�żka,�któ�rą�ku�-
pu�je�my,� ma� mo�żli�wość� szyb�kiej� zmia�ny� dłu�go�ści.
W�przy�pad�ku�ro�we�ru�z�cię�żki�mi�sa�kwa�mi�nó�żki�na�der
czę�sto�od�krę�ca�ją�się,�ła�mią�lub�wy�gi�na�ją,�i�to�nie�za�-
le�żnie�od�te�go,�jak�bar�dzo�„pan�cer�nie”�pre�zen�tu�ją�się
w�skle�pie.�Są�na�to�dwa�spo�so�by:�al�bo�po�my�śleć
o�do�dat�ko�wej�nó�żce,�np.�mon�to�wa�nej�do�przed�nie�go
ba�ga�żni�ka� ty�pu� low�-ri�der,�al�bo�za�ku�pić� tzw.�nó�żkę
mo�to�cy�klo�wą,� w� kształ�cie,� zbli�żo�nym� do� trój�ką�ta.
Mon�to�wa�na�do�pła�sko�wni�ka,�znaj�du�ją�ce�go�się�przed
tyl�nym�ko�łem,�jest�ona�sto�sun�ko�wo�cię�żka,�za�to�przy
jej�uży�ciu�na�wet�ro�wer�z�peł�nym�pod�ró�żnym�ekwi�pun�-
kiem� stoi� pro�sto,� sta�bil�nie� i� bez� prze�chy�la�nia� się.
Te�go� ty�pu� roz�wią�za�nie� nie� spraw�dzi� się� jed�nak
w�trud�nym�te�re�nie,�gdy�sta�wia�my�ro�wer�na�moc�no
nie�rów�nym�pod�ło�żu.

Licz nik –�ko�lej�ne�ak�ce�so�rium,�wy�my�ślo�ne�dla
spor�tow�ców,�uży�tecz�ne�jest�ta�kże�w�tu�ry�sty�ce.�Pod�-
sta�wo�we�mo�de�le�ma�ją�tyl�ko�kil�ka�funk�cji:�pręd�kość
chwi�lo�wą,� prze�je�cha�ny� dy�stans� cał�ko�wi�ty,� dy�stans
dzien�ny,�pręd�kość�śred�nią,�ze�ga�rek,�czas�pod�ró�ży�itd.
Z�sen�so�rem,�umiesz�czo�nym�na�wi�del�cu�przed�nie�go
ko�ła,�są�one�za�zwy�czaj�po�łą�czo�ne�za�po�mo�cą�ka�bla.�
Nie�co� dro�ższe�mo�de�le� ofe�ru�ją� bezprze�wo�do�we

po�łą�cze�nie�z�sen�so�rem,�a�po�za�tym�ma�ją�wie�le�do�-
dat�ko�wych�funk�cji:�tem�pe�ra�tu�rę,�pod�świe�tle�nie�(przy�-
dat�ne�w�na�szej�sze�ro�ko�ści�geo�gra�ficz�nej),�pa�mięć
usta�wień�dla�dwóch�roz�mia�rów�kół�itp.�
Naj�dro�ższe�mo�de�le�ma�ją�nie�tyl�ko�mo�żli�wość�do�łą�-

cze�nia�kil�ku�ro�dza�jów�czuj�ni�ków,�wa�żnych�dla�spor�tow�-
ców�(tzw.�czuj�nik�ka�den�cji,�czuj�nik�pul�so�me�tru),�ale
ta�kże�ofe�ru�ją�cie�ka�wost�kę,�przy�dat�ną�nie�tyl�ko�spor�-
tow�com,�ale�ta�kże�wszyst�kim�in�nym,�któ�rzy�pod�ró�żu�ją
po�dro�gach�gór�skich:�czuj�nik�chwi�lo�we�go�na�chy�le�nia
dro�gi�i�–�za�po�mo�cą�do�łą�czo�ne�go�opro�gra�mo�wa�nia�do
kom�pu�te�ra�-�mo�żli�wość�spo�rzą�dza�nia�ra�por�tów�z�tra�-
sy,�w�tym�ry�so�wa�nia�wy�kre�sów�prze�wy�ższeń.
Je�śli�ku�pu�je�my�nasz�pierw�szy�licz�nik,�zwłasz�cza,

je�śli�ma�być�on�do�dat�kiem�do�wła�śnie�ku�po�wa�ne�go
ro�we�ru,�po�pro�śmy�sprze�daw�cę,�aby�go�nam�za�mon�-
to�wał� i� usta�wił,� gdyż� jest� do� dość� skom�pli�ko�wa�na
i�pra�co�chłon�na�czyn�ność,�zwłasz�cza�dla�la�ika.�Do�bry
sprze�daw�ca�zro�bi�to�za�dar�mo.�Naj�bar�dziej�za�awan�-
so�wa�ną�for�mą�licz�ni�ka�ro�we�ro�we�go�jest�od�bior�nik�gps
–�spe�cjal�nie�prze�zna�czo�ny�do�użyt�ku�na�ro�we�rze�lub
o�ogól�nym,�out�do�oro�wym�za�sto�so�wa�niu.

Po ósme – ce na

Na�ro�wer�mo�żna�wy�dać�prak�tycz�nie�ka�żdą�ilość
go�tów�ki,�ale�czy�war�to?�Z�punk�tu�wi�dze�nia� tu�ry�sty
–�z�pew�no�ścią�nie.�Otóż�ku�pu�jąc�naj�dro�ższe�na�rynku�

ro�we�ry,�na�le�żą�ce�do�gru�py�wy�czy�no�wej�kom�po�nen�ty
czy�ak�ce�so�ria,�naj�czę�ściej�sło�no�pła�ci�my�za�ich�nie�-
wiel�ki�cię�żar�i�pre�cy�zję�dzia�ła�nia,�trwa�łość�nie�jest�jed�-
nak�w�tym�przy�pad�ku�prio�ry�te�tem.�
Tym�cza�sem�tu�ry�sta,�zwłasz�cza�ten�dłu�go�dy�stan�-

so�wy,�wy�pra�wo�wy,�po�trze�bu�je�ro�we�ru,�któ�ry�bę�dzie
jak�naj�dłu�żej�słu�żył�i�nie�bę�dzie�na�ra�żał�nas�na�zbyt
czę�ste�wi�zy�ty�w�ser�wi�sie,�co�czę�sto�jest�w�tra�sie�nie�-
wy�ko�nal�ne.�
Pa�mię�taj�my,�że�cię�ższa�ka�se�ta�czy�kor�ba�ze�śred�-

niej�pół�ki�ce�no�wej�jest�nie�po�rów�ny�wal�nie�trwal�sza�od
lek�kiej,�wy�czy�no�wej,�hor�ren�dal�nie�dro�giej.�Oczy�wi�ście
war�to�mieć�nie�zbyt�cię�żki�ro�wer,�ale�pew�na�gra�ni�ca
roz�sąd�ku�po�win�na�być�na�szą�że�la�zną�za�sa�dą.�Jed�-
no�cze�śnie�pa�mię�taj�my�też,�że�do�bry�ro�wer�mu�si�swo�-
je�kosz�to�wać,�a�wy�rób�ro�we�ro�po�dob�ny�z�su�per�mar�-
ke�tu�nada�się�co�naj�wy�żej�na�po�je�cha�nie�po�buł�ki�do
naj�bli�ższe�go�skle�pu,�a�i�w�tak�ba�nal�nej�sy�tu�acji�po�tra�fi
za�wieść�po�kła�da�ne�w�nim�(i�tak�nie�wiel�kie)�na�dzie�je.�

Po dzie wią te 
– gwa ran cja i ser wis 

Przed�za�ku�pem�wy�bra�ne�go�przez�nas�mo�de�lu�ro�-
we�ru�sprawdź�my,�ja�ki�ro�dzaj�ser�wi�su�da�ny�sprze�daw�-
ca�ofe�ru�je.�Czy�w�przy�pad�ku�prze�glą�du�ze�ro�we�go
i�ewen�tu�al�nych�póź�niej�szych�wy�mian�zu�ży�tych�pod�-
ze�spo�łów�i�ewen�tu�al�nych�na�praw�bę�dzie�my�mo�gli�ko�-
rzy�stać� z� ser�wi�su,� ofe�ro�wa�ne�go� na�miej�scu� przez
sam�sklep,�czy�bę�dzie�trze�ba�(nie�daj�Bo�że)�je�chać
na�prze�ciw�ny�do�miej�sca�na�sze�go�za�miesz�ka�nia�kra�-
niec�mia�sta�lub�na�wet�wy�sy�łać�ro�wer�ku�rie�rem?�Ro�-
we�rom�przy�da�rza�ją�się�cza�sem�po�wa�żne�awa�rie,�np.
pęk�nię�cia�ra�my,�któ�re�nie�za�wsze�są�bez�pro�ble�mo�wo
uzna�wa�ne�za�wa�dę�ma�te�ria�ło�wą,�dla�te�go�przed�za�-
ku�pem�kon�kret�ne�go�ro�we�ru�spraw�dzić�w�In�ter�ne�cie,
czy�ta�kie�przy�pad�ki�zda�rza�ją�się�i�jak�zo�sta�ły�za�ła�twio�-
ne�przez�pro�du�cen�ta�lub�sprze�daw�cę.�Wszyst�ko�po
to,�aby�nasz�wy�ma�rzo�ny�za�kup�nie�za�mie�nił�się�w�hi�-
sto�rię,�któ�ra�znie�chę�ci�nas�do�je�żdże�nia�na�ro�we�rze
na�za�wsze.�

Po dzie sią te – prze zor ny 
za wsze ubez pie czo ny

Ku�pu�jąc�ro�wer,�war�to�po�my�śleć�o�je�go�za�bez�pie�-
cze�niu.�Po�pierw�sze�–�do�słow�nym.�Słu�żą�do�te�go�ró�-
żne�go�ro�dza�ju�za�pię�cia.�Nie�war�to�ku�po�wać�cien�kich,
lek�kich�li�nek,�któ�re�ka�żdy,�na�wet�nie�wpraw�ny�zło�dziej,
otwo�rzy�szyb�ciej,�niż�my�otwo�rzy�my� je�klu�czy�kiem.
Naj�sku�tecz�niej�sze�są�za�pię�cia,�sto�so�wa�ne�do�mo�to�cy�-
kli,�sta�lo�we�sze�kle�ty�pu�U�-Lock,�skła�da�ne�na�wzór�mia�-
rek�bu�dow�la�nych�za�pię�cia� ze�sta�li� har�to�wa�nej�oraz
łań�cu�chy�z�kłód�ka�mi,�ulu�bio�ne�wśród�ku�rie�rów�ro�we�-
ro�wych.�Nie�ste�ty,�wszyst�kie�te�za�pię�cia�du�żo�wa�żą,�ale
da�ją�nam�na�dzie�ję,�że�po�po�zo�sta�wie�niu�ro�we�ru,�po
po�wro�cie�znów�bę�dzie�my�się�mo�gli�nim�cie�szyć
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Dla wiel bi cie la dwóch kó łek pod róż
na ro we rze to naj lep szy śro dek lo ko -
mo cji. Pierw sze wy ciecz ki naj le piej
ro bić w oko li cy wła sne go do mu, wy -
je żdża jąc i wra ca jąc w to samo miej -
sce. Gdy już nie co „okrzep nie my” za
kie row ni cą na sze go ro we ru, war to po -
ku sić się o wy jazd gdzieś da lej. W tym
przy pad ku czę sto przyj dzie nam prze -
miesz czać się z ro we rem in nym środ -
kiem lo ko mo cji. To nie jest trud ne pod
wa run kiem, że zna my pod sta wo we
za sa dy, któ re się z tym wią żą. 

Po ciąG – naj le piej, gdy ma wa gon
ro we ro wy i to ta ki, któ rym ro we rzy sta
mo że pod ró żo wać ra zem ze swo im je-
d no śla dem, oczy wi ście po uisz cze niu
od po wied niej opła ty. Ta kie wa go ny się
w Pol sce zda rza ją, nie ste ty rzad ko – i to 
za zwy czaj tyl ko w przy pad ku po cią gów
eks pre so wych i po śpiesz nych. In forma-
cję o tym, czy da ny skład wy po sa żo ny
bę dzie w wa gon ro we ro wy, jak i in ne in -
for ma cje, war to nie tyl ko spraw dzać na
stro nie in ter ne to wej ko lei, ale ta kże po -
twier dzać je te le fo nicz nie. Nie ste ty, na -
wet to nie da nam 100% pew no ści, że
wa gon ta ki zo sta nie osta tecz nie pod -
sta wio ny, na wet w se zo nie let nim. 

Co ro bić, gdy jed nak ta kie go wa go -
nu da ny skład nie prze wi du je? Wte dy
war to spraw dzić, czy jest opcja prze -
wo zu ro we rów, co ozna cza, że ro wer
mo że my prze wieźć w przed sion ku
ostat nie go lub pierw sze go wa go nu.
W prak ty ce jed nak za zwy czaj w ostat -
nim, po nie waż w pierw szym znaj du je

się prze dział słu żbo wy, ko ło któ re go ro -
we ry blo ko wa ły by przej ście ko le ja rzy.
Mi mo oczy wi stej nie wy go dy jest to ta -
kże opcja płat na. Wa żna uwa ga: je śli
ma my ja kie kol wiek wąt pli wo ści, gdzie
wsiąść z ro we rem, od ra zu szu kaj my
kie row ni ka po cią gu. Le piej, że by on
wska zał, do któ re go wa go nu ma my się
udać. Nie war to z nim „za dzie rać”. Pa -
mię taj my, że, nie ste ty, w przy pad ku
prze peł nie nia skła du kie row nik mo że
od mó wić wpusz cze nia nas z ro we rem
do po cią gu, mi mo po sia da nia przez nas

wa żne go bi le tu na prze jazd. Brzmi nie -
wia ry god nie, lecz ta kie wła śnie są prze-
pi sy ko lei pań stwo wych. 

By wa, że w da nym skła dzie nie wol -
no prze wo zić ro we rów – za kaz ten do -
tyczy głów nie nie któ rych po cią gów Eu ro
Ci ty, In ter Ci ty i noc nych TLK. Du żo
prost sza jest spra wa w przy pad ku po -
cią gów In ter Re gio i Re gio. Zwłasz cza
te ostat nie, za zwy czaj pod po sta cią
tzw. jed no stek elek trycz nych (Jed nost -
ka elek trycz na to skład ko le jo wy, w któ -
rym przed ni i tyl ny wa gon peł nią jed no-
cze śnie ro lę lo ko mo tyw – za zwy czaj
pra cu je w cha rak te rze po cią gu oso bo -
we go), ma ją w swych wa go nach przes -
tron ne prze dzia ły, przezna czo ne dla
pod ró żnych z du żym ba ga żem. To wła -
śnie tam po win ni śmy udać się z na -
szym ro we rem. 

Sa mo chóD – je śli nie ma my do
dys po zy cji prze stron ne go kom bi, do
któ re go mo żna za zwy czaj za ła do wać
kil ka ro we rów bez ich roz krę ca nia, bę -
dzie my mu sie li so bie po ra dzić w ja kiś
in ny spo sób. Opcje są na stę pu ją ce: ba -
ga żnik da cho wy, ba ga żnik na tyl ną kla -
pę (tyl ne drzwi), ba ga żnik na hak, przy-
cze pa. Ba ga żnik da cho wy za zwy czaj
wy ró żnia się ła two ścią mon ta żu i mi ni -
mal ną szko dli wo ścią dla la kie ru. Nie ste -
ty, ro wer, któ ry stoi na da chu, po wo du je
znacz ne po gor sze nie współ czyn ni ka opo-
ru po wie trza ja dą ce go sa mo cho du, co
skut ku je słab szy mi osią ga mi oraz więk -
szym spa la niem pa li wa. Naj go rzej pod
tym wzglę dem spra wu ją się ba ga żni ki,
któ re są prze zna czo ne do wo że nia ca -
łe go ro we ru bez de mon ta żu czego kol -
wiek, nie co le piej – ta kie, w któ rych prze-
d nie ko ło wyj mu je się z wi de łek i mo cu je

do ba ga żni ka. O nie -
bo lep sze pod wzglę -
dem opo ru po wie trza
są ba ga żni ki, mon to -
wa ne z ty łu. Ten na
tyl ne drzwi ma jed nak
ograni czo ną no śność
i po wa żną wa dę: zwię-
k sza ob cią że nie za -
wia sów drzwi. Na wet dwa ra zy ty le ro-
we rów za bie rze ta ki na hak. Ty le, że nie
ka żdy sa mo chód go po sia da. Mo cu jąc
ro wer na ba ga żni ku sa mo cho do wym,
ko niecz nie pa mię taj my o tym – je śli to
tyl ko mo żli we – aby za bez pie czyć go po -
przez za mknię cie zam ka. Ma my wte dy
gwa ran cję, że ro wer gdzieś nie od fru nie,
a na po sto ju, np. na sta cji ben zy no wej,
nikt go nam nie skrad nie.

Prom – na nie któ rych rze kach w
Pol sce za miast mo stów funk cjo nu ją
ma łe pro my, dzia ła ją ce w ra mach ru -
chu lo kal ne go. Za zwy czaj na le żą one
do za rzą dów dróg i są dar mo we i je dy -
nym wa run kiem, ja ki mu si ro we rzy sta
speł nić, aby zo stać prze wie zio nym na
dru gi brzeg jest to, aby zsiadł z ro we ru
i usta wił się tak, aby nie prze szka dzać
we wje żdża niu na po kład pro mu ewen -
tu al nych sa mo cho dów. Ro wer mo żna
ta kże za brać pro mem nie co da lej, na
przy kład do Skan dy na wii. To też za -
zwy czaj jest alar mo we. Ro wer na le ży
zo sta wić w lu ku dla sa mo cho dów (war -
to przy piąć go do ja kie goś sta łe go ele -
men tu, aby pod wpły wem ko ły sa nia się
pro mu nie prze wró cił się i – broń Bo że!

– nie po ry so wał któ re goś z za par ko wa -
nych sa mocho dów). Przed przy bi ciem
do por tu prze zna cze nia war to w mia rę
wcze śnie zejść po ro wer i od ra zu usta -
wić się przy wyj ściu, aby unik nąć nie po -
trzeb ne go cze ka nia na wy jazd sa mo-
cho dów, sto jąc w chmu rze spa lin, któ -
re w lu ku nie ma ją szyb kiej dro gi uj ścia. 

Sa mo loT – przed za pla no wa niem
pod ró ży lot ni czej z sa mo lo tem w pierw -
szej ko lej no ści war to spraw dzić ce nę
prze wo zu jed no śla du. Po tra fi ona oscy -
lo wać od ze ra zł do cał kiem po wa żnej
su my! Ka żda li nia lot ni cza wy ma ga od -
po wied nie go przy go to wa nia ro we ru do
pod ró ży. Nie któ re ofe ru ją po moc swych
pra cow ni ków i fir mo we pu dła do pa ko -
wa nia bi cy kli, nie któ re ma ją tyl ko wy -
ma ga nia – war to te fak ty usta lić te le-
fo nicz nie. W ra zie, gdy je ste śmy zda ni
na sie bie, naj ła twiej do stać kar ton od
ro we ru (je śli nie ma my wła sne go)
w skle pie ro we ro wym. 

Za nim za pa ku je my do nie go jed no -
ślad, od krę ca my pe da ły, skrę ca my kie -
row ni cę w bok, unie ru cha mia my kor by,
od krę ca my ko ła i mo cu je my je z obu
stron ra my. Do brym po my słem jest wy -
pcha nie pu stych miejsc w kar to nie
zgnie cio ny mi ga ze ta mi, re kla mów ka mi,
pa pie rem to a le to wym itp. i szcze gól ne
za bez pie cze nie wra żli wych ele men tów
ro we ru, np. prze rzut ki przed niej i tyl nej.
Bar dzo wa żne jest to, aby spu ścić po -
wie trze z kół! W lu ku ba ga żo wym nie
dzia ła, tak jak w ka bi nie, me cha nizm
utrzy my wa nia sta łe go ci śnie nia. W li ku
ba ga żo wym ro śnie ono gwał tow nie
wraz ze wzno sze niem się sa mo lo tu, co
po tra fi do pro wa dzić na wet do wy bu chu
opon. Do brze, gdy do trans por tu ro we -
ru po sia da my spe cjal ną, twardą wa liz -
kę. Zwłasz cza w przy pad ku dro gie go
ro we ru sta no wi ona szcze gól ną ochro -
nę de li kat nej ra my i pod ze spo łów. Wa -
dą ta kie go roz wią za nia jest to, że po
przy lo cie mu si my coś z tą wa liz ką po -
cząć. Je śli pla nu je my dłu ższą pod róż,
od da nie jej do prze cho wal ni ba ga żu
mo że sło no kosz to wać.

Andrzej Kaleniewicz

ʺWybieram rower!ʺ. Poradnik młodego turysty
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Spod skle pów, z piw nic, bal ko nów, przy -
pię te do sto ja ków i la tar ni ka żde go ro ku,
ty sią ce ro we rów pa da łu pem zło dziei. Więk -
szość z nich al bo nie by ło w ogó le przy pię -
tych, al bo ro we rzy ści ko rzy sta li z najtań-
szych - ku pio nych w su per mar ke cie - za -
pięć, któ re mo żna sfor so wać w cią gu pa ru
se kund zwy kły mi no ży ca mi. Jak za tem chro-
nić nasz cen ny na by tek aby go nie stra cić?

Już w mo men cie ku po wa nia ro we ru po win ni -
śmy po my śleć o od po wied nim do je go war to ści
za bez pie cze niu. Aż dzi wi nie roz wa ga ku pu ją -
cych, któ rzy ro wer za 2000 zł za bez pie cza ją lin -
ką ku pio ną w su per mar ke cie za 20 zł - mo że-
my być pew ni że w go stra ci my. Prze cię cie ta -
kiej lin ki zaj mu je do słow nie chwi lę.

Po wiedz my od ra zu - nie ist nie je stu pro cen -
to we za bez pie cze nie przed kra dzie żą - po dob -
nie zresz tą jak w przy pad ku kra dzie ży sa mo-
chodów, wła mań do miesz kań, czy na wet wła -
mań do sys te mów kom pu te ro wych. Mo że my je -
dy nie mak sy mal nie znie chę cić zło dzie ja i ogra-
ni czyć ry zy ko kra dzie ży. Sto su jąc się do na -
szych po rad w znacz nym stop niu ogra ni cza my
mo żli wość utra ty jed no śla du.

Wy trzy ma łe za pię cie me cha nicz ne

Pod sta wą w do brym za bez pie cze niu ro we ru
przed kra dzie żą jest moc na i wy trzy ma ła blo ka -
da me cha nicz na. Pa mię taj my - zło dzie je prak -
tycz nie w ogó le  nie pró bu ją otwie rać blo kad
wy try cha mi, czy in ny mi urzą dze nia mi. Sto su ją
me to dę naj prost szą, ale i naj bar dziej sku tecz ną
- si ło wą. Więk szość ze wszyst kich kra dzie ży
po le ga na prze cię ciu lin ki lub łań cu cha od -
po wied ni mi szczyp -
ca mi. Wy star czy, że
ku pi my moc na blo ka -
dę i więk szość zło dziei
odej dzie od ro we ru z
kwit kiem.

Za pię cia me cha nicz ne mo że my po dzie lić na
na stę pu ją ce gru py:

• Sze klo we (U -lock)
• Łań cuch
• Skła da ne
• Lin ka 
• Ka bel (lin ka) z osło ną
• Blo ka da na tyl ne ko ło
Ge ne ral na nie pi sa na za sa da mó wi, że za pię -

cie po win no kosz to wać oko ło 10% war to ści
ro we ru. Dla wie lu wy da się zbyt du żo, ale
na pod sta wie wła snych do świad czeń mó wi my:
WAR TO. Bar dzo do bre za pię cie to koszt 200 zł,

ni by du żo, ale pa mię taj my, że bę dzie nam ono
słu ży ło la ta mi.

Za pię cia ty pu: lin ka, czy też spi ral na lin ka
(sprę ży na) nie za bez pie czą nas przed kra -
dzie żą w naj mniej szy na wet spo sób! Ich
prze cię cie zaj mu je za le d wie kil ka se kund i nie
wy ma ga uży cia spe cja li stycz nych na rzę dzi -
wy star czy zwy kłe szczyp ce.

Uży waj my tyl ko: U -loc ków, so lid nych
spe cjal nych łań cu chów oraz mar ko we za -
pię cia skła da ne.

Zna ko wa nie

Co ro ku na wio snę, przed se zo nem ro we ro -
wym po li cja w dużych
mia stach ogła sza ak cję
zna ko wa nia ro we rów.
Po le ga to na na nie sie-
niu taj no pisem ko du na
ra mę ro we ro wą. Kod
jest wi docz ny w świe -
tle lam py ul tra fi lo le to wej i nie da się go zmyć -
na wet na ło że nie ko lej nej war stwy la kie ru tu taj
nie po mo że. W przy pad ku kra dzie ży i zna le zie -
nia gdzieś w Pol sce na sze go ro we ru - dzię ki ko -
do wi i wpi so wi do spe cjal ne go re je stru Po li cja
bę dzie wie dzia ła do ko go na le ży zwró cić jed no-
ślad. Rów nież ta kie spraw dze nie czy ro we rzy -
sta jest pra wo wi tym wła ści cie lem ro we ru po li -
cja mo że wy ko nać w trak cie ru ty no we go za trzy-
ma nia ro we rzy sty w trak cie prze ja żdżki.

W ce lu zna ko wa nia naj le piej zgło sić się do
swo je go dziel ni co we go, lub za dzwo nić do Wo -
je wódz kiej Ko men dy Po li cji z py ta niem gdzie
mo żna wy ko nać ta ką usłu gę.

Pa mię taj my! Zna ko wa nie ro we ru nie chro ni
nas ani tro chę przed kra dzie żą. Ma ono na ce -
lu tyl ko i wy łącz nie uła twie nie od na le zie nia ro -
we ru po kra dzie ży, któ rej ni ko mu nie ży czy my.

Spi sa nie nu me ru ra my

Do dat ko wo w ra mach pre wen cji nie za po -
mnij my o za pi sa niu nu me ru fa brycz ne go ra my
ro we ro wej. Za zwy czaj jest ona na bi ta w oko li -
cach su por tu (pod kor bą). W ra zie kra dzie ży
mo że to nam po móc w udo wod nie niu, że ro wer
jest na szą wła sno ścią.

W przy pad ku kra dzie ży ro we ru po sia da nie
nu me ru ra my jest wręcz nie zbęd ne aby do ko -
nać wpi su do ba zy ro we rów skra dzio nych. 

Ubez pie cze nie

Nie ste ty obec nie żad na fir ma nie ubez pie cza
ro we ru od kra dzie ży w miej scu pu blicz nym -
czy li np. wte dy gdy przy pnie my nasz jed no ślad
do sto ja ka ro we ro we go na uli cy. Mo że my się
na to miast ubez pie czyć przed kra dzie żą ro we ru
z miesz ka nia, ga ra żu, czy piw ni cy.

Na wy ki

Naj wa żniej sza spra wą są jed nak na wy ki - nic
nam po su per U -loc ku, je śli go za pnie my nie -
pra wi dło wo (patrz zdję cie).  

Naj czę ściej po peł nia ne błę dy przy za bez pie -
cza niu przed kra dzie żą ro we rów:
l przy pi na nie tyl ko przed nie go ko ła - jest to
naj częst szy błąd ro we rzy stów.
Je śli tak zro bi my - to na wet naj -
lep szy U -lock nie po mo że. Zło -
dziej po pro stu wy mon tu je w
kil ka se kund ko ło i za bie rze re-
sz tę ro we ru. Je śli w ro we rze są
szyb ko za my ka cze (QR - Qu ick -
-Re le ase) - a są w więk szo ści
ro we rów gór skich - to nie po -
trze bu je do te go żad nych na rzę dzi!
l przy pi na nie na wet naj lep szy mi za pię cia -
mi ro we ru do ʺsła bych punk tówʺ - cien kich
krat, sto ja ków na ro wer wy ko na nych z prę tów o
ma łej śred ni cy, ogro dzeń - w ta kim wy pad-
ku o wie le ła twiej prze ciąć ele ment do któ re go
jest mo co wa ny ro wer niż sa mo za pię cie. 
l zo sta wia nie nie przy pię te go ro we ru przed
skle pem - "tyl ko na kil ka se kund".  Pa mię taj -
my - od je cha nie ro we rem zaj mu je do słow nie
trzy se kun dy - za nim się od wró ci my je go mo że
już nie być. 
l trzy ma nie ro we ru w piw ni cy - za zwy czaj są
bar dzo sła bo za bez pie czo ne  i do brze wy izo lo wa -
nie - dzię ki cze mu wła my wacz na wet ro bią cy du -
żo ha ła su nie jest sły szal ny z miesz kań (Mo�żna
jed�nak�od�po�wied�nio�za�bez�pie�czyć��piw�ni�cę�-�pi�sze�my�o�tym

w�po�rad�ni�ku�"Ro�wer�w�piw�ni�cy")
l trzy ma nie ro we ru
na bal ko nie. Na wet 15.
pię tro nie sta no wi pro -
ble mu dla zło dzie ja -
kra dzież jest do ko ny -
wa na "na węd kę" z da -
chu, al bo prze cho dząc

po bal ko nach i spusz cza jąc ro wer na zie mię
l przy pi na nie ro we rów do zna ków dro go -
wych - przy pi na jąc ro wer do ta kie go ele men tu
po pa trz my w gó rę - cza sa mi na słu pie na wet nie
ma żad ne go zna ku - w ta kim wy pad ku wy star -
czy ro wer po pro stu pod nieść i zdjąć ze słup ka...
Je śli znak jest - pa mię taj my że pod osło ną no cy
mo żna go ła two zde mon to wać uży wa jąc zwy -
kłych na rzę dzi (klucz pła ski) i prze ło żyć ro wer.
l zo sta wia nie w ro we rze ak ce so riów ła -
twych do zdję cia - np. licz ni ków, bi do nów,
pom pek, sio de łek na szyb ko za my kacz

Roz są dek, roz wa ga i do bre na wy ki po łą czo -
ne z so lid ny mi za bez pie cze nia mi me cha nicz ny -
mi to nie gwa ran cja, ale je dy ny spo sób na
ochro nę na sze go ro we ru przed zło dzie jem.

wRower.pl
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Jed�nym�z�głów�nych�pro�ble�mów,�ja�kie�sta�ją
przed�po�cząt�ku�ją�cym�ro�we�rzy�stą�za�raz�po�za�ku�-
pie�ro�we�ru,�jest�kwe�stia�ubio�ru.�Po�ni�żej�garść
przy�dat�nych�in�for�ma�cji,�od�ogó�łu�do�szcze�gó�łu.
Swo�bo�da�–�Przede�wszyst�kim,�na�ro�we�rze�mu�-
si�my�czuć�się�swo�bod�nie.�Je�śli�tyl�ko�co�kol�wiek
krę�pu�je�na�sze�ru�chy,�od�bie�ra�nam�du�żą�część
przy�jem�no�ści�z�jaz�dy.�Dla�te�go�pierw�szą�za�sa�dą
wy�bo�ru�ubrań�na�wy�ciecz�kę�ro�we�ro�wą�po�win�no
być�to,�że�by�śmy�w�tym,�co�wy�bie�rze�my�czu�li�się
po�pro�stu�wy�god�nie.

Bez�pie�czeń�stwo – je śli to tyl ko mo żli we, pa mię -
taj my, aby nasz ubiór był wi docz ny i bez piecz ny.
Do brze, że by na sza odzież mia ła ja skra we ko lo ry
(w dzień) lub cho ciaż kil ka ele men tów od bla sko -
wych (w no cy). Na ro we rze nie war to być ubra nym
zbyt ską po – w ra zie wy wrot ki zdzie ra my wła sną
skó rę za miast ubra nia. No i kask – niech bę dzie
przy zwy cza je niem ta kim sa mym, jak za pi na nie pa -
sów w sa mo cho dzie. W koń cu nie ma my nic cen -
niej sze go, niż gło wa. 

Za�war�tość – na ro we rze le piej spraw dzą się ubra -
nia „przy cie le” niż luź ne, swo bod nie po wie wa ją ce.
Te ostat nie nie dość, że fur ko czą na wie trze, ob ni ża -
jąc na szą pręd kość, to jesz cze ła twiej je zgu bić lub
nie chcą cy wkrę cić, na przy kład w szpry chy kół.

Od�dy�chal�ność – je śli ma my na ro we rze je chać
w ubra niach przy le ga ją cych do cia ła, do brze by ło -
by, że by by ły one od dy cha ją ce. By cie spo co nym na
ro we rze to nic przy jem ne go, po za tym ła two się
prze zię bić. Oczy wi ście na ro we rze czę sto trud no
unik nąć spo ce nia, na przy kład na dłu gim gór skim
pod jeź dzie, ale wte dy – gdy np. osią gnie my prze -
łęcz – od dy cha ją cy ubiór spra wi, że szyb ciej „od pa -
ru je my”, niż wte dy, gdy mam na so bie coś nie -
od dy cha ją ce go. Uwa ga: mie sza nie warstw odzie ży
od dy cha ją cej i nie od dy cha ją cej zni we czy ca łe za ło -
że nie: od dy cha ją ca blu za, za ło żo na pod or ta lio no -
wą kurt kę, i tak bę dzie prze po co na. Ubie raj my się
więc z gło wą, 

Nie�prze�ma�kal�ność – do po go dy, na wet tej za -
po wia da nej ja ko ide al na, po win ni śmy mieć ogra ni -
czo ne za ufa nie. Dla te go za wsze war to mieć ze
so bą coś prze ciw desz czo we go. Ide al nie, gdy jest to
strój za rów no nie prze ma kal ny, jak i od dy cha ją cy. To
jed nak dość dro gie roz wią za nie. Je śli nas na to nie
stać – war to mieć cho ciaż zwy kłą or ta lio no wą kurt -
kę. Gdy zła pie nas ule wa i zwią za ne z nią ochło dze -
nie, za wsze le piej być spo co nym pod kurt ką niż prze-
mo czo nym do szpi ku ko ści i prze wia nym.

Brak�prze�sa�dy – prze sa da w żad ną stro nę nie
jest wska za na. Na ro wer nie war to ubie rać się zbyt
gru bo (na wet zi mą), po nie waż ro we rzy sta wy dzie -
la bar dzo du żo cie pła. Tak więc je śli jest chłod no
– ubie raj my się nie zbyt gru bo, ale w mia rę mo żli -
wo ści – od dy cha ją co i nie prze wie wa nie. Jed nym
z naj mniej wska za nych stro jów na ro wer jest gru -
by, kla sycz ny po lar – bar dzo ła two się w nim prze -
zię bić od prze grza nia po łą czo ne go z prze wia niem.
Z ko lei zmi ni ma li zo wa ny strój la tem mo że od wdzię -
czyć się po pa rze niem sło necz nym i przy kry mi kon -
se kwen cja mi przy upad ku. 

Wy�czu�cie�i�styl – to coś, cze go nie na uczy cie
się z żad ne go po rad ni ka. War to mieć na ro we rze
swój wła sny, nie po wta rzal ny styl, nie ko niecz nie
dyk to wa ny zdję cia mi z ka ta lo gów. Wy bie ra jąc się

na ro wer, war to do brze prze my śleć nasz ubiór. Na
przy kład za ło że nie na sie bie krót kich spode nek i ko -
szul ki z przy le ga ją cej do cia ła ly cry w dniu, w któ -
rym ma my za miar zwie dzać mia sto i obiek ty sa kral-
ne (w szcze gól no ści: cer kwie lub me cze ty) mo że
spra wić pro ble my z wej ściem do wnętrz. Z ko lei
zbyt ską pa odzież, za ło żo na zi mą (bo „tak wy glą da
bar dziej pro fe sjo nal nie”), mo że skoń czyć się po wa -
żnym prze zię bie niem. I tak da lej...

A te raz – od stóp do głów, a wła ści wie od wrot nie:
Kask – po wi nien być obo wiąz ko wym ele men -

tem stro ju ka żde go ro we rzy sty – z roz sąd ku, po nie -
waż w wie lu kra jach, w tym ta kże w Pol sce, nie ma
obo wiąz ku jaz dy na ro we rze w ka sku. Do bór wła ś-
ci we go ka sku to nie ła twa spra wa i do brze, je śli ktoś
bar dziej do świad czo ny nam w tym po mo że. Gdy już
do bra li śmy od po wied ni roz miar do ob wo du na szej
gło wy i wy re gu lo wa li śmy wszyst kie paski i ta siem ki
(co trwa zwy kle dłu go i jest nu żą ce) – sprawdź my,
czy kask trzy ma się sztyw no na na szej gło wie.
Sztyw no, ale bez prze sa dy, ina czej po ja kimś cza -
sie za cznie nas bo leć gło wa. Nie mo że być też zbyt
luź ny, ina czej w przy pad ku krak sy zje dzie nam z gło-
wy i jej nie ochro ni. Do brze, gdy kask ma do brą
wen ty la cję – czy li jak naj więk szą licz bę jak naj więk -
szych otwo rów. Im kask lżej szy, tym szyb ciej o nim
za po mni my pod czas jaz dy. O ate stach nie ma sen -
su pi sać, po nie waż obec nie wszyst kie ka ski ro we -
ro we, na wet te sprze da wa ne w su per mar ke tach,
mu szą je po sia dać. To, czy kask ma być wy po sażo -
ny w da szek, czy nie, za le ży wy łącz nie od na szych
oso bi stych pre fe ren cji. Da szek przy da je się, jak
osłona przed słoń cem (w pew nych sy tu acjach) oraz
ja ko za sło na przed desz czem. Za to war to, aby
w przed nich otwo rach ka sku znaj do wa ła się sia -
tecz ka, któ ra ochro ni nas przed wpa da ją cy mi tam
owa da mi. Je śli ma my za miar jeź dzić na ro we rze zi -
mą, war to za opa trzyć się w spe cjal ną cza pecz kę
pod kask z cien kie go po la ru, za kry wa ją cą uszy,
z nie prze wiew ną war stwą z przo du. 

Oku�la�ry�– war to je mieć w ka żdą po go dę. Chro -
nią oczy przed wy su sze niem od wia tru, przed owa -
da mi i desz czem. Je śli nie chce my wo zić kil ku par,
war to za opa trzyć się w jed ne, z wy mien ny mi szyb -
ka mi: ciem ny mi na słoń ce, bia ły mi na noc, żół ty mi
na zmierzch i po chmur ne dni. War to za in we sto wać
w oku la ry z praw dzi wym fil trem UV, w prze ciw ny
przy pad ku mo że my uszko dzić roz sze rzo ne źre ni ce,
ukry te za ciem ny mi szkła mi. Je śli je ste śmy w ka sku,
po zdję ciu oku la rów nie ma z ni mi co zro bić, bo prze -
cież na wło sy ich nie za ło ży my. Do brym po my słem
jest łań cu szek bądź ta siem ka za kła da na na za usz -
ni ki, któ ra po zwo li na za wie sze nie oku la rów na szyi
i w ten spo sób ochro ni je przed zgu bie niem. Oso by
z wa dą wzro ku mo gą ku pić spe cjal ne oku la ry z po -
dwój ny mi szkła mi – ze wnętrz ny mi ochron ny mi i ze -
wnętrz ny mi – ko rek cyj ny mi. Coś na szy ję – szy ja i kark
to czę sto lek ce wa żo ne czę ści cia ła. Nie słusz nie, po -
nie waż wy sta wio ne na dzia ła nie sil ne go słoń ca czy
mroź ne go wia tru, po tra fią spra wić wie le cier pie nia.
War to mieć za wsze na po do rę dziu ja kąś chust kę,
któ rą za sło ni my te wra żli we miej sca.

Rę�ce – w cie płe, let nie dni, wy star czą rę ka wicz -
ki ro we ro we bez pal ców. Nie tyl ko ochro nią na sze
rę ce przed od ci ska mi i ura za mi w ra zie wy wrot ki,
ale ta kże po pra wią kon takt dło ni z kie row ni cą oraz
za pew nią amor ty za cję drob nych drgań (bar dzo do -
kucz li wą dla nad garst ków). Wy god nym pa ten tem
do ła twiej sze go zdej mo wa nia cia snych rę ka wi czek

są spe cjal ne ta siem ki, wszy te po mię dzy pal ca mi.
Na chłod niej sze dni przy da dzą się grub sze rę ka wi -
ce z peł ny mi pal ca mi. Nie mo gą one być jed nak
zbyt cia sne, że by nie utrud niać prze pły wu krwi
– w mroź ne dni mo że być to przy czy ną po wa żnych
od mro żeń! 

Tu�łów – w cie płe, let nie dni, ko lar ska ko szul ka
lub ba weł nia ny T -shirt wy star czą. W upal ne, sło -
necz ne dni, war to po my śleć o ja snej, prze wiew nej
bluz ce z dłu gim rę ka wem, co uchro ni nas przed
opa rze nia mi sło necz ny mi. Wraz ze spad kiem tem -
pe ra tu ry przy da dzą się: cien ki po lar („set ka”), nie prze -
wie wa na blu za, naj le piej ze stój ką (np. ty pu „soft -
-shell”), na koń cu – nie prze ma kal na kurt ka z mem-
bra ną od dy cha ją cą. Za kła da nie więk szej ilo ści warstw
na sie bie pod czas jaz dy, na wet w sil ny mróz, nie
ma ra czej sen su. Za to cza sa mi war to prze bie rać
się na po sto ju – np. zi mą w su che ciu chy, że by nie
zmar z nąć. 

No�gi�– la tem naj wy god niej sze bę dą spe cjal ne
ko lar skie spoden ki z wkład ką, zwa ną przez ko la rzy
„pam per sem”. Nie cho dzi jed nak o to, że by śmy za -
ła twia li po trze by fi zjo lo gicz ne bez zsia da nia z ro we -
ru, ale o to, że by śmy nie ob cie ra li wra żli wych czę ści
cia ła o sio deł ko. Pod spoden ki z wkład ką nie za kła -
da my maj tek, gdyż ich szwy mo gą ta kże spo wo do -
wać ob tar cia! Spodnie ro we ro we, za rów no krót kie,
jak i dłu gie, mo gą być do pa sa lub na szel kach – co
kto lu bi. Spoden ki mo gą mieć luź ny krój, przy po mi -
na ją cy stan dar do we spodnie, al bo mo gą być ela -
stycz ne, przy le głe do cia ła, w sty lu wy ści go wym.
W za le żno ści od po trze by mo gą być krót kie lub dłu -
gie. Je śli dłu gie i sze ro kie – to war to za dbać, aby
za bez pie czyć pra wą no gaw kę przed wkrę ce niem
się w przed nią zę bat kę (kor bę). Wy star czy ją pod -
wi nąć lub za sto so wać pa tent na szych oj ców i dziad-
ków – spi nacz do su sze nia bie li zny. W mroź ne dni
war to za ło żyć pod spodnie ka le so ny. Na zi mę mo -
żna ku pić spe cjal ne, zi mo we spodnie ro we ro we –
wy po sa żo ne w war stwę od dy cha ją cą i nie prze ma -
kal ną z przo du i ocie pla ną ly crę z ty łu. 

Bu�ty – wa żne, aby mia ły w mia rę gru bą, sztyw ną
po de szwę, zwłasz cza nie wy gi na ją cą się w dół. To
wa żne, po nie waż, w prze ciw nym przy pad ku, już po
kil ku – kil ku na stu ki lo me trach za czną nas bo leć sto -
py od na ci sku na pe da ły. Oprócz te go nie ma ja kichś
szcze gól nych za strze żeń co do kształ tu i for my obu -
wia. La tem naj przy jem niej bę dzie nam w sanda łach,
cho ciaż pa mię taj my, że wte dy w ra zie krak sy ry zy ku -
je my więk sze ob ra że nia oko lic sto py. Po za tym, słoń -
ce po tra fi moc no spa lić od sło nię te części, szcze gól -
nie pal ce i śród sto pie. Z ty po we go obu wia naj le piej
spraw dzą się adi da sy (do cho dze nia, nie do bie ga -
nia), zi mą – na wet bu ty gór skie. Szcze gól nym przy -
pad kiem są spe cjal ne bu ty ro we ro we z tzw. blo ka mi
w po de szwie, słu żą cy mi do wpię cia się w pe da ły. Za -
zwy czaj ich bu do wa jest spe cjal nie przy sto so wa na
do jaz dy na ro we rze i wy stę pu ją w ró żnych od mia -
nach: od san da łów, po przez spor to we obu wie na rze -
py, tu ry stycz ne pół buty pod kost kę, ta kież – za
kost kę, na zi mo wych, wy so kich bu tach z mem bra ną
od dy cha ją cą koń cząc. Nie bę dzie to jed nak ta ni wy -
da tek, zwłasz cza uwzględ nia jąc do dat ko wy koszt pe -
da łów za trza sko wych.

Andrzej Kaleniewicz

ʺWybieram rower!ʺ. Poradnik młodego turysty

Wyd. PTTK

Jak ubierać się na rower?



152014/2

Schod�no�-Wdzy�dze

Tra sa pro wa dzi przez pół noc ną część Wdzydz kie -
go Par ku Kra jo bra zo we go, uka zu jąc je go wa lo ry
przy rod ni cze i kra jo bra zo we. Na tra sie zo ba czy my
ró żno rod ne je zio ra w oto cze niu la sów – cha rak te ry -
stycz ny ele ment kra jo bra zu par ku, rze kę Wdę, krzyż
je zior wdzydz kich z wie ży wi do ko wej we Wdzy dzach.

Na ście żce war to zo ba czyć rów nież je zio ro Za tur,
drew nia ny most na Wdzie przy uj ściu rze ki do je zio -
ra Ra dol ne, Mu zeum – Ka szub ski Park Et no gra ficz -
ny we Wdzy dzach, kom pleks łąk w pla no wa nym
użyt ku eko lo gicz nym „Stu dzien ce”, od wie dzić Ga le -
rię Sztu ki „Ody se ja” we Wdzy dzach, wy brać się w
rejs stat kiem „Sto lem” i po znać Ka szub skie Mo rze
„od we wnątrz”. Tra sa li czy 24 km, znaj du je się na niej
7 przy stan ków z ta bli ca mi edu ka cyj ny mi. Ście żka
ozna ko wa na za po mo cą ma lo wa nych żół tych zna -
ków na drze wach i dro go wska zach.

Ko�ście�rzy�na�-Wdzy�dze

Szlak ro we ro wy z Ko ście rzy ny do Wdzydz łą czy
dwie atrak cyj ne tu ry stycz nie miej sco wo ści. Zo stał
przy go to wa ny z my ślą o miesz kań cach Trój mia sta,
któ rzy ko le ją mo gą do je chać do Ko ście rzy ny, a da lej
na ro we rze do krzy ża je zior wdzydz kich.

To pro po zy cja przy rod ni czo – kra jo znaw czej wy -
ciecz ki ro we ro wej po le śnych te re nach na pół noc od
kom plek su je zior wdzydz kich. Roz po czy na się przy
dwor cu ko le jo wym w Ko ście rzy nie, a koń czy w cen -
trum Wdzydz przy Mu zeum – Ka szub skim Par ku Et -
no gra ficz nym. Po dro dze mi ja my miej sco wość Li za ki
i prze je żdża my przez Jusz ki, wieś o cie ka wej i cen -
nej za bu do wie re gio nal nej. Ja dąc tą tra są war to zo -
ba czyć cie ka wą i cen ną za bu do wę wsi Jusz ki, je zio ro
Stru pi no, pro jek to wa ne re zer wa ty przy ro dy „Tor fo wi -

sko Stru pi no” i „Je zio ro Wa ła chy”, użyt ki eko lo gicz ne
„Stu dzien ce” i „Ki szew skie Ba gno”, Mu zeum Ko lej nic -
twa w Ko ście rzy nie, Mu zeum – Ka szub ski Park Et no -
gra ficz ny oraz wie żę wi do ko wą we Wdzy dzach. Tra sa
li czy 20 km, znaj du je się na niej 7 przy stan ków z ta -
bli ca mi in for ma cyj ny mi. Ozna ko wa na jest za po mo cą
nie bie skich zna ków na  drze wach i dro go wska zach.

„Skok�w�Na�tu�rę”

Ro we ro wa ście żka przy rod ni cza „Skok w Na tu rę”
znaj du je się we wschod niej czę ści gmi ny No wa Karcz -
ma. Tra sa ście żki wy no si oko ło 11 km. Za czy na się i
koń czy przy dro dze pro wa dzą cej z No wej Karcz my do
Gdań ska. W więk szo ści pro wa dzi po dro gach grun to -
wych, po lnych i le śnych. Ozna ko wa na jest cha rak te -
ry stycz ny mi zna ka mi. Ście żka ta zo sta ła wy ty czo na,
aby uka zać część ob sza rów chro nio nych na te re nie
gmi ny No wa Karcz ma, a w szcze gól no ści ob sza ru Na -
tu ry 2000 Do li ny Środ ko wej Wiet ci sy.

Do�oko�ła�Je�zior�Wdzydz�kich

Nie po wta rzal na tra -
sa ro we ro wa pro wa dzi
przez ma low ni cze te re-
ny Wdzydz kie go Parku
Kra jo bra zo we go, Uka-
zując pięk no przy ro dy
Ka szub Po łu dniowych. 
Przeje dzie my na ro -
werze do oko ła słynne-
go krzy ża je zior wdzy-
dzkich, naj więk sze go
komplek su je zior ne go
na Ka szubach, przez
la sy, po la, łą ki i wsie. Tra sa zo sta ła wy zna czo na tak, 
by uka zać jak naj wię cej wa lo rów ob sza ru Wdzydz kie -
go Par ku Kra jo bra zo we go. Pro wa dzi brze ga mi roz le -
głych je zior, grun to wy mi dro ga mi przez nie koń czą ce
się bo ry, od wie dza ma low ni cze wsie i po zwa la po znać
na tu rę zie mi ka szub skiej. 

Po ko nu jąc ją war to zo ba czyć krzyż je zior wdzydz -
kich z wie ży wi do ko wej we Wdzy dzach, je zio ro Wdzy -
dze z punk tów Wi do ko wych w Przy tar ni i we Wdzy -
dzach Tu chol skich, tor fo wi sko we użyt ki eko lo gicz ne
i po mni ki przy ro dy,  za byt ki sa kral ne w Wie lu, tra dycyj -
ną ar chi tek tu rę Ka szub skiej wsi w Jusz kach, rze kę
Wda i ka nał Wdy. Dłu gość tra sy 48,5 km. Ście żka
Ozna ko wa na za po mo cą ma lo wa nych zie lo nych zna -
ków na drze wach i dro go wska zach.

Pę�tla�Przy�tar�nia

Roz po czy na ją cy się w Wie lu szlak wie dzie przez
Przy tar nię, przy je zio rze Wdzy dze, na stęp nie przez
gę ste bo ry uroz ma ico ne licz ny mi śród le śny mi je zior -
ka mi i tor fo wi ska mi na gó rę Cheł mi ce (201,4 m n.p.m.)
– naj wy ższe wznie sie nie. W miej sco wo ści Wie le war -
to zwie dzić kal wa rię, ko ściół pw. św. Mi ko ła ja z za -
byt ko wym wy po sa że niem z XVIII w. i Mu zeum Zie mi
Za bor skiej. Po nad to war to spoj rzeć na Je zio ro Wdzy-
dz kie z punk tu wi do ko we go w Przy tar ni (doj ście ście -
żką od przy sta ni dla ka ja ka rzy), zo ba czyć śla dy że -
ro wa nia bo brów nad je zio rem Jo nin ko, śród le śne
je zio ra i oczka wod ne wraz z tor fo wi ska mi w pla no -
wa nym re zer wa cie przy ro dy „Mo to wę że”, bór chro -
bot ko wy (sie dli sko cha rak te ry zu ją ce się ru nem po kry-
tym si wy mi po ro sta mi – chro bot ka mi), Cheł mi ce i wą -
wóz przy zjeź dzie do Wie la. Tra sa li czy 21 km, po
dro dze 13 przy stan ków z ta bli ca mi edu ka cyj ny mi,
ście żka ozna ko wa na jest za po mo cą ma lo wa nych
czer wo nych zna ków na drze wach i dro go wska zach.

Pę�tla�Lip�no

Ma low ni cza tra sa pro -
wa dzi wo kół je zior Lip no,
Słu pi no i Cheb. Po ka zu -
je bo gac two la sów, je zior
i łąk, ale też tra dy cyj nie
użyt ko wa ne te re ny rol ni -
cze. Przed sta wia naj cen -
niej sze przy rod ni czo fra-
g men ty Wdzydz kie go Pa-
r ku Kra jo bra zowe go oraz
tra dy cję re gio nal ną Ka -
szub, wi docz ną w za bu -
do wie wsi i rol nic twie.
Pod czas prze ja żdżki tą tra są war to sko rzy stać z plat -
for my ob ser wa cyj nej nad je zio rem Lip no, zo ba czyć
bór ba gien ny nad je zio ra mi Lip no i Li pion ko, je zio ro
Słu pi no, mo re nowe ukształ to wa nie te re nu w oko li cy
Wan to cho wa, po mni ki przy ro dy: buk w Głu chym Bo -
rze, so sna w Le żu cho wie i ja łow ce nad je zio rem Lip -
no. Tra sa li czy 23 km, znaj du je się na niej 11 przy-
stan ków z ta bli ca mi edu ka cyj ny mi. Jest ozna ko wa na
za po mo cą ma lo wa nych czar nych zna ków na drze -
wach i dro go wska zach.

Li�pusz�-Wdzy�dze

Tra sa prze bie ga przez miej sco wo ści Li pusz, Pło -
ci ce, Lo ry niec, Czar li na, Wdzy dze. Po za wa lo ra mi
przy rod ni czy mi uka zu je cie ka we ele men ty kul tu ro we
i hi sto rycz ne Wdzydz kie go Par ku Kra jo bra zo we go.
Na tra sie war to zo ba czyć młyn wod ny w Li pu szu, je -
zio ro Oczko, po mni ki przy ro dy, np.: buk pur pu ro wy
w Waw rzy no wie, Mu zeum Go spo dar stwa Wiej skie go
w Li pu szu, prze łom rze ki Wdy, Mu zeum – Ka szub ski
Park Et no gra ficz ny i wie żę wi do ko wą we Wdzy dzach.
Tra sa ma 20 km i jest ozna ko wa na za po mo cą czer -
wo nych zna ków na drze wach i dro go wska zach. Na
tra sie 6 miejsc przy stan ko wych z ta bli ca mi edu ka cyj -
ny mi oraz za da szo na wia ta.

Szlaki rowerowe 
powiatu

kościerskiego

Szlak dookoła jezior wdzydzkich – Przytarnia

Szlak dookoła jezior wdzydzkich – Przytarnia

Punkt widokowy 
we Wdzydzach Tucholskich

Pętla Lipno
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1251 ki lo me trów – od Bał ty ku, przez War sza wę i Pod kar pa cie, po Ta try (ta kże sło wac kie)

i Kra ków – tak w skró cie prze bie ga tra sa 71. wy ści gu ko lar skie go To ur de Po lo gne.  Pierw -

szy etap roz pocz nie się 3. sierp nia w Gdań sku. Za koń cze nie ry wa li za cji na stą pi 9. sierp nia

w Kra ko wie. To ur de Po lo gne od 2005 ro ku jest wy ści giem o naj wy ższej ka te go rii w świa -

to wym ka len da rzu. Na le ży do cy klu World To ur, obok ta kich im prez jak To ur de Fran ce czy

Gi ro d’Ita lia. To ozna cza, że na pol skich szo sach mo gą ści gać się tyl ko naj lep sze dru ży ny

świa ta, z eli tą pro fe sjo nal nych ko la rzy w skła dach.
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czyli�niesamowita�
promocja�Polski

Te�go�rocz�na�edy�cja�za�po�wia�da�się�wy�jąt�ko�wo�ze
wzglę�du�na�ry�wa�li�za�cję�o�zwy�cię�stwo�i�żół�tą�ko�-
szul�kę�Skan�dia dwóch�nie�sa�mo�wi�tych�Po�la�ków.
Mi�chał�kwiat�kow�ski�(Ome�ga�Phar�ma)�i�Ra�fa�ła�Maj�-
ka�(Tin�koff�Sa�xo)�są�mło�dzi,�bar�dzo�uta�len�to�wa�ni
i�prze�bo�jem�wdar�li�się�do�pe�le�to�nu.�Obaj�od�daw�-
na�po�wta�rza�ją,�że�zwy�cię�stwo�w�To�ur�de�Po�lo�gne
jest�dla�nich�spra�wą�ho�no�ru.

do�tej�po�ry�ka�len�darz�star�tów�ukła�dał�się�tak,
że�kwiat�kow�ski�i�Maj�ka�mi�ja�li�się�w�bez�po�śred�niej
ry�wa�li�za�cji.�W�2012�ro�ku�„kwia�to”�był�dru�gi�w�TdP,
rok�te�mu�Maj�ka�za�jął�czwar�te�miej�sce.�Te�raz�obaj
ma�ją�się�spo�tkać�w�bez�po�śred�niej�wal�ce,�choć�Ra�-
fa�ło�wi�pla�ny�mo�że�po�krzy�żo�wać�nie�spo�dzie�wa�ny
udział�w�To�ur�de�Fran�ce.

O� wię�cej� pol�skich� ak�cen�tów� za�dba�ją� dru�ży�ny
z�dzi�ki�mi�kar�ta�mi�–�CCC�Pol�sat�Po�lko�wi�ce�i�re�pre�-
zen�ta�cja�Pol�ski.�Te�ze�spo�ły�po�wal�czą�o�ko�szul�ki�li�-
de�rów� kla�sy�fi�ka�cji� gór�skiej,� naj�ak�tyw�niej�sze�go
i�punk�to�wej.�Rok�te�mu�kla�sy�fi�ka�cję�gór�ską�Tau�ROn
wy�grał�To�masz�Mar�czyń�ski.

To�ur�de�Po�lo�gne�co�ro�ku�przy�cią�ga�naj�więk�sze
gwiaz�dy�ko�lar�stwa.�Star�to�wa�li�u�nas�m.in.�śp.�Mar�-

co�Pan�ta�ni,�al�ber�to�Con�ta�dor,�Ca�del�Evans,�Fa�-
bian�Can�cel�la�ra,�czy�wspa�nia�li� sprin�te�rzy�an�dre
Gre�ipel�i�Mar�cel�kit�tel.�

To�ur�de�Po�lo�gne�to�nie�tyl�ko�emo�cje�spor�to�we,
ale�też�ogrom�ne�przed�się�wzię�cie�lo�gi�stycz�ne�i�wie�-
le�atrak�cji� to�wa�rzy�szą�cych.�na�an�te�nie�Te�le�wi�zji
Pol�skiej�eta�py�śle�dzi�śred�nio�mi�lion�wi�dzów,�a�przy
tra�sach�usta�wia�się�kil�ka�mi�lio�nów�osób.�

Z�wy�ści�giem�po�dą�ża�po�nad�20�ti�rów�ze�sce�no�-
gra�fią,�któ�ra�co�dzien�nie�roz�kła�da�na�jest�w�in�nym
miej�scu.�W�ko�lum�nie�wy�ści�gu�prze�miesz�cza�się
oko�ło�1200�osób,�a�ko�la�rze�pod�czas�ty�go�dnio�wych
zma�gań�zja�da�ją�700�kg�ma�ka�ro�nu�(tra�dy�cyj�ne�„pa�-
li�wo”�ko�la�rza,�źró�dło�wę�glo�wo�da�nów).

Trans�mi�sja�z�TdP�nada�wa�na�jest�do�59�kra�-
jów�świa�ta�za�po�śred�nic�twem�Eu�ro�spor�tu.�To
ogrom�na�tu�ry�stycz�na�pro�mo�cja�Pol�ski.�Bar�dzo
do�brze�przez�za�gra�nicz�nych�ki�bi�ców�od�bie�ra�-
ny� jest� na� przy�kład� etap� na� Pod�ha�lu,� wo�kół
kom�plek�su�BU�KO�VI�NA�Ter�ma�Ho�tel�Spa.

W�tym�ro�ku�To�ur�de�Po�lo�gne�uczci�ob�cho�dy�25�lat
wol�no�ści.�Wy�ścig�roz�pocz�nie�się�pod�bra�mą�Stocz�-

ni�Gdań�skiej,�a�sy�gnał�do�star�tu�da�Pre�zy�dent�Lech
Wa�łę�sa.�Pa�tro�nem�ho�no�ro�wym�wy�ści�gu�zo�stał�Pre-
zy�dent�Bro�ni�sław�ko�mo�row�ski.�������

- Co ro ku sta ra my się uczcić wy ści giem wa żne
wy da rze nia w hi sto rii Pol ski. By ły już edy cje w Ro -
ku Cho pi now skim, śla da mi Ja na Paw ła II, upa -
mięt nia ją ce Po wsta nie War szaw skie czy ofia ry
by łe go obo zu kon cen tra cyj ne go Au schwitz. Tym
ra zem włą czy my się w świę to wa nie 25 lat wol no -
ści. Chce my po ka zać wszyst kim, że u nas za czę -
ły się hi sto rycz ne prze mia ny, któ re ob ję ły ca ły
świat –�za�po�wia�da�dy�rek�tor�Ge�ne�ral�ny�To�ur�de�Po�-
lo�gne�Cze�sław�Lang.

ki�bi�ce� pod�czas� To�ur� de� Po�lo�gne� nie� mu�szą
ogra�ni�czać�się�do�bier�ne�go�oglą�da�nia�po�pi�sów�ko�-
la�rzy.�8�sierp�nia�w�Bu�ko�wi�nie�od�bę�dzie�się�To�ur�de
Po�lo�gne�ama�to�rów.�W�tym�wy�ści�gu�ka�żdy�mo�że
ści�gać�się�na�tej�sa�mej�tra�sie,�na�któ�rą�chwi�lę�póź�-
niej�wja�dą�za�wo�dow�cy.�dla�dzie�ci�de�dy�ko�wa�ny�jest
cykl�wy�ści�gów�nu�tel�la�Mi�ni�To�ur�de�Po�lo�gne.�

zd
ję

ci
a

: 
S

zy
m

o
n

 G
ru

ch
a

ls
k

i 
IM

G
S

tu
d

io



18 2/2014

Gdańsk, bę dą cy sto li cą Po mo rza i jed nym z naj więk szych i naj cie kaw szych miast Pol ski jest bar dzo przy ja zny ro we rzy stom. Licz ne wy dzie -

lo ne dro gi ro we ro we bie gną przez ca łe mia sto. Słyn na nad mor ska pro me na da ro we ro wa pro wa dzi przez kil ka na ście ki lo me trów od Brzeź na

przez So pot aż do gra ni cy z Gdy nią. Rów nież ota cza ją ce Trój mia sto la sy bu ko we, po ra sta ją ce pa gór ko wa te te re ny wy so czy zny mo re no wej,

są zna ko mi tym miej scem na wy ciecz ki ro we ro we. W Trój mie ście i re gio nie funk cjo nu ją wy po ży czal nie ro we ro we. Ro we ry wy na jąć mo żna ta -

kże w wie lu ośrod kach i kwa te rach tu ry stycz nych.

Do�bar�dzo�po�pu�lar�nych�wśród�ro�we�rzy�stów�tras�na�le�żą�mię�dzy�in�ny�mi�ście�żki�ro�we�ro�we�na�Pół�wy�spie�Hel�skim,�bie�gną�ce�od�He�lu�do�na�sa�dy�mie�rzei
we�Wła�dy�sła�wo�wie.�Nie�zwy�kle�uroz�ma�ico�ne�te�re�ny�Szwaj�ca�rii�Ka�szub�skiej�sta�no�wią�wy�zwa�nie�dla�ro�we�rzy�stów�pre�fe�ru�ją�cych�jaz�dę�te�re�no�wą.�Pła�skie
szla�ki�Żu�ław�i�Do�li�ny�Wi�sły,�jak�„Szlak�Mo�tław�ski”�z�Gdań�ska�do�Tcze�wa,�są�zaś�in�te�re�su�ją�cą�al�ter�na�ty�wą�dla�osób�lu�bią�cych�spo�koj�ną�jaz�dę�po�rów�nych,
as�fal�to�wych�na�wierzch�niach.�Ko�cie�wie�po�sia�da�sieć�szla�ków�li�czą�cą�po�nad�800�ki�lo�me�trów,�a�oko�li�ce�Je�zio�ra�Wdzy�dze,�przez�któ�re�rów�nież�prze�bie�ga�-
ją�licz�ne,�do�brze�ozna�ko�wa�ne�szla�ki,�od�lat�przy�cią�ga�mi�ło�śni�ków�tu�ry�sty�ki�ro�we�ro�wej.�Ta�kże�re�gion�Słup�ska�i�Po�brze�ża�Sło�wiń�skie�go�dys�po�nu�je�in�te�re�-
su�ją�cy�mi�szla�ka�mi�ro�we�ro�wy�mi,�po�zwa�la�ją�cy�mi�po�znać�uro�ki�„Kra�iny�w�Kra�tę”.

W�re�gio�nie�po�mor�skim�wy�zna�ko�wa�no�wie�le�no�wych�szla�ków�ro�we�ro�wych.�W�ostat�nich�la�tach,�głów�nie�dzię�ki�fun�du�szom�z�Unii�Eu�ro�pej�skiej,�zna�czą�-
co�po�pra�wi�ła�się�in�fra�struk�tu�ra�ro�we�ro�wa.�Po�wsta�ły�nie�zwy�kłe�atrak�cje�dla�ro�we�rzy�stów,�jak�na�przy�kład�kil�ku�na�sto�ki�lo�me�tro�wa,�as�fal�to�wa�dro�ga�ro�we�ro�-
wa�mię�dzy� Puc�kiem� a� Kro�ko�wą.�Wy�bu�do�wa�no� ją� na� daw�nym� to�ro�wi�sku� nie�czyn�nej� li�nii� ko�le�jo�wej.� Po�dob�ne� tra�sy� po�wsta�ły� na� Żu�ła�wach� (Szlak
Men�no�ni�tów).�W�oko�li�cach�Je�zio�ra�Cha�rzy�kow�skie�go,�w�ra�mach�pro�gra�mu�„Ka�szub�ska�Mar�szru�ta”,�po�wsta�ły�wy�dzie�lo�ne�dro�gi�ro�we�ro�we�o�łącz�nej�dłu�-
go�ści�po�nad�pięć�dzie�się�ciu�ki�lo�me�trów.�Two�rzą�one�nie�zwy�kle�atrak�cyj�ną�sieć�tras�ro�we�ro�wych�w�Bo�rach�Tu�chol�skich.

Przez�re�gion�prze�bie�ga�ją�rów�nież�mię�dzy�na�ro�do�we�tra�sy�ro�we�ro�we,�z�któ�rych�naj�wa�żniej�szy�jest�ozna�ko�wa�ny�szlak�R1�oraz�bie�gną�ca�wzdłuż�wy�brze�-
ża�Bał�ty�ku�nad�mor�ska�tra�sa�han�ze�atyc�ka�R10.�Tra�sy�te�przy�cią�ga�ją�rok�rocz�nie�set�ki�dłu�go�dy�stan�so�wych�tu�ry�stów�ro�we�ro�wych.�

Pomorskie�-�Region�przyjazny
turystyce�rowerowej

Ró�żno�rod�ność�kra�jo�bra�zu�oraz�rzeź�by�te�re�nu�spra�wia,�że�Po�mor�skie�to
do�sko�na�łe�miej�sce�do�upra�wia�nia�tu�ry�sty�ki�ro�we�ro�wej.�Wo�je�wódz�two�Po�-
mor�skie�wy�szło�na�prze�ciw�ocze�ki�wa�niom�ama�to�rów�dwóch�kó�łek�i�przy�-
stą�pi�ło�do�prac�nad�przed�się�wzię�ciem�stra�te�gicz�nym,�któ�re�go�ce�lem�jest
wy�bu�do�wa�nie�2�ro�we�ro�wych�tras�mię�dzy�na�ro�do�wych,�wpi�su�ją�cych�Po�mor�-
skie�w�eu�ro�pej�skie�tra�sy�Eu�ro�Ve�lo.

Przed�się�wzię�cie�stra�te�gicz�ne�pn.�„Po�mor�skie�Tra�sy�Ro�we�ro�we�o�za�się�-
gu�mię�dzy�na�ro�do�wym�R�-10�i�WTR�(R�-9)”�za�kła�da�wy�ko�na�nie�dwóch�mię�-
dzy�na�ro�do�wych� szla�ków� ro�we�ro�wych:� R�-10� (Nad�mor�ski� Szlak
Han�ze�atyc�ki)�oraz�Wi�śla�nej�Tra�sy�Ro�we�ro�wej�bę�dą�cej�czę�ścią�R�-9,�bie�-
gną�cej�na�te�re�nie��wo�je�wódz�twa�po�mor�skie�go�wzdłuż�Wi�sły.�Pro�jekt��prze�-
wi�du�je�bu�do�wę�no�wych�dróg�ro�we�ro�wych,�wy�ko�rzy�sta�nie�dróg�pu�blicz�nych
o�ni�skim�na�tę�że�niu�ru�chu,�wy�ko�rzy�sta�nie�utwar�dzo�nych�trak�tów�le�śnych
oraz�wa�łów�prze�ciw�po�wo�dzio�wych�Wi�sły,�bu�do�wę�in�fra�struk�tu�ry�dla�ro�we�-
rzy�stów,�a�ta�kże�ozna�ko�wa�nie�ca�ło�ści�zgod�nie�z�obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�-
sa�mi.�

Wy�ko�na�ne�w�ra�mach�przed�się�wzię�cia�tra�sy�stwo�rzą�je�dy�ny�w�swo�im�ro�-
dza�ju�pro�dukt�tu�ry�stycz�ny�łą�czą�cy�tu�ry�sty�kę�ak�tyw�ną�z�tu�ry�sty�ką�kul�tu�ro�-
wą�i�przy�rod�ni�czą.�Tu�ry�sta�prze�mie�rza�ją�cy�szla�ki�otrzy�ma�uni�kal�ny�w�ska�li
kra�ju�pa�kiet�wa�lo�rów�kra�jo�bra�zo�wych�(pas�nad�mor�ski,�Del�ta�i�Do�li�na�Wi�-
sły,�rów�nin�ny�ob�szar�Żu�ław),�przy�rod�ni�czych�(m.in.�Nad�mor�ski�Park�Kra�-
jo�bra�zo�wy,�Sło�wiń�ski�Park�Na�ro�do�wy)�i�kul�tu�ro�wych�(Ka�szu�by,�Ko�cie�wie,
Żu�ła�wy,�Po�wi�śle,�Trój�mia�sto).�

Z�uwa�gi�na�re�ali�za�cję�dru�gie�go�tu�ry�stycz�ne�go�przed�się�wzię�cia�„�Ka�ja�-
kiem�przez�Po�mo�rze”,�oba�pro�jek�ty�pro�wa�dzo�ne�bę�dą�rów�no�cze�śnie�i�wza�-
jem�nie�bę�dą�się�uzu�peł�nia�ły.�
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Ró�żno�rod�ność�kra�jo�bra�zu�oraz�rzeź�by�te�re�nu�spra�wia,�że
Po�mor�skie�to�do�sko�na�łe�miej�sce�do�upra�wia�nia�tu�ry�sty�ki
ro�we�ro�wej.�Ka�żdy�znaj�dzie�tu�coś�dla�sie�bie:�Ka�szu�by�to
wzgó�rza,�na�Żu�ła�wach�do�mi�nu�ją�rów�ni�ny,�na�to�miast�na�Ko�-
cie�wiu�i�Po�wi�ślu�wy�stę�pu�ją�obie�te�for�my.

Ama�to�rzy�gór�skiej�jaz�dy�upodo�ba�ją�so�bie�za�pew�ne�ka�szub�-
skie�wzgó�rza�w�oko�li�cach�Kar�tuz�i�Chmiel�na.�Sieć�szla�ków�ro�-
we�ro�wych�nie�jest�tu�mo�że�nad�zwy�czaj�roz�wi�nię�ta,�ale�mo�żna
sko�rzy�stać�ze�szla�ków�pie�szych,�któ�rych�nie�bra�ku�je,�a�któ�re
obej�mu�ją�naj�pięk�niej�sze�re�jo�ny�Szwaj�ca�rii�Ka�szub�skiej.�Na�le�ży
jed�nak�mieć�na�uwa�dze�wy�stę�pu�ją�ce�znacz�ne�ró�żni�ce�wy�so�ko�-
ści,�przez�co�szla�ki�przy�bie�ra�ją�mo�men�ta�mi�nie�mal�gór�ski�cha�-
rak�ter.�W�za�chod�niej�czę�ści�Ka�szub,�mię�dzy�By�to�wem�a�Słup-
skiem�war�to�od�być�wy�ciecz�kę�szla�kiem�ro�we�ro�wym�przez�te�ren
Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�go�Do�li�na�Słu�pi,�któ�re�go�głów�ną�atrak�cją�są
uni�kal�ne�w�ska�li�Eu�ro�py�elek�trow�nie�wod�ne.�Na�to�miast�naj�wa�-
żniej�szym�szla�kiem�oko�lic�Słup�ska�jest�Pier�ścień�Gra�fi�tów,�obej�-
mu�ją�cy�m.in.�frag�ment�Kra�iny�w�Kra�tę�ze�swo�ją�sto�li�cą�Swo-
ło�wem,�na�zwa�ną�Po�mor�ską�Wsią�Dzie�dzic�twa�Kul�tu�ro�we�go.
Szlak� do�sko�na�le� przy�bli�ża� bu�dow�nic�two� re�gio�nal�ne� tam�tych
stron,�z�cha�rak�te�ry�stycz�ny�mi�cha�ta�mi�o�kon�strukcji�szkie�le�to�wej.

Nie�co�ła�twiej�sze�tra�sy,�w�in�nych�czę�ściach�Ka�szub,�ofe�ru�ją
oko�li�ce�Ko�ście�rzy�ny�i�Choj�nic.�Naj�cie�kaw�sze�szla�ki�ro�we�ro�we
zlo�ka�li�zo�wa�ne�są�w�re�jo�nie�Wdzydz�kie�go�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�-
go�(oko�li�ce�Ko�ście�rzy�ny)�oraz�Par�ku�Na�ro�do�we�go�Bo�ry�Tu�chol�-
skie�(�oko�li�ce�Choj�nic).�Tra�sy�prze�bie�ga�ją�przez�naj�cen�niej�sze
przy�rod�ni�czo�te�re�ny�obu�par�ków,�dzię�ki�cze�mu�tu�ry�sta�ma�mo�-
żli�wość�bez�po�śred�nie�go�ob�co�wa�nia�z�bo�gac�twem�przy�ro�dy�tych
miejsc�oraz�po�dzi�wiać�wy�jąt�ko�wy�kra�jo�braz�jak�np.:�oko�li�ce�jez.
Wdzy�dze�na�te�re�nie�Wdzydz�kie�go�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�go�czy
Stru�ga�Sied�miu�Je�zior�w�Par�ku�Na�ro�do�wym�Bo�rów�Tu�chol�skich.

Na�pół�no�cy�Ka�szub�do�stęp�na�jest�atrak�cyj�na�tra�sa�ro�we�ro�-
wa�zwa�na�Tu�ry�stycz�nym�Szla�kiem�Pół�noc�nych�Ka�szub�prze�bie�-
ga�ją�ca�przez�po�wiat�puc�ki�i�wej�he�row�ski.�Sta�no�wi�pę�tlę�obej�-
mu�ją�cą�naj�cie�kaw�sze�tu�ry�stycz�nie�miej�sco�wo�ści�i�te�re�ny�obu�
po�wia�tów.�Łącz�na�dłu�gość�szla�ku�wy�no�si�133�km.�Klu�czo�wym
ele�men�tem�w�sie�ci�szla�ków�ro�we�ro�wych�na�Ka�szu�bach�Pół�noc�-
nych�jest�dro�ga�ro�we�ro�wa�na�Pół�wy�spie�Hel�skim.�Na�le�ży�do
naja�trak�cyj�niej�szych�i�naj�bar�dziej�po�pu�lar�nych�tras�ro�we�ro�wych
w�Po�mor�skim.�Wie�dzie�wzdłuż�Mie�rzei�Hel�skiej�do�star�cza�jąc�ro�-
we�rzy�stom�nie�zwy�kłych�wi�do�ków�na�Za�to�kę�Puc�ką.�Do�dat�ko�-
wym�atu�tem�tra�sy�jest�do�sko�na�ła�do�stęp�ność�ko�mu�ni�ka�cyj�na
(�ko�le�jo�wa�oraz�wod�na!�)�na�ka�żdym�od�cin�ku�szla�ku.

Wy�jąt�ko�wo�do�brze�roz�wi�nię�tą�sieć�szla�ków�ro�we�ro�wych�o�ró�-
żnej�ska�li�trud�no�ści�po�sia�da�na�to�miast�Ko�cie�wie.�Szla�ki�po�pro�-
wa�dzo�ne� zo�sta�ły� dro�ga�mi� po�lny�mi,� le�śny�mi� i� pu�blicz�ny�mi
o� ni�skim� na�tę�że�niu� ru�chu.� Oprócz� wa�lo�rów� przy�rod�ni�czych,
prze�mie�rza�jąc�ko�ciew�skie�szla�ki�zwie�dzić�mo�żna�licz�ne�za�byt�ki
w�naj�wa�żniej�szych�miej�sco�wo�ściach�po�wia�tu�sta�ro�gardz�kie�go
i�tczew�skie�go�(�m.in.�Tczew,�Pel�plin,�Gniew,�Skar�sze�wy�czy�Sta�-
ro�gard�Gdań�ski).�Wa�żnym�aspek�tem�sie�ci�ko�ciew�skich�szla�ków
jest�ich�do�stęp�ność�ko�mu�ni�ka�cyj�na.�Punk�ta�mi�wy�pa�do�wy�mi�są
bo�wiem�mia�sta�po�sia�da�ją�ce�po�łą�cze�nie�ko�le�jo�we� (Sta�ro�gard
Gdań�ski�i�Tczew),�dzię�ki�cze�mu�tu�ry�ści�mo�gą�do�trzeć�ko�le�ją�do
miejsc�wy�pa�do�wych�oraz�do�wol�nie�łą�czyć�tra�sy,�gdyż�ca�ła�sieć
jest�ze�so�bą�zin�te�gro�wa�na.

Po�wi�śle�ofe�ru�je�sieć�szla�ków�zlo�ka�li�zo�wa�nych�mię�dzy�Kwi�-
dzy�nem,� Sztu�mem,� Pra�bu�ta�mi,� Dzierz�go�niem� i�Mal�bor�kiem.
Głów�nym�pro�duk�tem�tu�ry�sty�ki�ro�we�ro�wej�jest�tu�Szlak�Zam�ków
Po�wi�śla�li�czą�cy�po�nad�80�km,�któ�ry�łą�czy�obiek�ty�w�Mal�bor�ku,
Sztu�mie,�Pra�bu�tach,�Prze�zmar�ku�i�Dzierz�go�niu..�Łącz�na�dłu�-
gość�ca�łej�sie�ci�szla�ków�na�Po�wi�ślu�wy�no�si�240�km.�

Z�ko�lei�naj�cie�kaw�szym��szla�kiem�ro�we�ro�wym�na�Żu�ła�wach
jest�Szlak�Men�no�ni�tów,�sta�no�wią�cy�oś�roz�wo�ju�tu�ry�sty�ki�na�tym
nie�zwy�kłym�te�re�nie.�Obej�mu�je�miej�sco�wo�ści,�któ�re�ob�ra�zu�ją
dzie�dzic�two�kul�tu�ro�we�Żu�ław�oraz�dzie�je�osad�nic�twa�na�ob�-
sza�rze�del�ty�Wi�sły.�Naj�cen�niej�szy�mi�obiek�ta�mi�na�szla�ku�są
uni�kal�ne�do�my�pod�cie�nio�we,�go�tyc�kie�ko�ściół�ki,�tzw.�za�gro�dy
ho�lender�skie�oraz�re�lik�to�we�już�cmen�ta�rze�men�no�nic�kie.�Na
tra�sie�znaj�du�ją�się�ta�bli�ce�in�for�ma�cyj�ne�pre�zen�tu�ją�ce�hi�sto�rię
da�ne�go�obiek�tu,�uzu�peł�nio�ną�ar�chi�wal�ny�mi�zdję�cia�mi,�ma�pa�-
mi�czy�ry�ci�na�mi. zd
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Po dro dze ro we rzy sta zo ba czyć mo że, obok
pięk nych la sów par ku przez któ re pro wa dzi prak -
tycz nie ca ła tra sa wy ciecz ki, kil ka in te re su ją cych
miejsc. Szcze gól nie god ne uwa gi są: Ope ra Le -
śna w So po cie, w po bli żu któ rej roz po czy na się
tra sa oraz sank tu arium w Ma tem ble wie na koń cu
tra sy. Po nad to na gro dą za stro my pod jazd na po -
cząt ku szla ku bę dzie pa no ra ma Za to ki Gdań skiej
z Ły sej Gó ry, bę dą cej rów nież ośrod kiem spor -
tów zi mo wych. Na tra sie zo ba czyć mo żna rów -
nież cmen tarz po le głych pod ko niec II woj ny
świa to wej żoł nie rzy ra dziec kich, oraz frag ment
Do li ny Ra do ści, po dob no naj pięk niej szej z do lin,
prze ci na ją cych te re ny par ku kra jo bra zo we go.

Tra sa koń czy się we Wrzesz czu, skąd ist nie je
mo żli wość po wro tu SKM lub dro ga mi ro we ro wy -
mi do So po tu, lub kon ty nu owa nia wy ciecz ki w
kie run ku za byt ko we go cen trum Gdań ska al bo
nad mo rze.

Sopot - Gdańsk Wrzeszcz

Długość trasy: 21 km
Trudność trasy: trasa łatwa
Dominująca nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2-3 godziny
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy/górski

Przebieg:
0 km – So pot (PKP). Od sta cji ko le jo wej je dzie my uli cą
Pod jazd (nie wje żdża jąc na ul. Bo ha te rów Mon te Cas si -
no) przez Al. Nie pod le gło ści i da lej uli cą Si kor skie go do
ul. Ar mii Kra jo wej, na stęp nie Abra ha ma. Skrę ca my w kie -
run ku Ope ry Le śnej (uli ca S. Mo niusz ki). Przed sta wem
No wo wiej skie go skrę ca my w le wo, w le śną dro gę pro -
wa dzą cą pod gó rę.

1,3 km – Wzgó rze Olim pij skie. Cmen tarz żoł nie rzy Ar -
mii Ra dziec kiej po le głych w mar cu 1945 w trak cie walk
o So pot i Gdańsk. Cze ka nas spo ry pod jazd na Ły są
Gó rę.
2,0 km – Ły sa Gó ra. Wy ciąg nar ciar ski, zna ko mi ty
punkt wi do ko wy na So pot i Za to kę Gdań ską. Za na mi
je den z naj trud niej szych pod jaz dów na ca łej wy ciecz ce.
3,5 km – Skrzyżowanie leśnych dróg. Skręcamy w lewo.
4,3 km – Skrzyżowanie z ulicą Reja (asfaltowa droga).

Jedzie my da lej pro sto pod gó rę, prze ci na jąc tę dro gę.
5,1 km – Le śnic two So pot. Skrę ca my w pra wo, na -
stęp nie ostro w le wo. Dość do bra dro ga do pro wa dza
nas do uli cy Spa ce ro wej.
6,5 km – ul. Spa ce ro wa. Prze ci na my tę ru chli wą ar te -
rię ko mu ni ka cyj ną, i je dzie my wzdłuż niej le śną dro gą
w kie run ku po łu dnio wym.
7,3 km - Skrzy żo wa nie le śnych dróg. Lek ko skrę ca my
w pra wo. Pro sto, głę bo kim wą wo zem pro wa dzi dro ga na
Oso wę. My skrę ca my w pra wo i  je dzie my na po łu dnie.
8,1 km - Owczar nia. W po bli żu du ża fer ma owiec,
ogród ki dział ko we. Je dzie my ok. 300 m wzdłuż kra wę -
dzi la su, na stęp nie skrę ca my w pra wo, na po łu dnie uli -
cą Ga lak tycz ną do koń ca ogród ków dział ko wych,
a na stęp nie po now nie w las.
10,0 km - Skręcamy w lewo, następnie po 200 me-
trach w prawo. Przed nami wąwóz, który stanie się
niedługo Doliną Radości.
12,5 km - Do li na Ra do ści. Ma low ni cza oko li ca i pięk -
ne wi do ki wy ja śnia ją, skąd po cho dzi na zwa. Przed
pstrą gar nią skrę ca my w pra wo, w tzw. „Kle szą Dro gę”,
po now nie za głę bia jąc się w bu ko we la sy par ku kra jo -
bra zo we go (dłu ższy pod jazd).
15,3 km - ul. Sło wac kie go. Prze ci na my tą ar te rię prze -
jaz dem pod dro gą. Od te go miej sca już ca ły czas bę -
dzie my mie li „z gór ki” po dość do brej dro dze le śnej.
16,4 km - Matemblewo. W pobliżu sanktuarium Matki
Boskiej Brzemiennej, położone w pięknej leśnej dolinie.
Ulicą Matemblewską jedziemy do ul. Słowackiego.
17,7 km - ul. Słowackiego. Od tego miejsca zaczyna
się droga rowerowa, która doprowadzi nas do centrum
Wrzeszcza.
20,7 km - Ga le ria Bał tyc ka. Skrzy żo wa nie z Al. Zwy cię stwa.
21,3 km - Gdańsk-Wrzeszcz (PKP/SKM).

Trasa rowerowa po Trójmiejskim
Parku Krajobrazowym, 

prowadzi przez jego południową część,

od Sopotu do Wrzeszcza
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Gdańsk za li cza ny jest do naj le piej za go spo da -
ro wa nych pol skich miast pod wzglę dem in fra -
struk tu ry ro we ro wej. 

Po wsta ją ce wciąż no we dro gi ro we ro we po zwa la -
ją na do god ne prze miesz cza nie się po mię dzy po -
szcze gól ny mi dziel ni ca mi. Ko rzy sta ją na tym nie tyl ko
miesz kań cy, ale rów nież tu ry ści. W je den dzień zwie -
dzić mo żna na ro we rze Oli wę, Wrzeszcz oraz za byt -
ko we Śród mie ście, do cie ra jąc do miejsc gdzie nie
wje dzie my sa mo cho dem.

Pro po no wa na tra sa wie dzie dro ga mi ro we ro wy mi
oraz w kil ku przy pad kach uli ca mi bez wy dzie lo ne go
pa sa ro we ro we go. Tra sa obej mu je naj wa żniej sze
miej sca w Oli wie (ka te dra po cy ster ska wraz z oko li cą),
Wrzesz czu (miej sca zwią za ne z no bli stą Günte rem
Gras sem), Plac So li dar no ści oraz mniej zna ne, a  bar -
dzo cie ka we Sta re Przed mie ście i Dol ne Mia sto. Po mi-
nię te zo sta ły za byt ki Sta re go i Głów ne go Mia sta, któ -
re ze wzglę du na du ży ruch tu ry stycz ny naj le piej zwie -
dzać po ru sza jąc się pie szo. Jed nak ja dąc wy dzie lo ną
dro gą ro we ro wą wzdłuż ul. Pod wa le Grodz kie oraz
Wa ły Ja giel loń skie ca ły czas obiek ty te ma my na wy -
cią gnie cie rę ki i w ka żdej chwi li mo że my pod je chać
i zo ba czyć z bli ska  in te re su ją cy nas za by tek.

Oli wa - Wrzeszcz - Gdańsk Głów ny

Dłu gość tra sy: 22 km
Trud ność tra sy: tra sa ła twa
Do mi nu ją ca na wierzch nia: miej skie dro gi ro we ro we
Czas po trzeb ny na po ko na nie tra sy: 2-3 go dzi ny
Re ko men do wa ny ro dzaj ro we ru: ro wer miej ski

Prze bieg: 
0 km - SKM Gdańsk Oli wa (ul. Grun waldz ka, Opac -
ka, Cy ster sów).
1,6 km - Pa łac Opa tów, Ka te dra Oliw ska, Park Oliw ski
(ul. Jac ka Ry biń skie go, Grun waldz ka).
5,25 - Współ cze sny me czet (ul. Po lan ki, Woj ska Pol -
skie go, Grun waldz ka).

7,4 km - Cen trum Han dlo we „Ga le ria Bał tyc ka”.
W po bli żu przy sta nek SKM Gdańsk Wrzeszcz
(ul. Dmow skie go, Bia ła).
8,3 km - Neo go tyc ki ko ściół pw. Naj święt sze go Ser -
ca Je zu so we go. Miej sce chrztu Gun te ra Gras sa
(ul. ks. Za tor -Przy toc kie go).
9,0 km - Plac Wy bic kie go. Ła wecz ka Günte ra Gras -
sa, któ ry uro dził się na ul. Le le we la (Plac Ko mo row -
skie go, ul. Le gio nów, Al. Zwy cię stwa).
13,0 km - Wia dukt Błęd nik. Wspa nia ły wi dok na Sta -
re Mia sto, wie że Głów ne go Mia sta oraz dźwi gi Stocz ni
Gdań skiej, neo re ne san so wy gmach daw nej Dy rek cji
Ko lei (ul. Ko le jo wa).
13,6 km - Plac So li dar no ści. Stocz nia Gdań ska i Po -
mnik Po le głych Stocz niow ców oraz Eu ro pej skie Cen -
trum So li dar no ści i wy sta wa „Dro gi do Wol no ści” (w
pod zie miach).
14,3 km - Za byt ko wa za bu do wa Sta re go i Głów ne -

go Mia sta (ul. Pod wa le Grodz kie, Wa ły Ja giel loń skie).
15,5 km - Go tyc ki ko ściół św. Trój cy i Mu zeum Na ro -
do we (ul. Oko po wa).
16,3 km - Bra ma Ni zin na, Ba stion, św. Ger tru dy, Ka -
mien na Ślu za (ul. Do bra, Ka mien na Gro bla, Szo py,
Dłu gie Ogro dy, Sza far nia).
19,0 km - Wy spa Oło wian ka. Pol ska Fil har mo nia Bał -
tyc ka, Cen tral ne Mu zeum Mor skie, ma ri na (po wrót
ul. Sza far nia do Mo stu Stą giew ne go).
19,8 km - Zie lo ny Most i Dłu gi Targ. Nie zwy kły wi dok
na Mo tła wę, ma ri nę i Głów ne Mia sto. Fon tan na Nep tu -
na, Ra tusz Głów ne go Mia sta, Dwór Ar tu sa, od bu do wa -
ne ka mie ni ce (ul. Po wroź ni cza, Ogar na).
20,7 km - Targ Wę glo wy. Wie ża Wię zien na i Ka tow -
nia (Mu zeum Bursz ty nu), Zło ta Bra ma, Bra ma Wy żyn -
na: Po mor skie Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej
(ul. Wa ły Ja giel loń skie, Hu ci sko).
21,7 km - Dwo rzec Głów ny PKP.

Rowerem     przez Gdańsk
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Jest to je den z naj cie kaw szych pro duk tów tu -
ry sty ki ak tyw nej Po wi śla. Szlak do sko na le pro -
mu je dzie dzic two kul tu ro we te go te re nu uka zu jąc
licz ne za byt ki w po sta ci zam ków go tyc kich lub
ich ru in.nad mo rze.

Jest to naj dłu ższy i jed no cze śnie naj cie kaw szy z ca -
łej no wo pow sta łej sie ci szla ków ro we ro wych na ob -
sza rze Po wi śla. Na tra sie zo ba czyć mo żna ma ło zna -
ne miej sco wo ści, w któ rych znaj du ją się lub znaj do -
wa ły się kie dyś po tę żne wa row nie Pań stwa Za kon ne -
go: Pra bu ty, Dzierz goń, Prze zmark, Sztum oraz Mal -
bork. Oprócz zam ków i ich ru in, po dro dze zo ba czyć
mo żna też wie le in nych cie ka wych miejsc i obiek tów.

Szlak pro wa dzi przez ma low ni cze te re ny Po wi śla,
lo kal ny mi dro ga mi o ma łym na tę że niu ru chu, po lny mi
i le śny mi dro ga mi grun to wy mi oraz krót ki mi od cin ka -
mi dróg  wo je wódz kich. Dłu gość szla ku wy no si po nad
100 km, więc na prze by cie go na le ży po świe cić co naj -
mniej dwa dni. In for ma cje o noc le gach w tym re gio nie
zna leźć mo żna m.in. na stro nie Po wi ślań skiej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej (www.po wi slan ska.hg.pl).

Ozna ko wa na ko lo rem czer wo nym tra sa ob fi tu je
w licz ne ta bli ce in for ma cyj ne i miej sca od po czyn ku.
W po rów na niu z in ny mi szla ka mi re gio nu, je go ozna -
ko wa nie jest na praw dę do bre. Am bit ni tu ry ści mo gą
do wol nie łą czyć tra sy, gdyż na Po wi ślu ist nie je dość
do brze roz bu do wa na sieć szla ków ro we ro wych m.in.
Mię dzy na ro do wa Tra sa Ro we ro wa R1(ko lor zie lo ny),
Szlak Ko ścio łów Po wi śla (nie bie ski) czy Szlak Nad wi -
ślań ski Do li ny Dol nej Wi sły (czar ny). 

Oprócz go tyc kich wa row ni, na szla ku zo ba czyć mo -
żna rów nież kil ka in nych, in te re su ją cych miejsc, zwią -
za nych z póź niej szy mi dzie ja mi Po wi śla. W la sach ota-
cza ją cych Pra kwi ce mo żna spo tkać licz ne ka mie nie
z wy ry tą ta je mi czą in skryp cją. Są to tzw. Ka mie nie Wil -
hel ma, któ re sta wia ne by ły w miej scu, gdzie ce sarz
Rze szy Nie miec kiej, Wil helm II upo lo wał oka za łe go ro -
ga cza. Pra kwi ce w XIX i na po cząt ku XX wie ku by ły wa -
żnym ośrod kiem po lo wań do któ re go przy je żdża li naj -
wy bit niej si do stoj ni cy Rze szy: ce sarz, ksią żę ta, na stęp -
cy tro nu. Sza cu je się, że wła śnie tu Wil helm II ustrze lił
ok. 500 szt. ro ga czy. Za cza sów mo nar chii, w miej scu
gdzie strze lił zwie rza, sta wia no drew nia ny słup na któ -
rym wy ry to da tę po lo wa nia, ce sar ską ko ro nę oraz li te -
rę „W”, je dy nie naj oka zal sze zdo by cze ozna ko wy wa no
gła za mi. Sza cu je się że w „kró lew skich la sach” w oko -
li cy Pra kwic znaj du je się ok. osiem dzie się ciu gła zów. 

Na to miast po ło żo ne do kład nie w po ło wie tra sy Wa -
ple wo Wiel kie to miej sce, któ re przez la ta by ło osto ją
pol sko ści na tych sil nie zger ma ni zo wa nych w XIX wie -
ku te re nach. By ła to re zy den cja pol skie go ro du Sie ra -
kow skich, któ rzy trwa li przy mo wie i tra dy cji pol skiej
nie ba cząc na na ci ski i re pre sje pru skich, a po tem hi -
tle row skich, wład ców tych ziem. Nie któ rzy z nich, jak
Sta ni sław Sie ra kow ski za pła ci li za to ce nę naj wy ższą.
Obec nie w nie co zde wa sto wa nym pa ła cu, oto czo nym
pięk nym par kiem, mie ści się Mu zeum Tra dy cji Szla -
chec kiej. Sam za by tek po wo li jest od na wia ny. Park

i pa łac po ło żo ny jest nie ca ły ki lo metr od szla ku, ale ko -
niecz nie na le ży po świę cić tro chę cza su na obej rze nie
tak bu dyn ku, jak rów nież prze pięk ne go par ku, w któ -
rym po ło żo na jest re zy den cja.

Dru gim in te re su ją cym szla kiem na Po wi ślu, rów nież
wy zna czo nym w ro ku 2012, jest szlak „Ko ścio łów Po -
wi śla”. Ma on ko lor nie bie ski i dłu gość 46 km. Roz po -
czy na się w Dzierz go niu, bie gnie przez Bą gart, Ja sną,
Żu ław kę Sztum ską, Sta ry i No wy Targ oraz Kal wę.
Koń czy się w Mi ko łaj kach Po mor skich. W ka żdej z tych
miej sco wo ści znaj du je się cie ka wy ko ściół, a w Mi ko -
łaj kach na wet dwa. Nie któ re z nich, jak na przy kład po -
tę żna świą ty nia w Ja snej, po cho dzą jesz cze z cza sów
krzy żac kich. Pa miąt ką z tych cza sów jest rów nież in -
te re su ją ca bu dow la w po sta ci Ka na łu Ju ran da – pro -
wa dzą ce go wo dę z je zio ra Ba lew skie go do zam ku
w Mal bor ku. Ten za by tek hy dro tech ni ki po cho dzi z XIV
wie ku! Naj cie kaw szym obiek tem na je go prze bie gu
jest akwe dukt „Jur ko wic kie Skle pie nie” znaj du ją cy się
w po bli żu Kal wy. Krzy ża cy (nie ma jąc żad nych no wo -
cze snych urzą dzeń!) wy bu do wa li tu po tę żny ziem ny
na syp, prze ci na jąc do li nę Jur ko wic kiej Stru gi, dzię ki
cze mu za cho wa li od po wied ni spa dek wo dy na dłu go -
ści kil ku dzie się ciu ki lo me trów.

Pra bu ty - Sztum - Mal bork

Dłu gość tra sy: 105 km
Trud ność tra sy: tra sa śred nio trud na
Do mi nu ją ca na wierzch nia; dro gi as fal to we
Czas po trzeb ny na po ko na nie tra sy: 2 dni
Re ko men do wa ny ro dzaj ro we ru: ro wer trek kin go wy

Prze bieg:
0 km - Pra bu ty. Po czą tek szla ku – ru iny zam ku przy ul.
Zam ko wej (na za chód od cen trum). Od dwor ca na le ży
do je chać ok. 1,5 km. War to zo ba czyć: go tyc ką kon ka te -
drę św. Woj cie cha, go tyc ki ko śció łek pol ski, go tyc ką Bra -
mę Kwi dzyń ską oraz XVIII - wiecz ne wo do cią gi miej skie.
1,6 km - Ru iny zam ku nad je zio rem Li wie niec. Od
zam ku je dzie my szla kiem czer wo nym dro gą na Iła wę.
5,6 km - Je zio ro So wi ca. Skrę ca my na par king przy
je zio rze, a stam tąd na na syp ro ze bra nej li nii ko le jo wej,
któ rą pro wa dzi szlak ro we ro wy.
8,9 km - Ob rzy no wo. Go tyc ki ko ściół. Przed miej sco wo -
ścią skrę ca my z na sy pu, wró ci my do nie go w Ja ku bo wie.
13,6 km - Ja ku bo wo. Ką pie li sko nad Je zio rem Dzierz -
goń – naj więk szym akwe nem wod nym Po wi śla.
17,5 km - Cie szy mo wo Wiel kie. Daw na ka pli ca dwor -
ska, pa łac i park. Szlak opusz cza na syp i kie ru je się
dro gą na za chód.
20,7 km - Ma tu le.
25,5 km - Sta ry Dzierz goń. Go tyc ki ko ściół. W po bli -
żu, w miej sco wo ści Za krę ty, daw ne gro dzi sko pru skie.
30,5 km - Fol wark. Od te go miej sca je dzie my szla kiem
żół tym do Prze zmar ka, na stęp nie wra ca my i je dzie my
na pół noc.
33,3 km - Prze zmark. Ru iny krzy żac kie go zam ku na pół -
wy spie, pięk ne je zio ro, miej sce od po czyn ku (nad je zio -
rem na koń cu wsi).

40,2 km - Pro taj ny. Daw ny ma ją tek, póź niej PGR.
Ostry skręt w le wo, pięk na ale ja dę bo wa.
42,5 km - Kiel my. Daw ny ma ją tek, póź niej PGR. Za wsią
przy krzy żu na roz wi dle niu dróg je dzie my za zna ka mi
w pra wo. W oko licz nych la sach „Ka mie nie Wil hel ma”.
44,3 km - Rze ka Dzierz goń. Nie prze je żdża jąc przez
mo stek je dzie my le śną dro gą w dół rze ki, ja dąc pro sto
zbo czy my ze szla ku ale od wie dzi my miej sco wość Sta -
re Mia sto z go tyc kim ko ścio łem.
48,3 km - Pra kwi ce. W po bli żu ro ze bra na li nia ko le jo -
wa i nie ist nie ją cy obec nie dwo rek, w któ rym prze by -
wał ce sarz Wil helm II.
50,2 km - Dzierz goń. Wzgó rze z ru ina mi zam ku krzy -
żac kie go (wjazd ro we rem od ul. Li ma now skie go, nie -
bie skim szla kiem), go tyc ki ko ściół z cen nym ba ro ko -
wym wy stro jem wnę trza oraz ze spół daw ne go klasz to -
ru z ba ro ko wym ko ścio łem św. Du cha. Szlak pro wa dzi
da lej na wschód ra zem ze szla kiem R1.
54,7 km - Kuk sy. Je zio ro, ką pie li sko gmin ne, po now -
nie ro ze bra na li nia ko le jo wa. Szlak pro wa dzi przez Mo -
ra ny i Tu li ce as fal tem do Wa ple wa.
63,7 km - Wa ple wo Wiel kie. Pa łac Sie ra kow skich,
park, ka pli ca pa ła co wa (kil ka set me trów od szla ku).
Tra sa pro wa dzi na za chód.
68,0 km - Sta ry Targ. Neo ba ro ko wy ko ściół, zbu do wa -
ny na pla nie krzy ża grec kie go z bo ga tym wy stro jem
wnę trza, obe lisk upa mięt nia ją cy pod pi sa nie ro zej mu
mię dzy Rzecz po spo li tą a Szwe cją w 1629 r. Przez miej -
sco wość prze pły wa Ka nał Ju ran da.
71,3 km - Kal wa. Go tyc ki ko ściół z drew nia ną wie żą,
sta re cha łu py drew nia ne. Je dzie my przez miej sco wość
bru ko wa ną dro gą.
75,3 km - Pie trz wałd. Go tyc ki ko ściół z XIV w.
77,8 km - Bar le wi ce. Dwór z XIX w. z do brze za cho -
wa ny mi bu dyn ka mi fol warcz ny mi.
79,7 km - Sztum. Za mek krzy żac ki, pięk na pro me na -
da nad je zio rem Sztum skim (pro wa dzi nią szlak).
W mie ście rów nież go tyc ki ko ściół św. An ny, ką pie li sko,
a w daw nym ko ście le ewan ge lic kim mu zeum.
84,3 km - Sztum skie Po le. Obok je zio ra Bia łe go szlak
pro wa dzi na Uśni ce, no wą dro gą ro we ro wą w le sie.
88,2 km - Uśni ce. Szlak pro wa dzi na pół noc, dro gą le śną.
91,5 km - Wę gry. Za wsią nie zwy kły wą wóz le śny – re -
zer wat „Pa rów Wę gry”. Daw ny ma ją tek, obec nie staj nie.
94,4 km - Go ści sze wo. Daw na go rzel nia, obec nie mie -
ści się w tej wsi lo kal ny bro war. Szlak bie gnie przez po -
la, na stęp nie wcho dzi w la sy nad No ga tem.
97,8 km - Wiel bark. Po nie miec kie for ty fi ka cje z okre -
su II woj ny świa to wej. W po bli żu sta no wi ska ar che olo -
gicz ne, od któ rych po cho dzi na zwa kul tu ry wiel bar skie
(goc kiej).
98,8 km - Ślu za „Szo no wo” na No ga cie. Przed ślu zą
szlak skrę ca na pół noc wzdłuż No ga tu. Bie gnie po cząt -
ko wo ście żką, któ ra za mie nia się póź niej w Mal bor ku
w pro me na dę wzdłuż No ga tu. Ten od ci nek szla ku jest
nie ozna ko wa ny.
104,0 km - Mal bork (za mek). Wje żdża my do mia sta
pro me na dą wzdłuż No ga tu, mi ja my za mek i przez od -
no wio ne cen trum mia sta kie ru je my się do dwor ca PKP
(105 km).
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Szlak Zamków Powiśla
Malbork nad  Nogatem Sztum
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Naj�dłu�ższy�i�za�ra�zem�naj�cie�kaw�szy�spo�śród�li�-
czą�cej�po�nad�800�km�sie�ci�„Ko�ciew�skich�Tras�Ro�-
we�ro�wych”.�Na� je�go�po�ko�na�nie�war�to�prze�zna-
czyć�dwa�dni,�aby�w�peł�ni�do�świad�czyć�wszyst�-
kich�atrak�cji.�

Na zwa szla ku po cho dzi od śre dnio wiecz ne go wład -
cy tych ziem, księ cia tczew skie go Grzy mi sła wa, a te -
ma tem prze wod nim jest dzie dzic two kul tu ro we Ko-
cie wia. Po dro dze zo ba czyć mo żna za byt ki Tcze wa,
bez cen ny ze spół ka te dral ny w Pel pli nie, uro kli we mia -
stecz ko Gniew z mo nu men tal nym zam kiem krzy żac -
kim oraz po ło żo ne na wy so kiej wi śla nej skar pie No we.

Tra sa pro wa dzi lo kal ny mi dro ga mi o ni skim na tę -
że niu ru chu oraz le śny mi i po lny mi dro ga mi o na -
wierzch ni grun to wej. Nie kie dy pia sko wa na wierz-
ch nia w la sach mo że być ucią żli wa, dla te go też le piej
jest za brać grub sze opo ny. Szlak jest dość dłu gi i nie -
co trud ny, prze zna czo ny jest ra czej dla bar dziej do -
świad czo nych ro we rzy stów, nie mniej jed nak god ny
uwa gi ze wzglę du na wspa nia łe za byt ki i ma low ni cze
kra jo bra zy Ko cie wia – „Ła god nej Kra iny”.

Tczew�-�Nowe�-�Twarda�Góra

Długość trasy: 102 km
Trudność trasy: trasa średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi asfaltowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 12-14 godzin (2 dni)
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy

Prze bieg: 
0 km - Tczew. (Dwo rzec PKP). Za byt ko we mo sty na
Wi śle z XIX wie ku, Sta re Mia sto, go tyc ka fa ra z pięk -
nym wy stro jem wnę trza,  neo go tyc ki ra tusz, Fa bry ka
Sztuk, Mu zeum Wi sły), Bul war Nad wi ślań ski.
25,7 km - Raj ko wy. Ba ro ko wy ko ściół z I poł. XVIII w.
usy tu owa ny na wznie sie niu. We wnątrz in te re su ją cy wy -
strój: ba ro ko wy oł tarz głów ny, go tyc ka fi gu ra Ma don ny.
29,9 km - Pelplin. Gotycki zespół pocysterski: katedra
i dawny klasztor cystersów, Muzeum Diecezjalne –

skarb ni ca sztu ki sa kral nej Po mo rza, w tym uni kal na Bi -
blia Gu ten ber ga z XV w., Gó ra Ja na Paw ła II – miej -
sce, w któ rym w czerw cu 1999 r.  pa pież Jan Pa weł II
od pra wił mszę świę tą, kla sy cy stycz ny pa łac bi sku pi
z 1837 r., go tyc ki ko ściół pw. Bo że go Cia ła z ba ro ko -
wym i ro ko ko wym wy po sa że niem.
39,0 km - No wa Cer kiew. Go tyc ko -ba ro kowy kościół.
Piękny, XVIII-wieczny ołtarz główny z gotycką figurą
Matki Boskiej Bolesnej.
45,5 km - Dzierżążno. Gotycki kościół z szachulcową
wieżą, we wnątrz ba ro ko we wy po sa że nie.
54,7 km - Gniew. Za mek krzy żac ki z XIII -XIV w., jed -

na z naj po tę żniej szych krzy żac kich wa row ni na Po mo -
rzu. Sta rów ka z neo go tyc kim ra tu szem, go tyc kim ko -
ścio łem św. Mi ko ła ja, pod cie nio wy mi ka mie nicz ka mi o
śre dnio wiecz nym ro do wo dzie.
62,7 km - Pia secz no. Go tyc ko -ba ro ko wy ko ściół sta -
no wią cy od 1968 r. Sank tu arium Mat ki Bo skiej Piase-
ckiej. Obiektem kultu jest tu gotycka figura Matki
Boskiej, znajdująca się w ołtarzu głównym. Wnętrze
zdobi piękne, barokowe i rokokowe wyposażenie.
78,2 km - Kościelna Jania. Gotycko-barokowy kościół.
79,2 km - Stara Jania. Dwór z XIX w.
Uwaga!  stacja PKP Twarda Góra km 91:70; możliwość
zakończenia wyjazdu bez zwiedzania Nowego.
97,7 km - Nowe. Gotycki kościół z XIV-XV w z cennym
wystrojem wnętrza. Pozostałości zamku krzyżackiego,
rynek z kamieniczkami.
101,7 km - Twarda Góra (powrót z Nowego ok. 5km).
Stacja PKP.

Szlak Grzymisława
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Turystyka rowerowa 
na Północnych 
Kaszubach

Ak�tyw�ny�wy�po�czy�nek�to�rzecz�ja�sna�po�ko�ny�wa�nie�tras�ro�we�ro�-
wych.�Z�Puc�ka�przez�Wła�dy�sła�wo�wo�i�Ja�star�nię�do�He�lu�pro�wa�dzi
specjal�nie�wy�ty�czo�na,�od�izo�lo�wa�na�od�ru�chu�sa�mo�cho�do�we�go,
ście�żka�ro�we�ro�wa.�Za�pla�no�wa�nie�kil�ku�dnio�wej�wy�ciecz�ki�nie�jest
pro�ble�mem�–�po�dro�dze�co�krok�zlo�ka�li�zo�wa�no�kem�pin�gi,�punk�ty
ga�stro�no�micz�ne� i�miej�sca� po�sto�ju.� In�ne� cie�ka�we� tra�sy� bie�gną
np.�z�Kro�ko�wej�do�Swa�rze�wa,�z�Bia�ło�gó�ry�przez�Dęb�ki�do�Kar�wi,
z�Puc�ka�przez�Błą�dzi�ko�wo,�z�Rzu�ce�wa�do�Osło�ni�na,�z�Wej�he�ro�wa
do�Ru�mi,�z�Gnie�wi�na�przez�Li�sew�ski�Dwór�nad�jez.�Dą�brze,�z�Puc�ka
przez�Darz�lu�bie,�Me�cho�wo�do�Sta�rzy�na,�etc
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W ce lu za pew nie nia od po wied nie go kom for tu użyt kow ni kom, ście żka wy ko na na jest z as fal tu pia sko we -
go o sze ro ko ści 2 m. Dla tu ry stów ro we ro wych przy go to wa no na 17,35 km tra sie 5 miejsc od poczyn-
ku. Miej sca do po sto ju przy go to wa no na te re nie dwor ców ko le jo wych w miej sco wo ściach: Łebcz, Sta -
rzyń ski Dwór, Kła ni no, Sła wo szy no oraz Kro ko wa. Ka żde z nich zo sta ło wy po sa żo ne w ma łą ar chi tek tu -
rę obej mu ją cą dwa kom ple ty ław drew nia nych, dwa ko sze be to no we oraz drew nia ną ta bli cę in for ma cyj ną.

Za pra sza my na stro nę: 

www.ka szu by pol noc ne.pl

Trasy rowerowe:

Puck-Swarzewo-Władysławowo-Chałupy-Kuźnica-Jastarnia-Jurata-Hel (łącznie 45km - 2h 20min.)

Krokowa-Kłanino-Radoszewo-Starzyński Dwór-Łebcz-Swarzewo (łącznie 18 km - 1h)

Puck-Błądzikowo-Rzucewo-Osłonino (łącznie 10km - 30min.)

Białogóra-Dębki-Karwia (łącznie 17 km - 55min.)

Puck-Darżlubie-Mechowo-Starzyno (15km - 50min.)

Gniewino-Lisewski Dwór-Kostkowo-Jez. Dąbrze (14km - 45min.)

Dębki-Żarnowiec (5km - 20min.)

Mechowo-Starzyński Dwór-Strzelno-Mieroszyno-Tupadły-Jastrzębia Góra (16km - 50min.)

Ścieżka rowerowa na trasie linii kolejowej Swarzewo-Krokowa
Trasa rowerowa przebiega przez miejscowości: Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Starzyński Dwór,
Radoszewo, Kłanino, Sulicice, Sławoszyno, Minkowice, Krokowa. Oś ścieżki rowerowej wytyczona
została w całości na starym nasypie kolejowm linii Puck-Krokowa. Nowa ścieżka rowerowa rzoczyna
się w miejscowości Gnieżżwo na skrzyżwaniu z drogą powiatową nr 216, a kończy w miejscowości
Krokowa na wysokości starego dworca kolejowego.

Ścieżka Jastarnia

Ścieżka rowerowa Puck-Rzucewo Ścieżka rowerowa Rzucewo Ścieżka rowerowa Krokowa-Swarzewo

Ścieżka rowerowa Puck
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1. Szlak Pusz czy Pi skiej (czer wo ny)

Dłu gość tra sy: 28,5 km
Plan tra sy: Pisz-Po go bie Śred nie-Po go bie Tyl -

ne-Le śni czów ka Ku lik-Ja błoń-Pisz

Opis szla ku: Tra sa jest krót ka i pro sta, pro wa -
dzi w więk szo ści la sa mi lub po dro gach as fal to -
wych. Szlak roz po czy na się i koń czy w Pi szu, na
skrzy żo wa niu ulic Gdań skiej, Le śnej i Kle men tow -
skie go. Bie gnie wo kół je zio ra Po go bie Wiel kie i Po -
go bie Ma łe. Po le ca ny szcze gól nie dla ro dzin
z dzieć mi, ze wzglę du na ni ski sto pień trud no ści.
Tu ry sta mo że sam wy brać kie ru nek w któ rym się
uda – na po łu dnie w stro nę Po go bia Śred nie go lub
na za chód w kie run ku Ja bło ni.

Co war to zo ba czyć:
• Ośro dek Edu ka cji Le śnej "PLISZ KA" w sie dzi bie

Nad le śnic twa Pisz
• Le śni czów ka Ku lik,
• Przy kła dy tra dy cyj ne go bu dow nic twa wiej skie go

w Po go biu Śred nim i Tyl nym,
• Cmen tarz ewan ge lic ki w Po go biu Śred nim z po-

cząt ku XX wie ku.
• Za byt ko wa wie ża ci śnień w Pi szu 

2. Szlak Las Szast (nie bie ski)

Dłu gość tra sy: 33,5 km
Plan tra sy: Pisz-Szast-Wą do łek-Pi sko rze wo-

Po go bie Śred nie-Pisz.

Opis szla ku: Aby ła two i bez piecz nie do je chać do
po cząt ku szla ku nie bie skie go, za le ca na jest jaz da
frag men tem szla ku czer wo ne go, któ ry swój po czą -
tek ma w Pi szu na skrzy żo wa niu ulic: Gdań skiej,
Le śnej i Kle men tow skie go. Tra sa wie dzie wzdłuż
La su Ochron ne go Szast – ob szar, na któ rym po zo -

sta wio no wszyst kie po ła ma ne i uszko dzo ne drze -
wa po przej ściu hu ra ga nu w 2002 ro ku. Kie ru jąc się
do miej sco wo ści Wą do łek ro we rzy sta bę dzie mógł
zo ba czyć drew nia ne za bu do wa nia wiej skie, śla dy
bu dow li daw nej hu ty że la za oraz cmen ta rze ewan -
ge lic kie. Tra sa szla ku jest nie dłu ga i umiar ko wa nie
ła twa, pro wa dzi w więk szo ści la sa mi.

Co war to zo ba czyć:
• Las Ochron ny Szast
• Cmen tarz ewan ge lic ki w oko li cach Re zer wa tu

Szast z pocz. XX w.
• Daw na hu ta że la za w Wą doł ku, śla dy bu dow li

prze my sło wych i hy dro tech nicz nych
• Cmen tarz ewan ge lic ki z II poł. XIX w. w Wą doł ku
• Drew nia na za bu do wa wiej ska w Pi sko rze wie
• Cmen tarz ewan ge lic ki z XIX w. w Pi sko rze wie
• Przy kła dy tra dy cyj ne go bu dow nic twa wiej skie go

w Po go biu Śred nim
• Cmen tarz ewan ge lic ki z pocz. XX w. w Po go biu

Śred nim
• Za byt ko wa wie ża ci śnień w Pi szu 

3. Szlak Nie dźwie dzi Róg (zie lo ny)

Dłu gość tra sy: 55 km
Plan tra sy: Snop ki -Kar wik-Nie dźwie dzi Róg-

Koń ce wo-Wej su ny-Ja go dzin-Sze ro ki Bór-Wiar -
tel -Ja błoń-Wą glik-Snop ki

Opis szla ku: Tra sa roz po czy na w miej sco wo ści
Snop ki. Kie ru jąc się do Nie dźwie dzie go Ro gu,
war to za trzy mać się przy ślu zie Kar wik na Ka na le
Je gliń skim, któ ry łą czy j. Sek sty z j. Roś. Do Nie -
dźwie dzie go Ro gu pro wa dzi uro kli wa tra sa przez
las, na koń cu któ rej – w Nie dźwie dzim Ro gu - wi -
dać prze pięk ny wi dok na Je zio ro Śniar dwy i obie
wy spy – Pa ję czą i Czar ci Ostrów. W Wej su nach
mo żna zo ba czyć Re gio nal ną Izbę. Do je żdża jąc

przez las do Ja go dzi na na le ży prze ciąć dro gę kra -
jo wą i kie ro wać się w stro nę Sze ro kie go Bo ru. Po -
tem tra sa pro wa dzi w więk szo ści la sa mi, w bli skim
lub dal szym są siedz twie je zior. Ro we rzy sta prze -
je dzie przez miej sco wość Wiar tel, a po tem Ja błoń
i przez Wą glik wró ci do Sno pek. Trud ność tra sy
jest zró żni co wa na – wy stę pu ją na niej frag men ty,
któ re przez kil ka ki lo me trów pro wa dzą po piasz -
czy stej na wierzch ni. Tra sa dłu ga i przez ki lo me try
do po ko na nia do syć trud na.

Co war to zo ba czyć:
• Ma zur ski Park Kra jo bra zo wy (la sy, je zio ra)
• Cmen tarz wo jen ny i ewan ge lic ki w Snop kach
• Ślu za na ka na le Je gliń skim w Kar wi ku
• Przy kła dy tra dy cyj ne go bu dow nic twa wiej skie go

w Kar wi ku
• Izba Re gio nal na w Wej su nach

4. Szlak Brze giem Je zio ra Śniar dwy
(żół ty)

Dłu gość tra sy: 31 km
Plan tra sy: Szcze chy Wiel kie-Zdo ry-Kwik-No -

we Gu ty-Ły so nie-Rost ki -Szcze chy Ma łe-Trzon ki
lub Trzon ki -Szcze chy Ma łe-Rost ki -Ły so nie-No -
we Gu ty-Kwik-Zdo ry-Szcze chy Wiel kie

Opis szla ku: Szlak jest dość krót ki, ale trud ny.
Du że wa ha nia wy so ko ści te re nu, zjaz dy i wjaz dy
„pod gór ki”, piasz czy ste na wierzch nie, wy ma ga ją
dość do brej kon dy cji. Ro we rzy sta bę dzie pro wa -
dzo ny przez la sy, za bu do wa nia, te re ny otwar te
i za ba gnio ne, po dro gach as fal to wych, grun to wych
i piasz czy stych, przez 8 wsi. W Zdo rach wi dok
na Je zio ro Sek sty oraz Pół wy sep Sze ro ki Ostrów.
Chwi lę od po czyn ku mo żna spę dzić w po ło wie
dro gi nad ma low ni czym wy so kim brze giem je zio ra

Rowerem przez Mazury
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Śniar�dwy�w�oko�li�cach�Kwi�ku�i�No�wych�Gut.�Kie�ru�jąc
się�w�po�wrot�ną�tra�sę�z�No�wych�Gut�na�le�ży�prze�ciąć
dro�gę�kra�jo�wą�i�przez�te�re�ny�łąk�i�la�sów�do�je�chać�do
miej�sco�wo�ści�Ły�so�nie,�a�po�tem�Rost�ki.�Tra�sa�wie�dzie
wzdłuż�czę�ści�j.�Roś,�prze�ci�na�jąc�rze�kę�Wil�kus.�Da�lej
dro�ga�pro�wa�dzi�do�Szczech�Ma�łych�i�Trzo�nek.�Tu�ry�-
sta�mo�że�wy�brać�kie�ru�nek�szla�ku�– roz�po�cząć�go�mo�-
żna� ja�dąc� al�bo� w� kie�run�ku� wsi� Trzon�ki,� al�bo� do
Szczech�Wiel�kich.

Co war to zo ba czyć:
• Je�zio�ro�Śniar�dwy�i�punk�ty�wi�do�ko�we�na�tra�sie
No�we�Gu�ty�-Zdo�ry

• Wy�spa�Sze�ro�ki�Ostrów�w�Zdo�rach
• Przy�kła�dy�tra�dy�cyj�ne�go�bu�dow�nic�twa�wiej�skie�go
w�Zdo�rach�i�Trzon�kach

5. Szlak Pę tla Beł da ny (czer wo ny)

Dłu�gość�tra�sy:�39,3�km
Plan tra�sy:�Ru�cia�ne�-Ni�da-Ślu�za�Gu�zian�ka-Wej�-

su�ny-Onu�fry�je�wo-Po�piel�no-Wierz�ba-Izno�ta-Wy�-
gry�ny-Ślu�za�Gu�ziank-Ru�cia�ne�-Ni�da.

Opis�szlaku:�Tra�sa�roz�po�czy�na�się�na�ul.�Dwor�-
co�wej�w�Ru�cia�nem�-Ni�dzie�w�kie�run�ku�Ślu�zy�Gu�-
zian�ka.�Po�dą�ża�jąc�głów�ną�dro�gą�w�stro�nę�Wej�sun
war�to�zwie�dzić�Izbę�Re�gio�nal�ną.�Tuż�za�Wej�su�na�-
mi�znaj�du�je�się�prze�jazd�przez�ma�ły�mo�stek�i�wjazd
na�łą�ki.�Po�pra�wej�stro�nie�w�od�da�li�wi�dać�za�byt�ko�-
wy�wia�trak.�Kie�ru�jąc�się�do�Po�piel�na�dro�gą�as�fal�-
to�wą�ro�we�rzy�sta�mi�nie�Onu�fry�je�wo�osa�dę�za�ło�żo�ną
przez�sta�ro�obrzę�dow�ców�i�da�lej�po�dą�ża�jąc�la�sem
prze�je�dzie�przez� re�zer�wat�ko�ni�ka�pol�skie�go.�Na
tym�te�re�nie�przy�go�to�wa�no�dwa�par�kin�gi�le�śne.�Na
skrzy�żo�wa�niu�kie�ru�jąc�się�na�Wierz�bę,�chęt�ni�mo�-
gą� zwie�dzić�Mu�zeum�Przy�rod�ni�cze�w�Po�piel�nie.
W�Wierzbie�cze�ka�prom,�któ�ry�po�zwo�li�uczest�ni�kom
wy�ciecz�ki�prze�pra�wić�się�na�dru�gą�stro�nę�je�zio�ra
Beł�da�ny.� Po� prze�pły�nię�ciu� na�le�ży� kie�ro�wać� się

w�stronę�Izno�ty�zgod�nie�ze�strzał�ka�mi.�War�to�w�tej
miej�sco�wo�ści�zwie�dzić�Osa�dę�Ga�lin�dów.�W�dro�dze
do�Wy�gryn�na�po�tkać�mo�żna�trzy�pięk�ne�śród�le�śne
je�zior�ka.�Za�Wy�gry�na�mi�le�śny�od�ci�nek�szla�ku�wie�-
dzie�nad�je�zio�rem�Beł�da�ny�do�ślu�zy�Gu�zian�ka,�a�po�-
tem�Ru�cia�ne�go�-Ni�dy.�Ja�dąc�pro�sto�szlak�za�mknie
się�w�Ru�cia�nem�-Ni�dzie.�Ście�żka�ta�nie�jest�mo�że
naj�krót�sza,�ale�przy�za�cho�wa�niu�spo�koj�ne�go�tem�-
pa�ro�we�rzy�sta�bez�pro�ble�mu�da�so�bie�ra�dę.

Co war to zo ba czyć:
• Ślu�za�Gu�zian�ka
• Izba�Re�gio�nal�na�w�Wej�su�nach
• Re�zer�wat�ko�ni�ka�pol�skie�go
• Mu�zeum� Przy�rod�ni�cze,� Sta�cja� Ba�daw�cza� Pol
skiej�Aka�de�mii�Na�uk�w�Po�piel�nie,�

• Ga�lin�dia�-�Ma�zur�ski�Eden�w�Izno�cie

6. Szlak Pę tla Nidz ka (nie bie ski)

Dłu�gość�tra�sy:�49�km
Plan�tra�sy:�Ru�cia�ne�-Ni�da-ul.�Dwor�co�wa-ul.�Wiej�-

ska-ul. Że�glar�ska-Le�śni�czów�ka Pra�nie-Krzy�że-
Kar�wi�ca -Wiar�tel - Le�śni�czów�kaCza�ple -Ru�cia�-
ne�-Ni�da.

Opis�szla�ku:�Szlak�na�le�ży�roz�po�cząć�w�miej�sco�-
wo�ści�Ru�cia�ne�-Ni�da�na�uli�cy�Dwor�co�wej.�Po�wy�-
jeź�dzie�z�Ru�cia�ne�go�-Ni�dy�w�kie�run�ku�miej�sco�wo�ści
Krzy�że�dro�ga�jest�sze�ro�ka�o�do�brej�na�wierzch�ni,
na�stęp�nie�zmie�nia�się�w�dro�gę�le�śną�wio�dą�cą�do
Mu�zeum�Gał�czyń�skie�go�w�Le�śni�czów�ce�Pra�nie.
Od� le�śni�czów�ki�Pra�nie� trze�ba� do�kład�nie� śle�dzić
ozna�ko�wa�nie�ście�żki.�Tuż�przed�wjaz�dem�na�żu�-
żlo�wą�dro�gę�pro�wa�dzą�cą�do�Krzy�ży,�war�to�skrę�cić
w�le�wo,�by�po�ok.�100�me�trach�dojść�do�uro�cze�go,
le�śne�go�je�zior�ka.�Kie�ru�jąc�się�w�stro�nę�Kar�wi�cy�od�-
ci�nek� ście�żki� pro�wa�dzi� nad� je�zio�rem� Nidz�kim,
gdzie�po�le�wej�stro�nie�znaj�du�je�się�bin�du�ga�„Bo�-
bro�wa”,�od�po�wied�nie�miej�sce�do�po�dzi�wia�nia�je�zio�-

ra�Nidz�kie�go.�Za�miej�sco�wo�ścią�Kar�wi�ca�zgod�nie
z�dro�go�wska�zem�tra�sa�pro�wa�dzi�na�Prze�rośl.�Da�-
lej�tra�sa�bie�gnie�przez�dro�gę�piasz�czy�stą,�któ�ra�do�-
pro�wa�dzi� do� le�śne�go� par�kin�gu� z� ła�wecz�ka�mi,
a�na�stęp�nie�do�szo�sy�as�fal�to�wej�łą�czą�cej�Pisz�z
Tu�ro�ślą.�Na�le�ży�nią�do�je�chać�do�skrzy�żo�wa�nia�kie�-
ru�jąc�się�do�wsi�Wiar�tel.�W�Wiar�tlu�za�ko�ścio�łem
na� roz�wi�dle�niu� trze�ba� skrę�cić�w� le�wo� i�wje�chać
w�las.�Dro�ga�jest�grun�to�wa�i�bie�gnie�przez�te�ren
Pusz�czy�Pi�skiej.�Zgod�nie�z�dro�go�wska�zem�na�le�ży
kie�ro�wać�się�do�Ru�cia�ne�go�-Ni�dy,�dro�gą�zwa�ną�„za�-
mor�dej�ska”.�Po�prze�je�cha�niu�prze�jaz�du�ko�le�jo�we�-
go�i�mo�stu,�ro�we�rzy�sta�do�trze�do�Ru�cia�ne�go�-Ni�dy.
Pod�ko�niec�wy�ciecz�ki�war�to�zwie�dzić�jesz�cze�wy�-
łusz�czar�nię�na�sion.�Czas�po�trzeb�ny�do�prze�je�cha�-
nia� Pę�tli� Nidz�kiej� to� oko�ło� 7-8� go�dzin.� Tra�sę� tę
mo�żna�szcze�gól�nie�po�le�cić�oso�bom�za�pra�wio�nym
w�ro�we�ro�wych�wo�ja�żach,�któ�rzy�szcze�gól�nie�ce�nią
so�bie�ci�szę�i�spo�kój.�

Co war to zo ba czyć:
• Wy�łusz�czar�nia�na�sion�w�Ru�cia�nem�-Ni�dzie
• Mu�zeum�Kon�stan�te�go�Il�de�fon�sa�Gał�czyń�skie�go
-�Le�śni�czów�ka�Pra�nie

• Miej�sca�wi�do�ko�we�-�bin�du�ga�„Bo�bro�wa”

7. Szlak Pę tla Woj now ska (zie lo ny)

Dłu�gość�tra�sy:�40,2�km
Plan�tra�sy:�Ru�cia�ne�-Ni�da�-ul.�Dwor�co�wa�-Al.�Wcza-

sów�-ul.�Wiej�ska�-ul.� Że�glar�ska�-Woj�no�wo�-Gał�ko-
wo�-Ka�dzi�dło�wo�-No�wy�Most�- Izno�ta�-Wy�gry�ny�-Ślu�-
za�Gu�zian�ka-Ru�cia�ne�-Ni�da.

Opis�szla�ku:�Szlak�roz�po�czy�na�się�i�koń�czy�w�Ru�-
cia�nem�-Ni�dzie.� Ro�we�rzy�sta� ja�dąc� ul.� Dwor�co�wą
w�kie�run�ku�Pi�sza�na�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�w�pra�wo
i�prze�je�żdża�przez�prze�jazd�ko�le�jo�wy.�Da�lej�prze�-
miesz�cza�się�Ale�ją�Wcza�sów�do�dru�giej�czę�ści�mia�-
sta��– Ni�dy.����������������������������������������������cd. na str. 28
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cd. ze str. 27

Po wy jeź dzie z la su na po tka mo stek na rze ce
Nid ce. Na le ży prze je chać Ni dę ul. Wiej ską na stęp -
nie ul. Że glar ską i je chać dro gą grun to wą pro wa -
dzą cą do Krzy ży i Kar wi cy. Głów na dro ga skrę ca
ła god nie w le wo, ale na le ży je chać pro sto do krzy -
żów ki i skrę cić w pra wo. Do je chać do dro gi as fal to -
wej i kie ro wać się zgod nie ze zna ka mi dro go wy mi.
Przed Woj no wem, kie ru jąc się do Gał ko wa, w le sie
znaj du je się gła zo wi sko, któ re jest jed nym z naj -
więk szych na Ma zu rach. We wsi Woj no wo zwie dzić
mo żna Klasz tor Sta ro wier ców, Cer kiew Pra wo sław -
ną i Mo len nę Sta ro obrzę dow ców. Na stęp nie szlak
wie dzie dro gą as fal to wą, prze kra cza most na rze -
ce Kru ty nia i na skrzy żo wa niu skrę ca w le wo na wą -
ską grun to wą dro gę. Ten ma low ni czy od ci nek tra sy
pro wa dzi przez po la, a po tem łą ki i pa stwi ska. Da -
lej tra sa wie dzie przez Gał ko wo (stad ni na ko ni Fe -
renste inów) oraz wieś Ka dzi dło wo z Par kiem Dzi -
kich Zwie rząt oraz osa dą kul tu ro wą. Po dro dze
wieś No wy Most. W Izno cie pro po nu je my zwie dzieć
Ga lin dię  - Ma zur ski Eden. Na stęp nie na le ży kie ro -
wać się do Wy gryn zgod nie z dro go wska zem. Po
dro dze na po tkać mo żna le śne je zior ka. Prze je -
żdża jąc Wy gry ny ro we rzy sta mi nie mo stek po now -
nie na rze ce Nid ce. Na stęp nie po dą ża dro gą
grun to wą przez las w kie run ku Ru cia ne go -Ni dy. W
koń co wej czę ści dro ga wie dzie nad je zio rem Beł -
da ny. Prze je cha nie ca łej pę tli zaj mie oko ło 5-6 go -
dzin, ale na le ży za rezerwo wać so bie ca ły dzień,
gdyż moc atrak cji, ja kie są po dro dze, spra wią, że
wy ciecz ka nie co się wy dłu ży.  

Co war to zo ba czyć:
• Klasz tor Sta ro wier ców w Woj no wie
• Cer kiew Pra wo sław na w Woj no wie
• Ga le ria  we wsi Woj no wo
• Dwór Łow cze go i Sa lon Ma rion Dönhoff w Gał ko wie
• Osa da Kul tu ro wa w Ka dzi dło wie
• Park Dzi kich Zwie rząt w Ka dzi dło wie
• Ga lin dia – Ma zur ski Eden w Izno cie

8. Szlak „Wo kół je zio ra Orzysz”

Dłu gość tra sy: 33 km
Plan tra sy: Orzysz-Grą dy-Odo je-Czar ne-Pań -

ska Wo la  -Sko mack Wiel ki -Ogró dek-Rost ki Sko -
mac kie-Wierz bi ny-Orzysz.

Opis szla ku: Szlak two rzy pę tlę, roz po czy na
i koń czy się w Orzy szu na roz jeź dzie w kie run ku
wznie sie nia przed miej sco wo ścią Grą dy. Za Grą da -
mi kil ka dzie siąt me trów od tra sy znaj du je się je zio -
ro Rzą śni ki. Ko ło wsi Odo je znaj du je się wia -
dukt ko le jo wy, któ ry umo żli wi prze jazd nad tor fo wi -
skiem. Dal szy od ci nek tra sy pro wa dzi do wsi Czar -
ne, a na stęp nie do Pań skiej Wo li i Sko mack Wiel ki.
Po ko nu jąc tra sę war to za trzy mać się i zwie dzić Mu -
zeum Mi cha ła Kaj ki w Ogród ku. Za roz jaz dem na
skra ju wsi Rost ki Sko mac kie dro ga bie gnie da lej
wzdłuż brze gu je zio ra Rost ki. Kie ru jąc się do Orzy -
sza na le ży wje chać na pół wy sep Ame ry ka w wą ski
prze smyk mię dzy je zio ra mi Orzysz i Wierz biń skie.
Wzdłuż je zio ra Wierz biń skie go po prze ciw nej stro -
nie pół wy spu wy ła nia się za bu do wa wsi Wierz bi ny.
Ro we rzy sta koń cząc szlak w Orzy szu do trze do
drew nia ne go mo stu z któ re go wi dać pla żę miej ską.
Szlak prze bie ga przez uro kli we miej sco wo ści, za -
pew nia za rów no kon takt z na tu rą jak i hi sto rią. 

Co war to zo ba czyć:
• Ko ściół pw. Mat ki Bo żej Szka plerz nej w Orzy szu
• Ko ściół pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa

w Orzy szu

• Gó ra Zam ko wa i Gro dzi sko na te re nie wsi Ostrów
• Mu zeum Mi cha ła Kaj ki w Ogród ku

9. Szlak „Po Szwaj ca rii Orzy skiej”

Dłu gość tra sy: 30,5 km
Plan tra sy: Orzysz-Grą dy-Da no wo-Stocz ki Ublik-

-Cierz pię ty-Za stru żne-Droz do wo-Wę że wo-Okar to wo. 
Opis szla ku: Szlak roz po czy na się w Orzy szu

przy wy jeź dzie do miej sco wo ści Grą dy. W Grą dach
znaj du je się wznie sie nie z któ re go do strzec mo żna
za bu do wa nia miej sco wo ści Grą dy. Kie ru jąc się do
Da no wa na le ży prze je chać to ry ko le jo we i je chać
dro gą le śną wzdłuż je zio ra Rzą śni ki i je zio ra Błę kit -
ne. Przed Ubli kiem tra sa wie dzie przez la sy grą do -

we wo kół daw nej osa dy Stocz ki. Da lej na tra sie
wy ciecz ki w miej sco wo ści Ublik war to od wie dzić
pra cow nię ce ra micz no -ar ty stycz ną Ma nu fak tu ra
Gó rec ka. Na stęp nie prze mie rzać tra sę wzdłuż je -
zio ra Bu weł no. W Cierz pię tach znajdu je się cmen -
tarz wo jen ny z pierw szej woj ny świa to wej oraz
po tę żny bun kier po ło żo ny na wzgó rzu na po łu dnie
od wsi. Kie ru jąc się do miej sco wo ści Za stru żne
i Droz do wo ro we rzy sta mi nie nie da le ko na pół noc
re zer wat Nie tlic kie Ba gno, po tem wieś Wę że wo
nad rze ką Wę żów ka. Tra sa koń czy się w Okar to -
wie po ło żo nym nad je zio rem Śniar dwy i Tyr kło,
gdzie znaj du je się Sta cja Ma zur skie go Ra tow nic -
twa Wod ne go. Szlak po sia da uroz ma ico ny kra jo -
braz la sów, je zior oraz wsi.

Co war to zo ba czyć:
• Ko ściół pw. Mat ki Bo żej Szka plerz nej w Orzy szu
• Ko ściół pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa

w Orzy szu
• Ma nu fak tu ra Gó rec ka w Ubli ku
• Bun kier pod Cierz pię ta mi
• Cmen tarz wo jen ny w Cierz pię tach  
• Sta cja Ma zur skie go Ra tow nic twa Wod ne go

w Okar to wie
• Ko ściół pw. Nie po ka la ne go Ser ca NMP w Okar-

to wie

10. Szlak „Wo kół je zio ra Śniar dwy” 

Dłu gość tra sy: 100,4 km
Plan tra sy: Pisz-Nie dźwie dzi Róg-Koń ce wo -

-Wej su ny-Po piel no-Mi ko łaj ki-Dziu bie le-Su chy Róg

Rowerem



-Tu chlin-Zdę gów ko-Wę że wo-Okar to wo-Zdo ry-
-Szcze chy Wiel kie-Pisz.

Opis szla ku: Tra sa two rzy pę tlę wo kół je zio ra
Śniar dwy. Wy ciecz kę na le ży roz po cząć w Pi szu na
ul. Olsz tyń skiej. Wy je żdża jąc z Pi sza po le wej stro -
nie znaj du ją się bun kry. Kie ru jąc się do Nie dźwie -
dzie go Ro gu na le ży prze je chać przez Snop ki oraz
Ja go dzin. Ten od ci nek szla ku wie dzie dro gą le śną,
gdzie znaj du ją się bo ry so sno we, nie du że po wierz-
ch nie za ba gnio nych la sów ol szo wych oraz ukry ta w
le sie le śni czów ka Or le. 

Da lej tra sa bie gnie obok je zio ra Ka cze raj no. Na -
le ży prze je chać most na Blan ko wej Stru dze, skrę -
cić w pra wo i da lej po dą żać za czer wo ny mi zna-
ka mi. W Nie dźwie dzim Ro gu wzdłuż brze gu je zio -
ra Śniar dwy roz cią ga się pięk ny wi dok na wy spy:
Czar ci Ostrów, Pa ję czą i Sze ro ki Ostrów. 

Dro ga w kie run ku Koń ce wa jest piasz czy sta. Na
tra sie do Po piel na w Wej su nach war to zwie dzić
Izbę Re gio nal ną, a na stęp nie po dzi wiać re zer wat
ko ni ka pol skie go. W Po piel nie war te obej rze nia jest
Mu zeum Przy rod ni cze. 

Kie ru jąc się do Mi ko ła jek ro we rzy sta prze pra wi
się pro mem na dru ga stro nę je zio ra Beł da ny. Z cen -
trum Mi ko ła jek na le ży je chać ul. Ła bę dzią kie ru jąc
się na Łuk naj no. Od ci nek szla ku wiodą cy do miej -
sco wo ści Dziu bie le bie gnie wzdłuż za ba gnio ne go
brze gu Śniardw, na stęp nie przez las so sno wy obok
re zer wa tu Cza pli niec. 

Da lej szlak bie gnie do miej sco wo ści Su chy Róg,
któ ry po ło żo ny jest na wą skim prze smy ku mię dzy
je zio ra mi Śniar dwy i Tu chliń skie. Kie ru jąc się do Tu -
chli na war to zwie dzić Ma zur ską Ga le rie czyn ną w

se zo nie let nim. Na stęp nie na le ży kie ro wać się na
Zdę gów ko, Wę że wo oraz Okar to wo. W dro dze
powrot nej do Pi sza ro we rzy sta do je dzie do No wych
Gut miej sco wo ści w któ rej znaj du je się roz le gły wi -
dok na je zio ro Śniar dwy. Jest to od po wied nie miej -
sce do upra wia nia spor tów wod nych. Dro ga w kie-
run ku Kwi ku jest za ba gnio na, łą czy je zio ro Śniar -
dwy z je zio rem Bia ło ław ki. Na stęp nie tra sa pro wa -
dzi przez nie wiel ki las, któ ry koń czy się przed
Zdo ra mi. W Zdo rach ko ło szko ły dro gą grun to wą
w pra wo mo żna do strzec wy spę Sze ro ki Ostrów.
Kie ru jąc się do Szczech Wiel kich po pra wej stro -
nie wi dać je zio ro Sek sty. Ze Szczech Wiel kich na -
le ży je chać dro gą kra jo wą do Pi sza. Po dro dze
war to za trzy mać się przy mo ście na Ka na le Je gliń -
skim. Za le ca my po dzie lić tra sę na eta py/ dni, by
do strzec wszyst kie wa lo ry szla ku oraz po znać cie -
ka we miej sca.

Co war to zo ba czyć:
• Bun kry w Pi szu z II woj ny świa to wej, Pi ska Po-

zy cja Ry glo wa
• Izba Re gio nal na w Wej su nach
• Re zer wat ko ni ka pol skie go
• Sta cja Ba daw cza Pol skiej Aka de mii Na uk w Po-

piel nie, Mu zeum Przy rod ni cze
• Prom na li nie w Wierz bie
• Wio ska że glar ska Mi ko łaj ki
• Ma zur ska Ga le ria  - cen trum rę ko dziel nic twa

i ma nu fak tu ry w Tu chli nie
• Ko ściół pw. Nie po ka la ne go Ser ca NMP w Okar-

to wie
• Sta cja Ma zur skie go Ra tow nic twa Wod ne go

w Okar to wie

11. Szlak Er n sta Wie cher ta

Dłu gość tra sy: 28 km
Plan tra sy: Kru tyń -Pier sła wek -Li po wo -Kru tyń.

Opis szla ku: Szlak pro wa dzi z Kru ty ni przez re -
zer wat Kru ty nia w kie run ku Pier sław ka. Obok te -
go od cin ka znaj du je się je zio ro Mo kre. W Pie-
r sław ku znaj du je się Mu zeum nie miec kie go pi sa -
rza Ern sta Wie cher ta, któ re war to zwie dzieć. Na -
stęp nie na le ży kie ro wać się przez te re ny pa gór-
ko wa te do Li po wa, gdzie mo żna zo ba czyć wcze -
sno śre dniowiecz ne gro dzi sko Ga lin dów, lu du bał -
tyc kie go. W dro dze po wrot nej szlak bie gnie m.in.:
obok je zio ra Majcz Wiel ki, gdzie mo żna od po cząć
po dzi wia jąc pięk ne wi do ki te go miej sca oraz przez
re zer wa ty Strza ło wo i Pier wos. Na ko niec wy ciecz -
ki war to zwie dzić  Mu zeum Przy rod ni cze w Kru ty ni. 

Co war to zo ba czyć:
• Po ro śnię te drze wo sta nem cmen ta rze 

z XVII/XVIII wie ku w Li po wie
• Mu zeum Ern sta Wie cher ta w Pier sław ku
• Mu zeum Przy rod ni cze w Kru ty ni.
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Pro jekt „Ma zur ska Sieć Szla ków Ro we ro wych” jest fi nal nym pro duk tem
prac Mrą gow skie go Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej oraz Lo kal nej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej „Zie mia Mrą gow ska” zwią za nych z ozna ko wa niem szla -
ków tu ry stycz nych na Zie mi Mrą gow skiej.

W 2014 ro ku Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na „Zie mia Mrą gow ska” uzy ska -
ła do ta cję z Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki na ozna ko wa nie sie ci szla ków ro we -
ro wych na Ma zu rach. W ra mach pro jek tu ozna ko wa no 3 no we szla ki ro we ro we
o łącz nej dłu go ści 180 km. Obec nie sieć szla ków li czy 6 pro po zy cji o łącz nej dłu -
go ści 250 km. Mrą go wo znaj du je się w cen trum ca łe go sys te mu, sta no wi więc
ide al ne miej sce roz po czę cia wy ciecz ki.

Sys tem zo stał tak za pro jek to wa ny by tu ry sta ko rzy stał ze szla ków atrak cyj -
nych kra jo bra zo wo oraz kra jo znaw czo, bez piecz nych i wy god nych, two rzą cych
spój ny sys tem ro we ro wych udo god nień.  Ozna cza to, że ist nie ją punk ty sty ku
ró żnych szla ków. Dzię ki te mu tu ry sta ma mo żli wość zmia ny szla ku, je że li z miej -
sca je go po by tu nie ma pro po zy cji do jaz du do atrak cji, któ ra go in te re su je. Mi -
mo wszyst ko po zo sta je na dal na ozna ko wa nej tra sie. Ta kie roz wią za nie uła twia
orien ta cję w  te re nie. Jest to ko rzyst ne za rów no dla tu ry stów jed no dnio wych jak
i spę dza ją cych wię cej cza su na ro we rze.

Szla ki Ma zur skiej Sie ci Szla ków Ro we ro wych:

1. Zie lo ny szlak ro we ro wy wo kół je zio ra Ju no – 21 km
Mrą go wo–Po po wo Sa lęc kie–Szes t no–Kiersz ta no wo–Pol ska Wieś–Mrą go wo

2. Nie bie ski szlak ro we ro wy "du ża pę tla mrą gow ska" – 30 km
Mrą go wo–Wierz bo wo–Ja ku bo wo–Pro bark–Mrą go wo 

3. Żół ty szlak ro we ro wy "la sy sor kwic kie" - 35 km; Mrą go wo–Sor kwi ty–Mrą go wo

4. Szlak Czer wo ny – 50 km; Świę ta Lip ka–Mrą go wo–Mi ko łaj ki.  Jest to kon ty
nu acja już ist nie ją ce go szla ku z Gi życ ka–Gier łoż–Kę trzyn–Świę ta Lip ka.

5. Szlak Żół ty –50 km Ern sta Wie cher ta
Mrą go wo–Piec ki–Pier sła wek–Ko se wo–Mrą go wo

6. Szlak Niebieski „Kru tyń ska Tra sa ro we ro wa”Sor kwi ty–Gra bo wo–Dłużec
Ma cha ry–No wy Zyz drój–Spy cho wo–Cierzpię ty–Kru tyń–Gał ko wo

1. Zie lo ny szlak ro we ro wy 

„Wo kół je zio ra Ju no” – 21 km

Pierw szą atrak cją na szla ku jest park roz ryw ki
w sty lu co un try, czy li Mia stecz ko We ster no we Mron -
go vil le. Tyl ko tu są naj dziel niej si kow bo je, naj groź -
niej si ban dy ci… naj pięk niej sze ko bie ty!

Na stęp nie sta rą tra są po ko lej ce wą sko to ro wej
uda je my się do Po po wa Sa lęc kie go. W 1898 ro ku od -
da no do użyt ku od ci nek do Kę trzy na. Po ciąg do star -
czał miej sco wej cu krow ni bu ra ki z ca łej oko li cy, jak
rów nież kup cy z Mrą go wa przy wo zi li to wa ry do swo -
ich skle pów.

Szlak Zie lo ny wie dzie da lej do Szes t na. Tu mo że -
my zwie dzić ru iny zam ku krzy żac kie go, je dy ne go ist -
nie ją ce go w po wie cie mrą gow skim. By od na leźć
nie wiel kie ru iny na le ży zejść schod ka mi, prze cho -
dząc obok Re stau ra cji Sta ro pol skiej (daw ny młyn
wod ny) nad rzecz ką Mły nów ką. Za mek zbu do wa no
w XIV w., a w ru inę po padł z po cząt ku XIX w.

W Szes t nie war to zwie dzić ko ściół go tyc ki z ory gi -
nal nym póź no re ne san so wym i ba ro ko wym wy po sa -
że niem. Klucz do ko ścio ła mo żna po brać w skle pie
spo żyw czym po dru giej stro nie uli cy. Prze pięk ne ar -
chi tek to nicz ne szcze gó ły w sty lu ro mań skim znaj du -
ją ce się w gór nej kon dy gna cji wie ży po stro nie
po łu dnio wej są uni kal ne na te re nie Ma zur. Na po cząt -
ku lat 80-tych ko ściół otrzy mał w da rze re li kwie drze -
wa Krzy ża Świę te go. Obok nie go w ram ce za szkłem
znaj du je się do ku ment wa ty kań ski z ro ku 1862 stwier-
dza ją cy je go praw dzi wość.

Na stęp nie uda je my się do Kiersz ta no wa. Po dro -
dze w od da li mo że my po dzi wiać wspa nia ły wi dok: je -
zio ro Ju no z pa gór ko wa tym te re nem w od da li. Wieś
jest ma low ni czo po ło żo na w do li nie mię dzy dwo ma
je zio ra mi: Ju no i Kiersz ta now skim. Prze je żdża my
mo stem nad rze ką Daj ną (szlak ka ja ko wy), któ rą mo -
żna do pły nąć do Świę tej Lip ki.

Je dzie my da lej do Pol skiej Wsi. Z dro gi roz cią ga
się wspa nia ły wi dok na ryn no we je zio ro Ju no i pa gór -
ki mo re no we. Ju no jest czę ścią Wiel kiej Ryn ny Mrą -
gow skiej. W Pol skiej Wsi war to zajść do Mi ni Zoo, w
któ rym mo żna zo ba czyć wie le ga tun ków zwie rząt,
za rów no do mo wych jak i dzi kich. Na koń cu wsi roz -
cią ga się wspa nia ły wi dok na Ju no oraz w od da li ma -
syw ną go tyc ką wie żę ko ścio ła w Szes t nie.

2. Nie bie ski szlak ro we ro wy 

Du ża pę tla mrągow ska" - 30 km

Szlak roz po czy na się na te re nie Eko ma ri ny nad j.
Czos. Eko ma ri na przy pla ży miej skiej to pro po zy cja
dla że gla rzy i osób lu bią cych spor ty wod ne, ale nie
tyl ko. Do stęp ne są bo iska do ko szy ków ki, siat ków ki,
sto ły do te ni sa sto ło we go, tra sy wspi nacz ko we, li no -
we z utrud nie nia mi oraz po mo sta mi, skał ki wspi nacz -
ko we oraz ta ras wy po czyn ko wy.

Szlak pro wa dzi naj dłu ższą pro me na dą Ma zur nad
j. Czos w kie run ku po łu dnio wym. Po dro dze mi ja my
hi sto rycz ny Ra tusz w cen trum mia sta oraz wi docz ny
po dru giej stro nie je zio ra Fe sti wa lo wy Am fi te atr.

W po łu dnio wej czę ści je zio ra szlak pro wa dzi nad

rze ką Daj ną, któ ra jest szla kiem ka ja ko wym do Świę -
tej Lip ki.

War to zbo czyć ze szla ku i wje chać na naj wy ższe
wznie sie nie oko li cy (180 m. n.p.m). Po ło żo ny jest tu -
taj ca ło rocz ny Ośro dek Spor to wy „Gó ra Czte rech Wia-
trów”. Miej sce to jest szcze gól nie ob le ga ne zi mą przez
nar cia rzy, ale ta kże la tem war to tu za je chać. O tej po -
rze ro ku mo żna wy po ży czyć qu ad lub też od po cząć na
pla ży z po mo stem, po pły wać ka ja kiem. Re stau ra cja
za chę ca nie tyl ko bo ga tym me nu, ale ta kże wspa nia -
łym wi do kiem na oko licz ne wzgó rza mo re no we.

Ja dąc da lej na wschód od Mrą go wa szlak pro wa -
dzi przez dzie wi cze te re ny rzad ko za miesz ka łe przez
lu dzi. Pa gór ko wa ty te ren jest szcze gól nie ma low ni -
czy, gdyż nie du że kę py la sów kon tra stu ją z pod mo -
kły mi łą ka mi.

Da lej na szla ku je dzie my przez ma łe ma zur skie
miej sco wo ści, któ re są po ło żo ne nad prze pięk ny mi
je zio ra mi. Przed Wierz bo wem na wznie sie niu roz cią -
ga się je den z naj wspa nial szych wi do ków na Ma zu -
rach, na j. Wierz bow skie.

W miej sco wo ści Ża bie niec prze je żdża my wśród
wy bie gów dla ko ni oraz Ośrod ka jeź dziec kie go. Ja -
dąc przez Ja ku bo wo i Pro bark mi ja my pa rę drew nia -
nych ma zur skich chat. Po dro dze roz cią ga się
wspa nia ły wi dok na j. Pro bar skie.

Szlak pro wa dzi da lej w kie run ku wsi Czer won ki. Je -
dzie my wschod nim brze giem j. Juk sty, nad któ rym
mi ja my licz ne dom ki let ni sko we i te re ny re kre acyj ne.

Po do tar ciu na szczyt jed ne go ze wzgórz roz po -
ście ra się pięk ny wi dok na j. Juk sty.
Wje żdża jąc do Mrą go wa do cie ra my do Fe sti wa lo we -
go Am fi te atru, po ło żo ne go nad j. Czos. To tu taj od by -
wa ją się naj więk sze mrą gow skie im pre zy: Ma zur ska
Noc Ka ba re to wa, Pik nik Co un try, Fe sti wal Kul tu ry
Kre so wej oraz wie le in nych.

Mazurska Sieć 
2/2014

Ferma Jeleniowatych w Kosewie Górnym

Festiwalowy Amfiteatr w Mrągowie
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3. Żół�ty�szlak�ro�we�ro�wy�"la�sy�sor�kwic�kie"�-�35�km

Szlak zo stał wy ty czo ny na wschód od Mrą go wa.
Tra sa łą czy mia sto Mrą go wo z miej sco wo ścią gmin -
ną Sor kwi ty. Jest to szlak bar dzo atrak cyj ny wi do ko -
wo, gdyż prze bie ga przez tzw. La sy Sor kwic kie w
po bli ży re zer wa tu Gą zwa, a ta kże za chod nim brze -
giem je zio ra Gie lądz kie go. W Sor kwi tach mo żna
zwie dzić ko ściół ewan ge lic ki z ory gi nal nym, nie znisz -
czo nym w cza sie II woj ny świa to wej wy po sa że niem.
Jest to ewe ne ment na ska lę wo je wódz twa. Wra ca jąc
do Mrą go wa war to w miej sco wo ści Mar cin ko wo od -

wie dzić „Ogro dy Po ka zo we & Mo ty lar nię”. Mo żna tu
po dzi wiać licz ne przy kła dy ogro dów z ca łe go świa ta:
śród ziem no mor ski, mek sy kań ski a ta kże bia ły, tra -
wia sty, skal ny itd. Nie opo dal znaj du je się Ma zur ska
Izba Re gio nal na. W sta rym bu dyn ku mo żna zo ba -
czyć przed mio ty co dzien ne go użyt ku z daw nych lat.y

4.�Szlak�Czer�wo�ny�Świę�ta�Lip�ka–Mrą�go�wo
–Mi�ko�łaj�ki�-�50�km

Jest to kon ty nu acja już ist nie ją ce go szla ku czer -
wo ne go z Gi życ ka–Gier łoż–Kę trzyn–Świę ta Lip ka.

Roz po czy na jąc wy ciecz kę ze Świę tej Lip ki, war to
oczy wi ście zwie dzić naj wspa nial szy ko ściół ba ro ko -
wy wo je wódz twa, czy li Sank tu arium ma ryj ne, zwa ne
Czę sto cho wą Pół no cy czy Per łą ar chi tek tu ry ba ro ko -
wej. Na stęp nie na po łu dnie wzdłuż je zior ryn no wych,
po łą czo nych ka ja ko wym szla kiem rze ki Daj ny, wśród
pół i la sów do cie ra my Do Pol skiej Wsi. Tu war to za -

trzy mać się w Mi ni Zoo, któ re jest du żą
atrak cją zwłasz cza dla dzie ci. Na stęp nie
po 5 km., do cie ra jąc do Mrą go wa je ste -
śmy w sto li cy po wia tu. Zna ne Fe sti wa lo -
we mia sto ofe ru je wie le atrak cji, nie tyl ko

kul tu ral nych ale też: Mia stecz ko Roz ryw ki Mron go vil -
le, Mu zeum Sprzę tu Woj sko we, wy po ży czal nie sprzę-
tu tu ry stycz ne go i wie le in nych.

Z Mrą go wa w kie run ku wschod nim je dzie my
wśród bez kre snych pól i la sów do sto li cy pol skie go
że glar stwa, czy li Mi ko ła jek.

5.Szlak�Żół�ty�Ern�sta�Wie�cher�ta�–�50�km

Szlak roz po czy na się w Mrą go wie, two rzy pę tle łą -
cząc mia sto z miej sco wo ścią gmin ną Piec ka mi. Wy -
je żdża jąc na po łu dnie, je dzie my sta rym na sy pem
ko le jo wym. W Piec kach war to za je chać do uni ka to -
wej w ska li Pol ski Mu zeum Re gio nal ne za wie ra jąc ty -
sią ce gli nia nych fi gu rek, przed sta wia ją cych co dzien ne
ży cie na wsi. Z Pie cach je dzie my na pół noc ny wschód
w la sach Ma zur skie go Par ku Kra jo bra zo we go. Jest
on czę ścią naj więk sze go w wo je wódz twie kom plek su
le śne go – Pusz czy Pi skiej. Szlak pro wa dzi do Izby
Pa mię ci Ern sta Wi cher ta. Był on nie miec kim pi sa -
rzem, uro dzo nym tu w 1887 ro ku, któ ry opi sy wał co -
dzien ne ży cie Ma zu rów. Ja dąc da lej war to za je chać

do Sta cji ba daw czej PAN – Fer my Je le nio wa tych
w Ko se wie Gór nym. Pro gram zwie dza nia obej mu je
go dzin ny spa cer po kwa te rach zaj mo wa nych przez
sta da je le ni szla chet nych, je le ni si ka, da nie li oraz mu f-
lo nów. W trak cie wy ciecz ki go ście wę dru ją wraz
z prze wod ni kiem po śród pa są cych się na pa stwi -
skach zwie rząt. Do Mrą go wa wje żdża się od stro ny
Fe sti wa lo we go Am fi te atru.

6.Nie�bie�ski�„Kru�tyń�ski�Szlak�Ro�we�ro�wy”–�70�km

Wszy scy zna ją naj słyn niej szy szlak ka ja ko wy w Pol -
sce a mia no wi cie szlak Kru ty ni. Od ro ku 2014 mo żna
ta kże wzdłuż szla ku prze je chać ro we rem. Szlak ro we ro -
wy łą czy miej sco wo ści tu ry stycz ne po ło żo ne nad rze ką.

Wy ciecz kę roz po czy na się w Sor kwi tach. War to tu
zwie dzić uni kal ny ko ściół ewan ge lic ki z ory gi nal nym
wy po sa że niem z epo ki. Uwa gę zwra ca XVIII wiecz -
ny oł tarz, na któ rym wi dać ów cze snych miesz kań ców
wsi. Ja dą na po łu dnie wje żdża my do Pusz czy Pi skiej.
Jest to naj więk szy kom pleks le śny wo je wódz twa,
a dru gi w Pol sce. Do cie ra my do wsi Kru tyń, zna nej
ze spły wów tzw. py chów ka mi w sta ro ma zur skim sty -
lu. Szlak ro we ro wy koń czy się w Gal ko wie przy Izbie
Pa mię ci Ma rion Dönhoff.
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Szlaków  Rowerowych

Szlak żółty Lasy Sorkwickie

Trasa do Św. Lipki

Mikołajki

Święta Lipka
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„Tra�sy�ro�we�ro�we�w�Pol�sce�Wschod�niej”�to�przed�-
się�wzię�cie,�ja�kie�go�jesz�cze�w�na�szym�kra�ju�nie�by�-
ło.�Rów�no�cze�śnie�bo�wiem�ru�sza�ją�pra�ce�w�wiel�kim
pro�jek�cie�in�fra�struk�tu�ral�nym,�w�ra�mach�któ�re�go�ma�-
ją�po�wstać�sa�me�tra�sy�oraz�w�pro�jek�cie�pro�mo�cyj�-
nym,�któ�ry�po�zbu�do�wa�niu�tras�bę�dzie�je�pro�mo�wał
ja�ko�no�wy�pro�dukt�tu�ry�stycz�ny�na�te�re�nie�pię�ciu�wo�-
je�wództw.�Oba�przed�się�wzię�cia�współ�fi�nan�so�wa�ne
są�ze�środ�ków�Unii�Eu�ro�pej�skiej�w�ra�mach�Pro�gra�-
mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Roz�wój�Pol�ski�Wschod�niej�2007-
2013.�Za�bu�dowę�tras�w�ra�mach�pro�jek�tu�in�we�s-
ty�cyj�ne�go� od�po�wia�da�ją� po�szcze�gól�ne
urzę�dy�mar�szał�kow�skie�w�Pol�sce
wschod�niej,� czy�li:� świę�to�krzy�-
ski,�pod�kar�pac�ki,�lu�bel�ski,�pod�-
la�ski�war�miń�sko�-ma�zur�ski,�zaś
za�pro�mo�cję�ca�łej�tra�sy�ja�ko
pro�duk�tu,� ale� też� za�mo�duł
in�for�ma�cyj�ny�o�po�stę�pach�w
reali�za�cji� pro�jek�tu� in�we�-
stycyj�nego od�po�wia�da� Re�-
gional�na�Or�ga�ni�za�cja�Tu�ry�s-
tycz�na� Wo�je�wódz�twa� Święto�-
krzy�skie�go.� Kon�sul�tu�je� ona
wszyst�kie�dzia�ła�nia�z�part�nera�-
mi�w�po�zo�sta�łych�re�gio�nach.�W
ra�mach�pro�jek�tu�pro�mocyj�ne�go
part�ne�rzy�opra�co�wa�li�szcze�gó�-
ło�wy�har�mo�no�gram�działań� in�-
for�ma�cyj�nych�i�re�kla�mo�wych�do
2015�ro�ku,�opar�tych�o�kampa�nie
w�pra�sie,�in�ter�ne�cie,�ra�diu�i�te�le�wi�zji,�ale�też
wy�bra�li�od�po�wied�nie�ha�sło�i�lo�go�typ.�Powsta�-
ła� też� stro�na� o� cha�rak�te�rze� in�for�ma�cyj�nym
www.gre�enve�lo.pl,�któ�ra�bę�dzie�do�ce�lo�wo�prze�-
kształ�co�na�w�por�tal�in�te�rak�tyw�ny�por�tal�de�dy�ko�wa�-
ny�ro�we�rzy�stom.�

Wy�pro�du�ko�wa�no�pierw�sze�ma�te�ria�ły�pro�mo�cyj�-
ne,�ru�sza�ją�ko�lej�ne�prze�tar�gi�oraz�pra�ce�zwią�za�ne
z�pro�duk�cją�te�le�wi�zyj�ne�go�spo�tu�re�kla�mo�we�go,�któ�-
ry�mi�mo�pla�no�wa�nej�emi�sji�w�ro�ku�2015,�mu�si�po�-
wstać�w�cią�gu�naj�bli�ższych�kil�ku�na�stu�ty�go�dni�te�go
ro�ku�ze�wzglę�du�na�wa�run�ki�po�go�do�we.�Tra�sy�ro�we�-
ro�we�w�Pol�sce�Wschodniej�bę�dą�ta�kże�pro�mowane
pod�czas�kra�jo�wych� i� za�gra�nicz�nych� tar�gów� tu�ry�-
stycz�nych,�even�tów,�na�po�trze�by�któ�rych�zo�sta�ną
wy�da�ne�od�powied�nie�wy�daw�nic�twa,�ta�kie�jak�prze�-
wod�ni�ki,�ma�py�ulot�ki�i�fol�de�ry.

- Dzia ła nia w pro jek cie pro mo cyj nym roz po czy -
na my prak tycz nie rów no le gle z dzia ła nia mi w pro -
jek cie in fra struk tu ral nym. To za mie rzo na ko re la cja.
Tak jak pro ces in we sty cyj ny, pro wa dzo ny przez
urzę dy mar szał kow skie, mu si po trwać od kil ku do
kil ku na stu mie się cy, tak sa mo mu si po trwać pro ces
in we sty cyj ny u przed się bior ców, któ rzy wzdłuż tra -
sy chcą stwo rzyć no we miej sca pra cy, roz bu do wać
ho te le, mo te le, re stau ra cje, uru cho mić wy po ży czal -
nie ro we rów, go spo dar stwa agro tu ry stycz ne itp. In -
we sto rzy mu szą otrzymy wać in for ma cje na te mat
po stę pu prac in we sty cyj nych na bie żą co, aby rów -
nie na bie żą co pro wa dzić swo je dzia ła nia. Dzię ki

te mu w ro ku 2015, a naj póź niej w IV kwar ta le 2015
ro ku po win ni śmy osią gnąć peł ny efekt sy ner gii, na
któ ry zło żą się za koń czo ne in we sty cje urzę dów
mar szał kow skich, zre ali zo wa na kam pa nia re kla mo -
wa tra sy ro we ro wej ja ko pro duk tu tu ry stycz ne go
oraz za koń czo ne in we sty cje pod mio tów pry wat -
nych -�mó�wi�Ja�cek�Ko�wal�czyk,�pre�zes�Re�gio�nal�nej
Or�ga�ni�za�cji�Tu�ry�stycz�nej�Wo�je�wódz�twa�Świę�to�krzy�-
skie�go,�któ�ra�re�ali�zu�je�pro�jekt�pro�mo�cyj�ny�ja�ko�part�-
ner�wy�ko�naw�czy.��

2000�km�tras

Pro�jekt�pro�mo�cyj�ny,�re�ali�zo�wa�ny�przez�Re�gio�nal�-
ną�Or�ga�ni�za�cję�Tu�ry�stycz�ną�Wo�je�wódz�twa�Świę-
to�krzy�skie�go� ma� za�da�nie� spo�pu�la�ry�zo�wać� tra�sę
ro�we�ro�wą,� któ�ra� bę�dzie� bie�gła� przez� pięć� wo�je�-
wództw�Pol�ski�Wschod�niej,�czy�li�za�czy�na�jąc�„od�gó�-
ry”�ma�py:�War�miń�sko-Ma�zur�skie,�Pod�la�skie,�Lu�bel�-
skie,�Pod�kar�pac�kie�oraz�Świę�to�krzy�skie.�Ca�ła�tra�sa,
któ�ra�bę�dzie�funk�cjo�no�wać�pod�na�zwą�„Wschod�ni
Szlak� Ro�we�ro�wy� Gre�enVe�lo”,� li�czy� do�kład�nie
1980�ki�lo�me�trów�i�w�przy�szłym�ro�ku�bę�dzie�naj�dłu�-
ższą�tra�są�ro�we�ro�wą�w�Pol�sce.�Bie�gnie�przez�nie�-

zwy�kle�zró�żni�co�wa�ne�te�re�ny

o�bo�ga�-
tych� wa�lo�rach
przy�rod�ni�czych,
po�cząw�szy�od�ma�-
zur�skich� je�zior� na� Górach
Świę�to�krzyskich�koń�cząc.�Tra�sa�przy�go�to�wywa�na
jest�na�za�sa�dzie�szkie�le�tu�oraz�tzw.�ości,�czy�li�od�-
nóg,�w�po�sta�ci�szla�ków�tu�ry�stycz�nych,�któ�re�bę�dą
pro�wa�dzić�do�ko�lej�nych�atrak�cji�tu�ry�stycz�nych.�

Tra�sę�bu�du�je�pięć�wo�je�wództw.�Bę�dzie�ona�mia�-
ła�spój�ne�ozna�ko�wa�nie�oraz�jed�na�ko�we�stan�dar�dy
na�wierzch�ni.�Pod�czas�ba�dań�pro�wa�dzo�nych�na�po�-
trze�by�stra�te�gii�pro�mo�cji�uzy�ska�no�ko�mu�ni�kat�od
więk�szo�ści� po�ten�cjal�nych� użyt�kow�ni�ków,� że� naj�-
więk�szym�wa�lo�rem�tra�sy�dla�nich�wca�le�nie�bę�dzie
jed�no�li�ta�as�fal�to�wa�na�wierzch�nia.�O�wie�le�więk�sze
zna�cze�nie�ma�bez�pie�czeń�stwo,�jed�no�li�te�pre�cy�zyj�-
ne�ozna�ko�wa�nie,� in�fra�struk�tu�ra�dla� ro�we�rzy�stów,
usłu�gi�do�dat�ko�we�na�tra�sie�oraz�czy�tel�ny�por�tal�in�-
ter�ne�to�wy,�bo�ga�ty�w�opi�sy�i�zdję�cia.�Dla�te�go�tra�sa�bę-
dzie�pro�wa�dzić�cza�sem�dro�gą�as�fal�to�wą,�ale�cza�-
sem�też�le�śnym�duk�tem.�Za�kres�prac�in�we�sty�cyj�-
nych�obej�mu�je� rów�nież�prze�bu�do�wę� klu�czo�wych
skrzy�żo�wań,�ada�pta�cję�obiek�tów�mo�sto�wych�oraz
bu�do�wę�no�wych�kła�dek�nad�rze�ka�mi.�Wzdłuż�ca�łej
tra�sy�uru�cho�mio�nych�zo�sta�nie�po�nad�220�miejsc
wy�po�czyn�ko�wych�tzw.�Miejsc�Ob�słu�gi�Ro�we�rzy�stów
oraz�sieć�kil�ku�set�cer�ty�fi�ko�wa�nych�i�od�po�wied�nio

ozna�ko�wa�nych�kwa�ter�-�Miejsc�Przy�ja�znych�Ro�we�-
rzy�stom.�Spe�cjal�nie�na�po�trze�by�ozna�ko�wa�nia�tej
tra�sy�oraz�ko�lej�nych�ro�we�ro�wych�in�we�sty�cji�w�Pol�-
sce�wpro�wa�dzo�no�na�wet�no�we�zna�ki�dro�go�we.�Tra�-
sa�wy�zna�cza�więc�no�we�stan�dar�dy�w�ca�łej�Pol�sce.
Bu�do�wa�po�szcze�gól�nych�od�cin�ków�wła�śnie�ru�sza.
Ogła�sza�ne�i�roz�strzy�ga�ne�są�ko�lej�ne�prze�tar�gi�na
tę�in�we�sty�cję.�Ru�sza�też�pro�jekt�pro�mo�cyj�ny,�w�ra�-
mach�któ�re�go�ca�łą�dro�gę�prze�je�chał�naj�pierw�au�dy�-
tor,�wszyst�ko�opi�su�jąc�i�fo�to�gra�fu�jąc.�Je�go�re�la�cję
z�tra�sy�mo�żna�zna�leźć�na�stro�nie�www.gre�enve�lo.pl.
Stro�na� ta�bę�dzie�sys�te�ma�tycz�nie� roz�bu�do�wy�wa�na,
zaś�w�za�kład�ce�dla�pra�sy�za�czną�się�tam�po�ja�wiać�ko�-
mu�ni�ka�ty�in�for�mu�ją�ce�o�po�stę�pie�prac�w�pro�jek�cie�in�-
we�sty�cyj�nym�oraz�pro�jek�cie�pro�mo�cyj�nym.

Naj�wa�żniej�sze�in�for�ma�cje�o�tra�sie�i�pro�jek�cie�in�we�-
sty�cyj�nym:�
• ozna�ko�wa�nie�pio�no�we�i�po�zio�me�na�ca�łej�dłu�go�ści
tra�sy,

• in�ge�ren�cja�w�po�nad�130�klu�czo�wych�skrzy�żo�wań
(z�dro�ga�mi�kra�jo�wy�mi,�wo�je�wódz�ki�mi�i�po�wia�to-
wy�mi�o�znacz�nym�na�tę�że�niu�ru�chu)�–�prze�bu�do�wa,
sy�gna�li�za�cja�świetl�na,�or�ga�ni�za�cja�ru�chu,
•bu�do�wa/prze�bu�do�wa/ada�pta�cja�po�nad�80�obiektów

mo�sto�wych,�w�tym�bu�do�wa�18�no�wych
obiek�tów,
• bu�do�wa�po�nad�220�Miejsc�Ob�słu�gi�Ro�-
werzy�sty,�zlo�ka�li�zo�wa�nych:

m co�5-10�km�–�MOR�z�par�kingiem
dla�ro�we�rów,

m    co�15-30�km�MOR�z�to�a�le
ta�mi, obiek�ta�mi�ga�stro�no-
micz�ny�mi,� skle�pa�mi� spo-

żyw�czy�mi,� skle�pem ze� sprzę�tem
spor�to�wym�i�serwi�sem�ro�we�ro�wym,
ma�pa�mi�i�zna�ka�mi�in�for�ma�cyj�ny�mi,

m co�50�km�–�MOR�z�obiek�tami�noc
le�go�wy�mi�(kem�pin�ga�m�schro�nska�-
mi,�pen�sjo�na�ta�mi,�kwa�te�ra�mi�pry-
wat�ny�mi,�ho�ste�la�mi�i�ho�te�la�mi),

m nie�rza�dziej�niż�co�150�km
–�MOR�w�miej�scu�wę-
złów�in�te�gra�cyj�nych,�aby
ro�we�rzy�sta�mógł�zmie-
niać�środ�ki�trans�por�tu.

Pla�no�wa�na�łącz�na�dłu�gość
szla�ku� wy�no�si� 1980� km.
Dłu�gość�szla�ku�w�po�dzia�-

le�na�po�szcze�gól�ne�re�gio�ny�wy�no�si:
• wo�je�wódz�two�lu�bel�skie�353,574�km,
• wo�je�wódz�two�pod�kar�pac�kie�–�451,124�km,
• wo�je�wódz�two�pod�la�skie�–�594,865�km,

• wo�je�wódz�two�świę�to�krzy�skie�–�195,925�km,
• wo�je�wódz�two�war�miń�sko�-ma�zur�skie�-�415,992�km.

Naj�bar�dziej�zna�ne�miej�sco�wo�ści�na�tra�sie:�

• w�wo�je�wódz�twie�war�miń�sko�-ma�zur�skim:�
El�bląg-From�bork-Bra�nie�wo-Lidz�bark�War�miń
ski-Węgorze�wo-Goł�dap,

• w�wo�je�wódz�twie�pod�la�skim:�
Su�wał�ki-Au�gu�stów-Ło�mża� (łącz�nik� do�mia�sta)
-Tyko�cin-Bia�ły�stok-Su�praśl-Bia�ło�wie�ża (łącz-
nik�do�miej�sco�wo�ści)-Haj�nów�ka-Miel�nik,

• w�wo�je�wódz�twie�lu�bel�skim:�
Wło�da�wa-Chełm-Kra�sny�staw-Zwie�rzy�niec

• w�wo�je�wódz�twie�pod�kar�pac�kim:�
Na�rol-Ho�ry�niec-Zdrój-Lu�ba�czów-Prze�myśl
-Rze�szów-Łań�cut-Leżajsk,

• w�wo�je�wódz�twie�świę�to�krzy�skim:�San�do�mierz-
-Ujazd-Kiel�ce-Ob�lę�go�rek.

cd. na str. 33
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Rusza�projekt�„Trasy�Rowerowe
w�Polsce�Wschodniej�–�promocja”
Tra�sa�prze�bie�ga�rów�nież�przez:�

• 5�Par�ków�Na�ro�do�wych�i�15�Par�ków�Kra�jo�bra�zo�wych,
• 26�Ob�sza�rów�Spe�cjal�nej�Ochro�ny�Pta�ków�oraz
36�Spe�cjal�nych�Ob�sza�rów�Ochro�ny�Sie�dlisk�–�ok.
615�km�(31%�dłu�go�ści�ca�łej�tra�sy),

• Ob�sza�ry�le�śne�–�ok.�580�km�(29%�dłu�go�ści�tra�sy),
• Do�li�ny�rzek�–�po�nad�180�km�(9%�dłu�go�ści�tra�sy),
• Wa�ły� prze�ciw�po�wo�dzio�we� i� nie�czyn�ne� na�sy�py
ko�le�jo�we�–�po�nad�70�km�(3%�dłu�go�ści�tra�sy).

Pro�mo�cja�za�25�mln�zło�tych�

Pro�jekt�pro�mo�cyj�ny,�któ�ry�ma�sta�no�wić�uzu�peł�nie�-
nie�pro�jek�tu�in�we�sty�cyj�ne�go,�zo�stał�uru�cho�mio�ny�po
to,�aby�w�pierw�szej�ko�lej�no�ści�peł�ną�wie�dzę�uzy�ska�-
ły�o�nim�me�dia�oraz�bra�nża�tu�ry�stycz�na,�przed�się�bior�-
cy�i�biu�ra�pod�ró�ży.�W�dru�giej�ko�lej�no�ści,�gdy�na�stęp�ne
od�cin�ki�tra�sy�za�czną�być�od�da�wa�ne�do�użyt�ku,�pro�-
jekt�pro�mo�cyj�ny�bę�dzie�kie�ro�wa�ny�głów�nie�do�do�ce�-
lo�we�go�klien�ta,�czy�li�tu�ry�sty�ro�we�ro�we�go.

- Mo żna oczy wi ście za da wać nam py ta nie, czy
już te raz war to pro mo wać tra sy, któ re po wsta ną do -
pie ro w przy szłym ro ku. Sta now czo sto imy na sta -
no wi sku, że war to, wła śnie dla te go że po raz
pierw szy uda ło się po wią zać pro jekt in we sty cyj ny
z pro mo cyj nym. Mu si my pa mię tać, że tak jak pra -
ce przy bu do wie tra sy po trwa ją kil ka na ście mie się -
cy, tak sa mo dłu go pra ce mo gą po trwać przy
two rze niu ofer ty przed się bior ców, któ rzy ze chcą ten
pro dukt tu ry stycz ny ko mer cja li zo wać. Nie jest za -
da niem Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Wo -
je wódz twa Świę to krzy skie go (ROT WŚ), ani też
sa mo rzą dów pro wa dze nie ho te lu, re stau ra cji, go -
spo dar stwa agro tu ry stycz ne go czy wy po ży czal ni
ro we rów. To do me na pry wat nych in we sto rów, ja cy
ze chcą sko rzy stać na tym, że re gio ny wy bu du ją tra -
sę, zaś ROT WŚ ją wy pro mu je. Aby jed nak pry wat -
ny ka pi tał mógł za in we sto wać w ko mer cyj ną
in fra struk tu rę, mu si o tym wie dzieć od po wied nio
wcze śniej. Pro ces in we sty cyj ny, uzy ski wa nie de cy -
zji ad mi ni stra cyj nych, pro jek to wa nie czy wresz cie

sa ma bu do wa, bę dzie trwa ła co naj mniej ty le sa -
mo, co bu do wa tras, stąd rów no cze śnie roz po czy -
na my pro jekt pro mo cyj ny –� do�da�je� kie�row�nik
pro�jek�tu�Grze�gorz�Szczę�sny.�

- W ro ku 2014 sku pi my się głów nie na dzia ła -
niach in for ma cyj nych, na spo tka niach z bra nżo wy -
mi przed się bior ca mi, na spo tka niach z
to uro pe ra to ra mi, któ rzy na rok 2015 przy go to wu ją
swo je ka ta lo gi już pod ko niec ro ku bie żą ce go.  Do -
pie ro w ro ku 2015 roz pocz nie się in ten syw na kam -
pa nia re kla mo wa w pra sie, in ter ne cie, ra diu i
te le wi zji. Już te raz jed nak mu si my się do nich przy -
go to wać. To wła śnie w tym ro ku ze wzglę dów po -
go do wych bę dzie my re ali zo wać więk szość zdjęć
do spo tu re kla mo we go. Po wsta je ta kże bank fo to -
gra fii. Wie le dzia łań po dej mo wa nych w tym ro ku
bę dzie nie wi docz na dla opi nii pu blicz nej, ale nie -
zbęd na do pro wa dze nia ty po wych kam pa nii re kla -
mo wych w ro ku przy szłym -� do�da�je� rzecz�nik
pra�so�wy�pro�jek�tu�Ja�ro�sław�Pa�nek.�

Re�gio�nal�na�Or�ga�ni�za�cja�Tu�ry�stycz�na�Wo�je�wódz�-
twa�Świę�to�krzy�skie�go�sta�wia�przede�wszyst�kim�na
re�kla�mę�te�le�wi�zyj�ną.�To�ona�po�chło�nie�naj�więk�sza
część�bu�dże�tu,�choć�by�z�ra�cji�kosz�tów�pro�duk�cji�sa�-
me�go�spo�tu�re�kla�mo�we�go.��Ale�rów�nie�wa�żne�bę�-
dą�po�zo�sta�łe�ka�na�ły�ko�mu�ni�ka�cyj�ne,�ta�kie�jak�ra�dio,
pra�sa�dru�ko�wa�na�i�In�ter�net.�Dla�sa�mych�ro�we�rzy�-
stów�nie�mniej� istot�ne�bę�dą�wy�daw�nic�twa,�prze�-
wod�ni�ki� fol�de�ry� i� ma�py� dys�try�bu�owa�ne� mię�dzy
in�ny�mi�pod�czas�tar�gów�tu�ry�stycz�nych.�Oprócz�ty�-
po�wej�re�kla�my�spo�to�wej�i�mo�du�ło�wej�w�me�diach,
ROT�WŚ�pla�nu�je�rów�nież�prze�pro�wa�dze�nie�dzia�łań
ty�pu�am�bient�me�dia,�udział�pro�mo�cyj�ny�w�im�pre�-
zach�ro�we�ro�wych�oraz�wdro�że�nie�sze�re�gu�dzia�łań
wspie�ra�ją�cych�roz�wój�tra�sy�ja�ko�pro�duk�tu�tu�ry�stycz�-
ne�go.� Za�li�czyć� do� nich� mo�że�my� mię�dzy� in�ny�mi
ozna�ko�wa�nie�szla�ków�tu�ry�stycz�nych�wzdłuż�tra�sy
głów�nej,�wy�ko�na�nie�„wi�ta�czy”,�wdro�że�nie�sie�ci�cer�-
ty�fi�ko�wa�nych�kwa�ter�przy�ja�znych�ro�we�rzy�ście�oraz
po�wo�ła�nie�pod�mio�tu�bę�dą�ce�go�ope�ra�to�rem�tra�sy
ro�we�ro�wej.

cd. ze str. 33

Rajd rowerowy z Kętrzyna do Pradwinska (w-m) fo
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Pod�sta�wo�we�da�ne�
o�pro�jek�cie�pro�mo�cyj�nym

• Łącz�na�war�tość�pro�jek�tu:�24�870�588,44�zł
• Źró�dło�do�fi�nan�so�wa�nia:�pro�jekt�współ�fi�nan�so�wa�ny
ze�środ�ków�bu�dże�tu�pań�stwa�(15%)�oraz�Eu�ro-
pej�skie�go� Fun�du�szu� Roz�wo�ju� Re�gio�nal�ne�go
(85%)�w�ra�mach�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Roz-
wój�Pol�ski�Wschod�niej�2007-2013,�Oś�prio�ry�te-
to�wa�V:�Zrów�no�wa�żo�ny�roz�wój�po�ten�cja�łu�tu�ry-
stycz�ne�go�opar�te�go�o�wa�run�ki�na�tu�ral�ne,�Dzia-
ła�nie�V2�pro�mo�cja�tras�ro�we�ro�wych.�

• Czas�re�ali�za�cji:�do�31�grud�nia�2015�ro�ku.
• Be�ne�fi�cjent:�Wo�je�wódz�two�Świę�to�krzy�skie.
• Part�ner�Wy�ko�naw�czy:�Re�gio�nal�na�Or�ga�ni�za�cja
Tu�ry�stycz�na�Wo�je�wódz�twa�Świę�to�krzy�skie�go.

• Na�zwa�han�dlo�wa:�Wschod�ni�Szlak�Ro�we�ro�wy�
Gre�enVe�lo

• Kie�row�nik�pro�jek�tu:�Grze�gorz�Szczę�sny
• Rzecz�nik� pra�so�wy� pro�jek�tu:� Ja�ro�sław� Pa�nek,
604�40�58�68,�rzecz�nik@gre�enve�lo�pl�

• Ad�res�stro�ny�in�ter�ne�to�wej�pro�jek�tu:�

www.gre�enve�lo.pl�

EVENT-owy MARATON - elementy promocyjne kampanii

Kładka pieszo-rowerowa z Sielpi Wielkiej (woj. świętokrzyskie) Budowa trasy - Srokowo (woj. warmińsko-mazurskie)

Strona internetowa z aktualnym stanem realizacji projektu
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Idea szla ków Gre en ways po wsta ła w Ame -

ry ce jesz cze na po cząt ku lat 50. Z za sa dy

szla ki te mu szą być tak pro wa dzo ne aby tu -

ry sta prze mie rza jąc ko lej ne ki lo me try na po -

ty kał miej sca wy jąt ko we przy rod ni czo, po-

zna wał kul tu rę, tra dy cję oraz ar chi tek tu rę te -

re nu. Tu ry sta wy bie ra jąc się na szlak mu si

mieć pew ność, że bę dzie miał za pew nio ne

miej sce noc le go we i zje sma czny po si łek. 

Szlak Gre en way „Dzie dzic two Wscho du” po -

wsta je w środ ko wo -wschod niej czę ści Wo je -

wódz twa Lu bel skie go. Omi ja ru chli we szo sy ale

nie za byt ki i pięk ną przy ro dę. Prze mie rza jąc ki lo -

me try szla ku spo tka my wspa nia łe dwo ry, pa ła ce

i zam ki. Skosz tu je my po tra wy kuch ni re gio nal nej,

od wie dzi my lo kal nych rę ko dziel ni ków, na uczy my

się le pić z gli ny i pleść ko sze z wi kli ny. Wspa nia le

me an dru ją ca rze ka Wieprz do star czy nam nie za -

po mnia nych wra żeń je śli prze sią dzie my się na

chwi lę do ka ja ka. 

Przy szla ku roz wi ja się przed się bior czość, po -

wsta ją wy po ży czal nie sprzę tu i przy sta nie wod ne,

licz ne stad ni ny ko ni i go spo dar stwa agro tu ry stycz -

ne ofe ru ją ce jaz dy kon ne, ką pie le w  ba ni czy tez

re laks przy sta wie i ło wie nie ryb.  

Szlak pro wa dzi przez te re ny bar dzo zró żni co wa -

ne geo gra ficz nie od wie dzi my Skier bie szow ski

Park Kra jo bra zo wy z prze pięk ny mi wą wo za mi,

punk ta mi wi do ko wy mi i licz ny mi źró deł ka mi, wspa -

nia łą i uni ka to wą przy ro dę Po le skie go Par ku Na ro -

do we go, Kozło wiec kie go Par ku Kra jo bra zo we go

a ta kże licz ne Ob sza ry Chro nio ne Na tu ra 2000. Te -

re ny po któ rych prze bie ga szlak ob fi te są w licz ne

im pre zy zwią za ne z hi sto rią i kuch nią re gio nu. 

Pro dukt Tu ry stycz ny pn. szlak Gre en way „Dzie -

dzic two Wscho du” jest re ali zo wa ny w Part ner stwie

9 Lo kal nych Grup Dzia ła nia tj. LGD Kra sny staw

PLUS, któ ra peł ni funk cję ko or dy na to ra part ner -

stwa oraz LGD „Za pie cek”, „Ja giel loń ska Przy -

stań”, „Do li ną Wie prza i Le śnym Szla kiem”,

„Po le sie”, „Na sza Na dzie ja”, „Do li na Gieł czwi”,

„Pro me na da S12” oraz „Pol ska Do li na Bu gu”

po ło żo nych w naj bli ższym są siedz twie ka na łu

Wieprz -Krzna, któ ry w nie da le kiej przy szło ści bę -

dzie wa żnym ele men tem pla no wa ne go szla ku. 

Part ner stwo funk cjo nu je od je sie ni 2013 ro ku. Na

pierw sze dzia ła nia otrzy ma ło środ ki fi nan so we

z Se kre ta ria tu Re gio nal ne go Kra jo wej Sie ci Ob sza -

rów Wiej skich w Lu bli nie. Za po zy ska ną kwo tę zo -

sta ły zre ali zo wa ne tzw. pra ce przy go to waw cze do

two rze nia szla ku 

Prze pro wa dzo no mię dzy in ny mi ba da nie an kie -

to we do ty cza ce po trzeb zwią za nych z roz wo jem tu -

ry sty ki oraz po ten cja łem go spo dar czym i spo łecz-

nym, przy go to wa no in wen ta ry za cję dzie dzic twa

kul tu ro we go i przy rod ni cze go ob sza ru a ta kże przy -

go to wa na zo sta ła kon cep cja szla ku. 

Pod czas warsz ta tów i kon fe ren cji zo stał przy go -

to wa ny i pod da ny kon sul ta cjom a w efek cie za -

twier dzo ny prze bieg tra sy. Za pla no wa ne zo sta ły

rów nież pę tle te ma tycz ne oraz włą czo ne ist nie ją ce

mniej sze szla ki ro we ro we. Szlak Gre en way „Dzie -

dzic two Wscho du”  jest tak usy tu owa ny, aby był do -

dat ko wą atrak cją dla tu ry stów pod ró żu ją cych szla-

kiem po tocz nie na zy wa nym au to stra dą ro we ro wą

Pol ski Wschod niej. Ko lej ne po dej mo wa ne dzia ła -

nia są pla no wa ne dwu to ro wo. Z jed nej stro ny edu -

ka cja osób po dej mu ją cych dzia ła nia na rzecz

roz wo ju szla ku a z dru giej stro ny przy go to wy wa ny

jest pro jekt in we sty cyj ny zwią za ny z bu do wą in fra -

struk tu ry szla ku. 

W ro ku bie żą cym zo sta ły po zy ska ne dwa pro jek -

ty. Je den z nich skie ro wa ny na pro mo cję szla ku

a dru gi na edu ka cję. W ter mi nie od 27 czerw ca do

6 lip ca na te re nie Po wia tu Kra sno staw skie go od bę -

dą się II Tar gi Tu ry sty ki Wiej skiej i Kul tu ro wej Lu -

bel skie La to 2014, któ rych ce lem jest pre zen ta cja

pro duk tów tu ry stycz nych, ku li nar nych oraz rę ko -

dzie ła wo je wódz twa lu bel skie go w tym w szcze gól -

no ści te re nów ob ję tych szla kiem. Dru gi pro jekt

do ty czy or ga ni za cji Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji

Szla ków Gre en ways, któ ra od bę dzie się w Lu bli nie

w ter mi nie od 22 do 25 wrze snia 2014 ro ku. 

Szlak Greenway 
„Dziedzictwo Wschodu”
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1. SZLAK RO WE RO WY 
„SZLA KIEM NAD SAŃ SKICH UMOC NIEŃ”

Bie gnie wzdłuż Sa nu, od Bó br ki ko ło So li ny, przez
Le sko, Sa nok, Dy nów, Ba chów do Kra si czy na. Pre -
zen tu je ra dziec kie i nie miec kie za byt ki sztu ki for ty fi -
ka cyj nej okre su II woj ny świa to wej, w po łu dnio wej
czę ści tzw. Prze my skie go Re jo nu Umoc nio ne go zwa -
ne go „Li nią Mo ło to wa” oraz nie miec kich umoc nień
gra nicz nych tzw. Po zy cji Gra nicz nej „Ga li cja”. Obiek -
ty po wsta ły w la tach 1940-41, wzdłuż li nii gra nicz nej,
po wsta łej po po dzie le niu II Rze czy po spo li tej przez ar -
mię ra dziec ką i nie miec ką. Na szla ku mo żna zo ba -
czyć obiek ty o ró żnym stop niu za cho wa nia tj. znacz-
nie znisz czo ne oraz za cho wa ne w ca ło ści.

Dłu gość tra sy 325 km, ko lor szla ku: czar ny

2. „RO WE RO WY SZLAK IKON”

Szlak pro wa dzi przez Be skid Ni ski, Biesz cza dy, Gó -
ry Słon ne i Po gó rze Dy now sko -Prze my skie. Szlak dzie -
dzic twa kul tu ro we go wie dzie śla da mi daw nych cer kwi,
bę dą cych obec nie w użyt ko wa niu ró żnych wy znań.

Prze bieg szla ku głów ne go: Prze łęcz nad Ra do -
szy ca mi–Ra do szy ce–Ko mań cza–Szczaw ne–Wy so -
cza ny–Po raż–Za górz–Sa nok–Mrzy głód–Ty ra wa
Sol na–Ty ra wa Wo ło ska–Wań ko wa–Ol sza ni ca Ustrzy-
ki Dol ne–Kro ścien ko–Gra ni ca Pań stwa.

Dłu gość szla ku: 450 km, ko lor szla ku: czer wo ny,

3. PO WIA TO WY SZLAK RO WE RO WY 
PO WIA TU STA LO WO WOL SKIE GO

Prze bieg tra sy: Ma ziar nia, Ko ło dzie je, Bo ja nów,
Sta ny, Przy szów, Ciem ny Kąt, Sta lo wa Wo la, Aga tów -
ka, Ko to wa Wo la, Zbyd niów, Sko wie rzyn, Wrza wy,
Chwa ło wi ce, Łą żek Chwa łow ski, Ba ra ki Sta re, Za kli -
ków, Kiel nia, Li pa, Go li szo wiec, Li po wiec,, Szwe dy,
Stu dzie niec, Sło mia na, Krza ki, Kły żów, Sta lo wa wo la.

Szlak ma dłu gość 156,3 km, je go prze bieg obej -
mu je wszyst kie gmi ny po wia tu, a zwłasz cza ich naj -
bar dziej ma low ni cze za kąt ki. Ko rzy sta ją cy ze ście żki
tu ry ści mo gą cie szyć się cie ka wy mi kra jo bra za mi le -
śny mi, dró żka mi bie gną cy mi przez ma low ni cze łą ki,
na któ rych mo żna spo tkać ró żne oka zy dzi ko ży ją -
cych zwie rząt. Z my ślą o chwi li dla re ge ne ra cji sił
usta wio no 11 wiat, ka żda z nich znaj du je się w za -
cisz nym i spo koj nym miej scu. Dłu gość szla ku: 156,3
km, ko lor szla ku: czer wo ny, nie bie ski;

4. GARN CAR SKI SZLAK RO WE RO WY

Garn car ski szlak to tra sa tu ry stycz na, któ ra pro wa -
dzi do miejsc, gdzie w za ci szu warsz ta tów garn ca rze
to czą na ko łach garn ki, na pół kach pod po wa ła mi su -
szą się pę ka te, gli nia ne dzba ny, dy mią pie ce wy peł nio -

ne po brze gi ce ra mi ką. Szlak pro wa dzi przez Me dy nię
Gło gow ską, Me dy nię Łań cuc ką, Po gwiz dów i Za le sie.
To 30-ki lo me tro wa tra sa tu ry stycz na, pro wa dzą ca przez
miej sco wo ści two rzą ce nie gdyś je den z naj więk szych
w Pol sce, nie zwy kle prę żny ośro dek garn car ski. 

Dłu gość szla ku: 30 km.

5. R -63 „ŚLA DA MI 
DO BRE GO WO JA KA SZWEJ KA”

Szlak "Śla da mi Do bre go Wo ja ka Szwej ka" na te re -
nie Pol ski bie gnie od Kro ścien ka do Ra do szyc przez
Ju recz ko wą, Wojt ków ke, Ro pien kę, Za wad kę, Roz pu -
cie, Ty ra wę Wo ło ską, Wuj skie, Za łuż, Sa nok, Za górz,
Po raż, Mo kre, Szczaw ne, Rze pedź, Ja wor nik, Ko mań -
czę. Szlak „Śla da mi Do bre go Wo ja ka Szwej ka” jest
czę ścią Mię dzy na ro do we go Szla ku Szwej ka, któ ry ma
biec z Czech, przez Au strię, Wę gry, Sło wa cję i Pol-
skę na Ukra inę. Jest on pró bą od two rze nia tra sy, któ -
rą prze mie rzał bo ha ter ksią żki Ja ro sla va Haška.

Szlak jest do stęp ny dla tu ry stów pie szych, ro we -
ro wych oraz sa mo cho do wych. Szlak zna ko wa ny jest
ko lo rem żół to -czar nym (bar wy Habs bur gów). Dłu -
gość od cin ka pie sze go na te re nie Pol ski, wy no si oko -
ło 200 km. Na tra sie umiesz czo no ta bli ce in for ma-
cyj ne ze sche ma tem prze bie gu szla ku, in for ma cja mi
do ty czą cy mi szcze gó łów po by tu Szwej ka w da nym
miej scu oraz związ ku z hi sto rią Ga li cji cza sów Ce sar -
stwa Au stro-Wę gier skie go. Cie ka wost ką są ta blicz ki
z naj sław niej szy mi cy ta ta mi Szwej ka.

Ca ła tra sa ma dłu gość 105 km, ko lor szla ku: zie lo ny

6. SZLAK RO WE RO WY 
„GRE EN WAY KAR PA TY WSCHOD NIE”

Prze bie ga przez te ren trzech kra jów (Pol ska, Sło -
wa cja, Ukra ina) okrą ża jąc Mię dzy na ro do wy Re zer -
wat Bios fe ry Kar pa ty Wschod nie oraz łą cząc kil ka
ob sza rów chro nio ne go kra jo bra zu oraz kil ka na ście
mniej szych pę tli ro we ro wych utwo rzo nych na te re -
nie pol skiej czę ści szla ku - w Biesz cza dach - pod
wspól ną na zwą "Zie lo ny Ro wer Biesz cza dy" oraz
"Extre me Biesz cza dy". 

Prze bieg tra sy szla ku R -61 „Gre en way Kar pa ty
Wschod nie” na te re nie Pol ski: Kro ścien ko–Brze gi
Dol ne–Ło dy na–Wań ko wa–Ol sza ni ca–Bez mie cho -
wa–Le sko–Bó br ka–So li na–Woł ko wy ja–Bu ko wiec–
Do łży ca–Ci sna–Roz to ki Gór ne. 

Ca ła tra sa ma dłu gość 125 km, ko lor szla ku: zie lo ny

7. TRANS GRA NICZ NY SZLAK RO WE RO WY
„BE SKIDZ KIE MU ZEA"

Szlak roz po czy na się w Kro śnie a na stęp nie przez
Od rzy koń, Żar no wiec, Ko py to wą, Bó br kę, Du klę, Ol -
cho wiec i Zyn dra no wą. Po prze kro cze niu gra ni cy w
Barwin ku od wie dza my Świd nik i Me dzi la bor ce. Z te -
re nów sło wac kich szlak po wra ca na stro nę pol ską tu -
ry stycz nym przej ściem gra nicz nym Ja śli ska-Czerem-
cha do Ry ma no wa. Da lej wie dzie przez Miej sce Pia -
sto we, Kro ścien ko Wy żne aż do Kro sna. Łącz nie tra -
sa ma dłu gość 350 km: 250 km po stro nie pol skiej,
100 km po sło wac kiej.

Po dzi wia jąc ota cza ją cą przy ro dę Be ski du Ni skie -
go i Po gó rza, w tym oko ło 20 pla có wek mu ze al nych
o ran dze świa to wej, kra jo wej bądź lo kal nej. Naj wa -
żniej sze z nich to Mu zeum Skan sen Prze my słu Naf -
to we go i Ga zow ni cze go w Bó br ce, Mu zeum Pod kar -
pac kie w Kro śnie, Mu zeum Ma rii Ko nop nic kiej w Żar -

now cu. Szlak w więk szo ści pro wa dzi ma ło uczęsz -
cza ny mi dro ga mi lo kal ny mi o do brej na wierzch ni. Po
stro nie pol skiej jest ozna ko wa ny za po mo cą ta bli czek
kie run ko wych, opa trzo nych lo go "Be skidz kie Mu zea"
oraz du żych ta blic in for ma cyj nych, przy któ rych
umiesz czo no sto ja ki na ro we ry. Po stro nie sło wac kiej
wpi su je się w ist nie ją ce tam tra sy ro we ro we. Ca ły
szlak skła da się z 13 tras, przy któ rych znaj du je się
wie le atrak cji tu ry stycz nych.

Łącz nie tra sa ma dłu gość 350 km: 250 km po stro -
nie pol skiej, 100 km po sło wac kiej.

8. TRA SA RO WE RO WA PO FOR TACH 
TWIER DZY PRZE MYŚL

Tra sa jest po dzie lo na na dwie czę ści: pół noc ną
(33,2 km), któ ra bie gnie przez Ostrów, Kuń kow ce,
Fort VIII Łę tow nia, Fort IX Brun ner, Fort X Orze chow -
ce, Fort XI Duń ko wicz ki, Fort XII "Wer ner", Fort XIIIb
"Bo le stra szy ce", Fort XIII „San Ri de au”, oraz po łu -
dnio wą (48,8 km), w któ rej mo żna zo ba czyć Fort VII
„Prał kow ce”, Fort VI He li cha, Fort V „Gro chow ce”,
Fort IV „Optyń”, Fort III „Łu czy ce”, Fort I,,Sa lis So -
glio”, Fort XV,,Bo rek”. 

Cał ko wi ta dłu gość tra sy 82 km, ko lor tra sy: czar ny;

13. „NA RO WE RO WYM SZLA KU”.

Prze bieg szla ku: Rze szów, Wo la Zgło bień ska,
Nie chobrz, Bo gu chwa ła, Zim na Wo da, Lu to ryż, Sa -
dzaw ki, re zer wat ,,Li sia Gó ra”, Rze szów

Dłu gość szla ku: 45 km, zna ko wa nie nie bie skie

Wybrane szlaki rowerowe 
w województwie podkarpackim

Sieniawa, Pałac GłównyNa Garncarskim Szlaku

Bolestraszyce

Twierdza Przemyśl. Fort I Salis Soglio w Siedliskach
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Karpacki�Szlak�Rowerowy
Tu�ry�sty�ka�ro�we�ro�wa�da�je�nam�wszyst�kim�mo�-

żli�wość�uka�za�nia�przy�ja�zne�go�ob�li�cza�ma�ło�pol�-
skich�miast�i�gmin:�bez�ulicz�ne�go�ha�ła�su�i�zgieł-
ku,� bez� ucią�żli�we�go� ru�chu� sa�mo�cho�do�we�go.
Po�zwo�li�Pań�stwu�na�po�zna�nie�naja�trak�cyj�niej�-
szych�tu�ry�stycz�nie�te�re�nów�Ma�ło�pol�ski,��re�gio�-
nu�o�uroz�ma�ico�nym�kra�jo�bra�zie,�bo�ga�tym�dzie-
dzic�twie�hi�sto�rii�i�kul�tu�ry,�tra�dy�cji�i�folk�lo�ru.

Wy�jąt�ko�we�wa�lo�ry�przy�rod�ni�czo�-kra�jo�bra�zo�-
we,�zró�żni�co�wa�na�rzeź�ba�te�re�nu,�któ�rej�uro�ku
na�da�ją�ma�low�ni�cze�do�li�ny�prze�ło�mów�wart�kich
rzek�gór�skich�oraz�ich�do�pły�wów�do�sko�na�le�na�-
da�ją�się�do�upra�wia�nia�tu�ry�sty�ki�ro�we�ro�wej.

Kar�pac�ki� Szlak� Ro�we�ro�wy� o� dłu�go�ści� po�nad
600�km,�nie�za�my�ka�się�w�gra�ni�cach�ad�mi�ni�stra�cyj�-
nych�po�wia�tów�czy�gmin.�Łą�czy�wy�jąt�ko�we�atrak�cje
tu�ry�stycz�ne�re�gio�nu�Ma�ło�pol�ski�a�po�przez�jed�no�li�te
ozna�ko�wa�nie�i�ta�bli�ce�in�for�ma�cyj�ne�na�szla�ku��mo�-
żna�do�trzeć�w��naj�pięk�niej�sze�za�kąt�ki��Be�ski�dy�Ni�-
skie�go�i�Sa�dec�kie�go.

Pro�fe�sjo�nal�nie�opra�co�wa�ne�i�do�stęp�ne�dla�tu�ry�-
stów�7�kom�ple�tów��map��z�okre�śle�niem�ró�żni�cy�wy�-
so�ko�ści� i� opi�su� lo�kal�nych� atrak�cji� oraz� 60� ta�blic
in�for�ma�cyj�nych� za�mon�to�wa�nych� w� cen�tral�nych
punk�tach�umo�żli�wia�ją�or�ga�ni�za�cję�wy�praw�ro�we�ro�-
wych�we�wła�snym�za�kre�sie.

Du�żą�atrak�cją�mo�że�być�udział�w�re�gio�nal�nych
im�pre�zach�i�jar�mar�kach�-�np.�„Świę�cie�Dzie�ci�Gór”
i�„Bie�sia�dzie�Kar�pac�kiej”�w�No�wym�Są�czu,�„Od�wie�-
dzi�ny�u�pra�dziad�ków”�w�Są�dec�kim�Par�ku�Et�no�gra�-
ficz�nym,�„Je�sie�ni�Gry�bow�skiej”�czy�„Łem�kow�skiej

Wa�trze”�-�na�któ�rych�z�pew�no�ścią�nie�za�brak�nie�re�-
gio�nal�nej�kuch�ni,�mu�zy�ki�i�at�mos�fe�ry�be�skidz�kich�la�-
sów�i�do�lin.

Obok� sztan�da�ro�wych� atrak�cji� -� spły�wu� prze�ło�-
mem�Du�naj�ca,�wę�dró�wek�do�li�na�mi�gór�ski�mi,�zwie�-
dza�niem� cer�kie�wek� w� Be�ski�dzie� Ni�skim� czy� Są-
dec�kim,�wy�po�czyn�ku�w�uzdro�wi�skach�ta�kich�jak�Kry�-
ni�ca-Zdrój,�Wy�so�wa,�Szczaw�ni�ca,�Mu�szy�na,�Piw�-
nicz�na-Zdrój�i�Że�gie�stów�–�na�Są�dec�czyź�nie�i�re�-
gio�nach�z�nią�gra�ni�czą�cych,�nie�bra�ku�je��tu�ob�sza�-
rów�rów�nie�atrak�cyj�nych,�ale�mniej�zna�nych,�do�tąd
nie�eks�plo�ato�wa�nych�-�gdzie�czło�wiek�na�dal�ży�je
w�sym�bio�zie�z�przy�ro�dą,�zaś�prze�mysł�nie�jest�do�-
kucz�li�wy�(np.�te�re�ny�Po�pradz�kie�go�Par�ku�Kra�jo�bra�-
zo�we�go�i�otu�li�ny�Ma�gur�skie�go�Par�ku�Na�ro�do�we�go).

Wie�lo�kul�tu�ro�wość�re�gio�nu:�ist�nie�ją�ca�np.�w�po�-
sta�ci�nazw�te�re�no�wych,�ale�też�i�wi�docz�nych�śla�-
dach�kul�tu�ry�łem�kow�skiej,�ży�dow�skiej,�osad�nic�twa
nie�miec�kie�go�i�pol�skie�go.�Są�to�np.�nie�spo�ty�ka�ne�w
in�nych�re�gio�nach��kra�ju�łem�kow�skie�na�zwy�ta�kie�jak
Ki�cze�ra,� Żdzar,�Ma�gu�ra,� Zdy�nia� lub�ma�ją�ce� nie�-
miec�ki� ro�do�wód� na�zwy� ta�kie� jak� Szym�bark,� Ry�-
chwałd.�Nie�ma�też�w�in�nych�czę�ściach�kra�ju��–�nie
tyl�ko�pięk�nych�gó�ral�skich�tra�dy�cji,�ale�ta�kże�ży�we�-
go,�wręcz�na�ma�cal�ne�go�folk�lo�ru�i�ży�cia�gó�ral�skie�-
go.�W�ist�nie�ją�cych�na�tu�ral�nych�ba�ców�kach�mo�żna
skosz�to�wać� oscyp�ka,� bun�dzu,� na�pić� się� żę�ty�cy,
krza�ków�ki�czy�śli�wo�wi�cy.

W�po�wsta�ją�cych�re�gio�nal�nych�za�jaz�dach�i�karcz�-
mach,�ser�wo�wa�ne�są�re�gio�nal�ne�łem�kow�skie,�la�-
chow�skie�czy�gó�ral�skie�po�tra�wy.�Ni�gdzie�w�Eu�ro�pie
nie�ma�kon�cen�tra�cji�na�tak�ma�łej�sto�sun�ko�wo�prze�-
strze�ni�wspa�nia�łej�ar�chi�tek�tu�ry�drew�nia�nej�w�po�sta�-
ci�ko�ścio�łów�i�cer�kwi.�Uzu�peł�nia�ją�tę�ca�łość�daw�ne
sy�na�go�gi,�twier�dze,�zam�ki,�drew�nia�ne�do�my,�oko�py
kon�fe�de�ra�tów�bar�skich�itd.



Pro�fe�sjo�nal�nie�opra�co�wa�ne�i�do�stęp�ne�dla�tu�ry�-
stów�ma�py�z�okre�śle�niem�ró�żni�cy�wy�so�ko�ści�i�opi�su
lo�kal�nych�atrak�cji�umo�żli�wia�ją�or�ga�ni�za�cję�wy�praw
ro�we�ro�wych�we�wła�snym�za�kre�sie.
W�2009�ro�ku,�zo�stał�uro�czy�ście�otwar�ty�Kar�pac�-

ki�Szlak�Ro�we�ro�wy�z�udzia�łem�przed�sta�wi�cie�li�Mi�-
ni�ster�stwa�Spor�tu�i�Tu�ry�sty�ki,�Wo�je�wódz�twa�Ma�ło-
polskie�go,�oraz�sa�mo�rzą�dów;�po�wia�tu�Gor�lic�kie�go
i�No�wo�są�dec�kie�go.�Łącz�nie�od�da�no�dla� tu�ry�stów
600,5�km�szla�ków�ro�we�ro�wych�w�Ma�ło�pol�sce.��

Głów�ny�Kar�pac�ki�Szlak�Ro�we�ro�wy�o�dłu�go�ści
133�km��skła�da�się�ze�szla�ku�głów�ne�go��Kar�pac�-
kie�go�po�dzie�lo�ne�go�na�III�od�cin�ki:
I. od�ci�nek�od�Le�lu�cho�wa�do�No�we�go�Są�cza,
II.A. od�ci�nek� tzw.� „Wa�riant� Ło�so�siń�ski”(z� No�we�go

Są�cza�przez�Ło�si�nę�Dol�ną�do�Wy�trzyszcz�ki),
II.B.�od�ci�nek� z� No�we�go� Są�cza� przez� Ro�żnów

do�Wy�trzyszcz�ki.

Szla�ki�Łącz�ni�ko�we�Kar�pac�kie�go�Szla�ku�Ro�we�-
ro�we�go:
1. Są�dec�ki� Szlak� Ro�we�ro�wy� z�Mu�szyn�ki� do�No-
we�go�Są�cza.

2. Wie�lo�kul�tu�ro�wy� Szlak� Ro�we�ro�wy� z� Prze�łę�czy
Wy�sow�skiej�do�Sę�dzi�szo�wej.

3. Win�ny�Szlak�Ro�we�ro�wy�z�Ko�niecz�nej�do�Tro�pia.
4. Kró�lew�ski�Szlak�Ro�we�ro�wy��z�Bie�cza�do�Prze-
łę�czy�Przy�słop.

5. Trans�gra�nicz�ny� Szlak� Ro�we�ro�wy� z� Dłu�gie�go
do�Mu�szy�ny.

I.�KAR�PAC�KI�SZLAK�RO�WE�RO�WY�
-�SZLAK�GŁÓW�NY

Ko�lor�szla�ku�–�czer�wo�ny
Dłu�gość�szla�ku�-��73�km�

Prze�bieg�tra�sy�na�wią�zu�je�do�hi�sto�rycz�ne�go�szla�-
ku�han�dlo�we�go�z�Wę�gier�do�Wie�licz�ki�i�Kra�ko�wa�(z
pew�ny�mi�mo�dy�fi�ka�cja�mi�wy�ni�ka�ją�cy�mi�ze�spe�cy�fi�ki
tu�ry�sty�ki�ro�we�ro�wej�oraz�prze�bie�gu�obec�nie�ist�nie�-
ją�cych�dróg).

Pierw�szy�od�ci�nek�szla�ku�prze�bie�ga�od�Le�lu�cho�-
wa�-�na�gra�ni�cy�pol�sko�-sło�wac�kiej�(Most�Wy�szeh�-
radz�ki),�przez�mia�sta�i�gmi�ny�o�wy�jąt�ko�wych�wa�lo�-
rach�tu�ry�stycz�nych�po�sia�da�ją�cych�do�brze�roz�wi�nię�-
tą�in�fra�struk�tu�rę�tu�ry�stycz�ną�tj.�przez:�Mu�szy�nę,�Piw�-
nicz�ną�-Zdrój,�Ry�tro,�Sta�ry�Sącz�do�No�we�go�Są�cza.
Tra�sa�I�od�cin�ka�Kar�pac�kie�go�Szla�ku�Ro�we�ro�we�-

go:�Le�lu�chów�(Most�Wy�szeh�radz�ki�–�przej�ście�granicz-
ne�ze�Sło�wa�cją),�Mu�szy�na,�Że�gie�stów�Zdrój,�Wier�-

chom�la�Wiel�ka,�Piw�nicz�na�-Zdrój,�Głę�bo�kie,�Su�cha
Stru�ga,�Ży�czy�nów,�Bar�ci�ce,�Po�po�wi�ce,�Że�leź�ni�ko�wa
Wiel�ka,�No�wy�Sącz�- Dą�brów�ka�-za�mek,�ul.�Zdro�jo�wa.
Szlak� ła�twy,�naj�trud�niej�szy�od�ci�nek�po�mię�dzy

Po�po�wi�ca�mi�i�Że�leź�ni�ko�wą�Wiel�ką.

KAR�PAC�KI�SZLAK�RO�WE�RO�WY�
–�od�cin�ki�II�A.B.

A.�Ko�lor�szla�ku�czar�ny�-�tzw.�„Wa�riant�Ło�so�siń�ski”
Dłu�gość�szla�ku�-�33�km�

Dru�gi�od�ci�nek�A.�prze�bie�ga�przez�mia�sta�i�gmi�-
ny:�No�wy�Sącz,�Cheł�miec,�Gró�dek�n/Du�naj�cem,�Ło�-
so�si�nę�Dol�ną.��
Tra�sa�II�od�cin�ka�A�:�z�No�we�go�Są�cza�ul.�Le�gio�nów,

Mar�cin�ko�wi�ce,�Chom�ra�ni�ce,�Wro�no�wie,�Ło�so�si�na�Do�-
na,�Mi�chal�czo�wa,�Wi�to�wie�Dol�ne,�Wy�trzyszcz�ka.
Szlak�pro�wa�dzi�w�więk�szo�ści�dro�ga�mi�as�fal�to�wy�-

mi,�dro�gi�utwar�dzo�ne�znaj�du�ją�się�na�od�cin�kach�Las
Cheł�miec�ki-Mar�cin�ko�wi�ce,�Ci�so�wiec-Wi�to�wi�ce�Dol�-
ne-Wy�trzyszcz�ka.
Tra�sa�szla�ku�ła�twa�o�ró�żni�cy�wy�so�ko�ści�do�450�m,

naj�więk�sze�trud�no�ści�znaj�du�ją�się�na�ostrych�pod�-
jaz�dach� i� zjaz�dach� w� oko�li�cach� Ci�sow�ca� i� La�su
Chełmiec�kie�go.

cd. na str. 40
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cd. ze str. 39

Tra sa bie gnie przez ma low ni cze te re ny Be skid
Wy spo wy o kra jo bra zie pod gór skim.

B. Ko lor szla ku czer wo ny

Dłu gość szla ku - 27 km 
Tra sa dru gie go od cin ka B. Kar pac kie go Szla ku

Ro we ro we go roz po czy na się na gra ni cy mia sta No -
we go Są cza (ul. Za be łec ka) , Klim ków ka, Przy do ni -
ca, Bart ko wa, Ro żnów, Tro pie – prze pra wa pro mo-
wa do Wy trzyszcz ki.

Szlak o ró żni cy wy so ko ści do 450m, pro wa dzi
w więk szo ści dro ga mi as fal to wy mi, dro gi utwar dzo -
ne znaj du ją się na krót kim od cin ku w Po sa do wej.

Tra sa szla ku ła twa, naj więk sze trud no ści znaj du -
ją się na od cin kach Jel na-Przy do ni ca i Bart ko wa -
-Ro żnów (ostre pod jaz dy i zjaz dy).     

Tra sa bie gnie przez ma low ni cze te re ny Po gó rza
Ro żnow skie go o kra jo bra zie pod gór skim.

SĄ DEC KI SZLAK RO WE RO WY 
Ko lor szla ku – żół ty

Dłu gość szla ku 63 km.
Szlak łącz ni ko wy łą czą cy gmi ny Be ski dy Są dec -

kie go w do li nie Ka mie ni cy Na wo jow skiej z głów nym
Kar pac ki Szla kiem Ro we ro wym.

Szlak pro wa dzi przez mia sta i gmi ny : Uzdro wi -
sko wą Gmi nę Kry ni ca -Zdrój, Ła bo wa, Na wo jo wa,
Ka mion ka Wiel ka, Cheł miec, No wy Sącz. Tra sa
Są dec kie go Szla ku Ro we ro we go pro wa dzi od: Mu -
szyn ki /przej ście gra nicz ne/ -Ty licz-Moch nacz ka
Wy żna-Be rest-Po la ny-Ka mian na-Ko tów-No wa
Wieś-Uhryń-Ła bo wa-Ma cie jo wa-Fry co wa-Na wo -
jo wa-Po par do wa Ni żna-Ka mion ka Ma ła - Jam ni ca
- Ku nów-No wy Sącz; ul. Fal kow ska, Chru ślic ka,
Zdro jo wa) Szlak łącz ni ko wy łą czą cy gmi ny Be ski -

dy Są dec kie go w do li nie Ka mie ni cy Na wo jow skiej
z głów nym Kar pac ki Szla kiem Ro we ro wym.

Szlak pro wa dzi przez mia sta i gmi ny : Uzdro wi -
sko wą Gmi nę Kry ni ca -Zdrój, Ła bo wa, Na wo jo wa,
Ka mion ka Wiel ka, Cheł miec, No wy Sącz. Tra sa
Są dec kie go Szla ku Ro we ro we go pro wa dzi od: Mu -

szyn ki /przej ście gra nicz ne/ - Ty licz-Moch nacz ka
Wy żna-Be rest-Po la ny-Ka mian na-Ko tów-No wa
Wieś - Uhryń - Ła bo wa- Ma cie jo wa - Fry co wa - Na -
wo jo wa-Po par do wa Ni żna-Ka mion ka Ma ła-Jam ni -
ca-Ku nów-No wy Sącz; ul. Fal kow ska, Chru ślic ka,
Zdro jo w.

Szlak zo stał po łą czo ny w No wym Są czu z głów -
nym szla kiem Kar pac kim. Szlak ła twy naj trud niej -
szy od ci nek Jam ni ca -Ku nów.

WIE LO KUL TU RO WY 
SZLAK RO WE RO WY

Ko lor szla ku – czer wo ny

Dłu gość szla ku 65,5 km 
Swo ją na zwą na wią zu je do tra dy cji i kul tu ry lud -

no ści za miesz ku ją cej nie gdyś te te re ny łem ków, gó -
ra li kar pac kich, cha sy dów, po gó rzan.

Szlak pro wa dzi przez Mia sta i Gmi ny: Uście Gor -
lic kie, Ro pę, Mia sto Gry bów, Gmi nę Gry bów, Łu żną,
Bo bo wą  

Tra sa Wie lo kul tu ro we go Szla ku Ro we ro we go pro -
wa dzi od: Prze łę czy Wy sow skiej przez Blech nar kę
(tu ry stycz ne przej ście gra nicz ne ze Sło wa cją), a na -
stęp nie tra są: Wy so wa-Hań czo wa-Sta wi sze-Śniet -
ni ca-Bru na ry-Flo ryn ka-Wawrz ka-Pod cheł mie-Gry-
bów-Sioł ko wa-Stró że-Po lna-Sza lo wa-Wil czy ska-
-Je żów-Bo bo wa-Sę dzi szo wa.

Szlak ła twy - naj trud niej szy od ci nek między Bru -
na ra mi i Gry bo wem oraz pod sa mą prze łę czą Wy -
sow ską.

Tra sa bie gnie przez ma low ni cze te re ny Be ski du
Ni skie go, Gór Gry bow skich, Po gó rza Cię żko wic kie -
go i Ro żnow skie go o kra jo bra zie po gó rzy, do lin
i pasm gór skich.

Pod ró żu jąc tą tra są to nie tyl ko mo żli wość po dzi -
wia nia gór skich kra jo bra zów ale rów nież mo żli wość
po zna nia tra dy cji i kul tu ry za miesz ku ją cych kie dyś
te te re ny: łem ków, gó ra li kar pac kich, cha sy dów, po -
gó rzan.

Karpacki Szlak Rowerowy
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WIN�NY�SZLAK�RO�WE�RO�WY�
Ko�lor�szla�ku�żół�ty
Szlak o dłu go ści 155 km 
Szlak na wią zu je do szla ku han dlu wi nem z Wę -

gier do Gor lic, Bie cza i Kra ko wa.

Szlak pro wa dzi przez Mia sta i Gmi ny: Sę ko wa,
Uście Gor lic kie, Mia sto Gor li ce, Biecz, Gmi nę Gor -
li ce, Mosz cze ni cę, Łu żną, Bo bo wą, Ko rzen ną, Gró -
dek n/Du naj cem.

Tra sa Win ne go Szla ku Ro we ro we go roz po czy na
się w Ko niecz nej i pro wa dzi przez Ra doch nę, Bart ne,
Ro pi cę Gór ną, Owcza ry, Sę ko wą, Sia ry, Do mi ni ko wie,
Kor czy nę, Biecz, Kwia to no wi ce, Mosz cze ni cę, Stasz -
ków kę, Pod wia trów ki, Łu żną, Bie sną, Sie dli ska, Bo -
bo wą Jan ko wą, Lip nicz ki, Lip ni cę Wiel ką, Roz do le,
Przy do ni cę, Gró dek n/Du naj cem, Bart ko wą, Ro żnów,
Ra da jo wi ce, Roz to kę do Tro pia, gdzie łą czy się z
głów nym szla kiem Kar pac kim Szla kiem Ro we ro wym.

Szlak,  pro wa dzi w więk szo ści dro ga mi as fal to -
wy mi, dro gi utwar dzo ne wy stę pu ją na od cin kach
Ko niecz na -Bart ne, Ro pi ca Gór na -Owcza ry, Di na -
ro wa -Strze szyn, Lip nicz ki - Lip ni ca Wiel ka - Przy do -
ni ca, Roz to ka-Tro pie

Tra sa szla ku ła twa, o ró żni cy wy so ko ści do 1000 m,
naj więk sze trud no ści znaj du ją się na od cin kach:
Bart ne-Krzy wa Ma ła stów-Owczar ty oraz Lip ni ca
Wiel ka-Ro żnów (ostre pod jaz dy i zjaz dy), po mię-
dzy Bi na ro wą i Strze szy nem od cin ki ka mie ni stych
nie utwar dzo nych dróg.

Tra sa bie gnie przez ma low ni cze te re ny Be ski du
Ni skie go, Do łów Ja siel sko Sa noc kich, Po gó rza Cię -
żko wic kie go i Ro żnow skie go o kra jo bra zie gór
śred nich i po gó rzy.

W ro ku 20008 COTG PTTK  ozna ko wał dal sze
65 km od cin ków szla ku w kie run ku po wia tu li ma -
now skie go i no wo tar skie go

KRÓ�LEW�SKI�SZLAK�RO�WE�RO�WY�
Ko�lor�szla�ku�zie�lo�ny
Dłu gość szla ku 112,5 km 

Tra sa szla ku pro wa dzi przez te re ny zwią za ne z
prze jaz dem i po by tem kró lów.

Roz po czy na się w Bie czu pro wa dzi przez Hor tę,
Strze szyn, Wil czak, Klę cza ny, Gor li ce, Ro pi cę Pol -
ską, By strą, Bu cze, Bie śnik, Sza lo wą, Bie do wą, Bu -
gaj, Po lną, Stró że, Gry bów, Ptasz ko wą, Ka mion kę
Wiel ką, No wy Sącz, Cy ga no wi ce, Sta ry Sącz, Mosz-
cze ni cę, Przy siet ni cę, Skru dzi nę, Goł ko wi ce Dol ne,
Obi dzę na Prze łęcz Przy słop.

Do ce lo wo szlak zo sta nie po pro wa dzo ny do Czor-
sz ty na i Nie dzi cy.

Tra sa pro wa dzi przez mia sta i gmi ny: Biecz,
Gmi nę Gor li ce, Mia sto Gor li ce, Łu żną, Gmi nę Gry -
bów, Mia sto Gry bów, Ka mion kę Wiel ką, Mia sto No -
wy Sącz, Sta ry Sącz, Łąc ko.

Szlak, prze bie ga w zde cy do wa nej więk szo ści
dro ga mi as fal to wy mi, na krót kich od cin kach dro ga -
mi utwar dzo ny mi i duk ta mi le śny mi: Bu cze, Sa dec -
ki Bart nik -Stró że, Bia ła Ni żna przed ul. To po lo wą,
Cy ga no wi ce - Sta ry Sącz i pod jazd na Prze łęcz
Przy słop.

Tra sa szla ku ła twa, o ró żni cy wy so ko ści 2000 m,
naj trud niej sze od cin ki to Ka mion ka Wiel ka -Jam ni -
ca, Ła zy Bie go nic kie-Cy ga no wi ce, Mosz cze ni ca
Wy żna-Skru dzi na i Ła zy Brzyń skie-Prze łęcz Przy -
słop – ostre pod jaz dy i zjaz dy, pod Przy sło pem ka -
mie ni sta nie utwar dzo na dro ga.

Tra sa bie gnie przez ma low ni cze te re ny Po gó rza
Cię żko wic kie go, Gór Gry bow skich, Po gó rza Ro -
żnow skie go, Be ski du Ni skie go, Ko tli ny Są dec kiej
i Be ski du Są dec kie go o kra jo braz ko tlin i do lin gór -
skich oraz po gó rzy i gór śred nich.

TRANS�GRA�NICZ�NY�SZLAK�RO�WE�RO�WY
Ko�lor�szla�ku�nie�bie�ski
Szlak o dłu go ści. 71,5km

Tra sa Trans gra nicz ne go Szla ku Ro we ro we go
pro wa dzi wzdłuż pasm gór skich po gra ni czem pol -
sko -sło wac kim a je go głów ną za le tą jest to, że na
dłu gich od cin kach pro wa dzi przez wy lud nio ne, po -
zba wio ne za bu do wań i lu dzi te re ny, umo żli wia jąc
bez po śred ni kon takt z przy ro dą, nie ska żo ną cy wi -
li za cją a ta kże bez po śred nie ob ser wa cje na tu ry w
tym zwie rząt, pta ków i pła zów.

Szlak pro wa dzi przez Mia sta i Gmi ny : Sę ko wą,
Uście Gor lic kie, Kry ni cę -Zdrój, Mu szy nę 

Szlak roz po czy na się Dłu gim, pro wa dzi przez
Krzy wą - Gła dy szów - Smre ko wiec - Kwia toń - Uście
Gor lic kie - Czar ną - Śniet ni cę - Ba ni cę - Izby - Moch -
nacz kę Ni żną - Ty licz - Po wroź nik - do Ro we ro wej
Pę tli Mu szyń skiej i Mu szy ny gdzie łą czy się z głów -
nym Kar pac kim Szla kiem Ro we ro wym. Tra sa szla -
ku, prze bie ga w zde cy do wa nej czę ści dro ga mi
as fal to wy mi, na krót kich od cin kach utwar dzo ny mi i
żwi ro wy mi.

Szlak ła twy, o ró żni cy wy so ko ści 500m naj trud -
niej szy od ci nek to Dłu gie, Czar ne oraz Izby - Moch -
nacz ka Ni żna. Tra sa bie gnie przez ma low ni cze te-
re ny Be ski du Ni skie go i Be ski du Są dec kie go o kra -
jo bra zie do lin i pasm gór śred nich. 

Re�ali�za�to�rem�pro�jek�tu�jest�Są�dec�ka
Or�ga�ni�za�cja�Tu�ry�stycz�na,�wła�ści�cie�la�mi
szla�ku,�gmi�ny�przez�któ�re�szla�ki�prze�bie�ga�ją.
Pro�jekt�re�ali�zo�wa�ny�w�la�tach�2006-2009�przy

wspar�ciu�fi�nan�so�wym�Mi�ni�ster�stwa�Go�spo�dar�-
ki,�Mi�ni�ster�stwa��Spor�tu�i�Tu�ry�sty�ki,��Wo�je�wódz�-
twa�Ma�ło�pol�skie�go,�Po�wia�tów�No�wo�są�dec�kie�go
i�Gor�lic�kie�go�oraz�gmin,�przez�któ�rych�te�re�ny
prze�bie�ga�ją�szla�ki.
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W�re�gio�nie�tar�now�skim�jest�wy�ty�czo�nych�25
szla�ków�ro�we�ro�wych�o�dłu�go�ści�po�nad�630�km
(w�sa�mym�Tar�no�wie�po�nad�30�km).�Są�to�szla�ki
za�rów�no�gór�skie�(16�z�te�go�5�bie�rze�po�czą�tek
w�Tar�no�wie)�jak�i�ni�zin�ne�(9�z�te�go�5�bie�rze�po�-
czą�tek�w�Tar�no�wie).�Po�sa�mym�mie�ście�ro�we�rzy�-
sta�ma�mo�żli�wość�bez�piecz�ne�go�i�ła�twe�go�po�ru�-
sza�nia� się� ro�we�rem�dzię�ki� utwar�dzo�nym�ście�-
żkom�ro�we�ro�wym�i�cią�gom�pie�szo�-ro�we�ro�wym,
któ�rych�w�mie�ście�wy�bu�do�wa�no�już�po�nad�65�km.
Dla�mi�ło�śni�ków�„dirt� jum�ping”�Tar�nów�ofe�ru�je
spe�cjal�ny�tor�ro�we�ro�wy�„Dirt”�na�os.�Le�gio�nów.

OZNA�KO�WA�NE�SZLA�KI�RO�WE�RO�WE�
NA�TE�RE�NIE�TAR�NO�WA:

1. żół ty (1,6 km na te re nie mia sta): Tar nów-Jam na

2. czar ny (1,6 km na te nie mia sta): Tar nów-Jam na

3. nie bie ski (3,2 km na te re nie mia sta): Tar nów-
-Mości ce (dwo rzec ko le jo wy)-Cię żko wi ce

4.nie bie ski (1,7 km na te re nie mia sta): Tar nów-
-Mości ce (dwo rzec ko le jo wy)-Jam na

5. czer wo ny (2,7 km na te re nie mia sta): Tar nów-
-Dwo rzec Głów ny-Kło ko wa

6. czer wo ny (1,8 km na te re nie mia sta): Tar nów-
-Mo ści ce (dwo rzec ko le jo wy)-Szcze pa nów

7. zie lo ny (2,7 km na te re nie mia sta): Tar nów-

-Mości ce (dwo rzec ko le jo wy) - Bia do li ny

8. czer wo ny (10,0 km na te re nie mia sta): Tar nów-
-Mo ści ce (dwo rzec ko le jo wy)-Czar na

9 nie bie ski (3,0 km na te re nie mia sta): Tar nów- Moś-
-ci ce (dwo rzec ko le jo wy) - Dą bro wa Tar now ska

10. zie lo ny (2,0 km na te re nie mia sta): Tar nów-
- Dąbro wa Tar now ska

In�ne�cie�ka�we�in�for�ma�cje:
1. Tar nów otrzy mał w 2012 r. wy ró żnie nie w ogól -
no pol skim kon kur sie „Gmi�na�Przy�ja�zna�Ro�we�rom”
or ga ni zo wa nym przez PTTK w ra mach Ro ku Tu ry -
sty ki Ro we ro wej (wy ró żnie nie w ka te go rii gmin po -
wy żej 100 tys. miesz kań ców).

2. W Urzę dzie mia sta Tar no wa dzia ła spe cjal ny, in -
terwen cyj ny ad res ma ilo wy: ro�we�ry@umt.tar�now.pl
na któ ry mo żna prze sy łać in for ma cje o np.: źle
ozna czo nej ście żce ro we ro wej, prze szko dach, ga -
łę ziach, znisz cze niach i uszko dzo nej na wierzch ni
ście żki ro we ro wej na te re nie mia sta Tar no wa.
3. W 2014 ro ku wzno wio ne (zak tu ali zo wa ne) zo sta -

ło wy daw nic two "Zie�mia�Tar�now�ska�-�Prze�wod�nik�
Ro�we�ro�wy" pp. Sta ni sła wa To masz ka i Wi tol da To -
masz ka. Ko lo ro wy prze wod nik „na spi ra li” za wie ra
szcze gó ło we opi sy i ma py 25 zna ko wa nych szla ków
ro we ro wych w re gio nie w tym 16 gór skich (6 dłu -
gich i 10 łącz ni ko wych) oraz 9 ni zin nych (7 dłu gich
i 2 łącz ni ko we) o łącz nej dłu go ści 627 km. Po nad -
to pu bli ka cja za wie ra pla ny 13 miast i miej sco wo -
ści w re gio nie. Prze wod nik do ku pie nia w Tar now-
skim cen trum In forma cji, rów nież mo żli wość za ku pu
za po śred nictwem pocz ty, szcze gó ły na http:// www.
it.tar�now.pl/in�dex.php/pol/O�-nas/Ofer�ta/Pu�bli�ka�cje�-
-zwia�za�ne�-z�-Tar�no�wem#sthash.ujo�ku�beu.dpuf
4. W Tar no wie dzia ła wy�po�ży�czal�nia� ro�we�rów
w Tar now skim Cen trum In for ma cji, Ry nek 7, 33-100
Tar nów, tel.: + 48 14 688 90 90. Cen nik wy po ży-
czal ni do stęp ny na stro nie: www.it.tar�now.pl
5. Ma py ro we ro we z re gio nu tar now skie go:

http://na�ro�we�rze.pl/
6. In for ma cje o tu ry sty ce ak tyw nej w mie ście i re gio -
nie nahttp://www.it.tar�now.pl/in�dex.php/pol/Atrak�-
cje/Tu�ry�sty�ka�-ak�tyw�na
7. obec nie trwa ją pra ce kon cep cyj ne nad przy łą -
cze niem Tar no wa do sie ci EU RO VE LO. Zgod nie
z pro jek tem przez mia sto prze bie gać bę dą EV4,
EV11, EV Bia ła i EV Du na jec. Szcze gó ły na: http://
www.ma�lo�pol�skie.pl/Wy�da�rze�nia/?id=11546
8. w mie ście prę żnie dzia ła To wa rzy stwo Gim na -
stycz ne So kół, któ re or ga ni zu je wy ciecz ki, za wo dy
i raj dy ro we ro we.
9. Przyj mu je się że ok 30% miesz kań ców jeź dzi na
ro we rze.

Trasy rowerowe
Tarnowa i okolic
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o�rzo�ny� przez� Sa�mo�rząd�Wo�je�wódz�twa�Wiel�ko�pol�-
skie�go�od�2001�r.�Wiel�ko�pol�ski�Sys�tem�Szla�ków�Ro�-
we�ro�wych�obej�mu�je�7�trans�wo�je�wódz�kich�tras
o�łącz�nej�dłu�go�ści�po�nad�1800�km.�O�je�go�ja�-
ko�ści� świad�czy� Cer�ty�fi�kat,� przy�zna�ny� mu
przez� Pol�ską� Or�ga�ni�za�cję� Tu�ry�stycz�ną.
Wszyst�kie�szla�ki�ozna�ko�wa�ne�są�zgod�nie
ze� stan�dar�dem� PTTK� i� pro�wa�dzą� ła�two
prze�jezd�ny�mi�dro�ga�mi,�o�sła�bym�na�tę�że�niu
ru�chu,�umo�żli�wia�ją�cy�mi�do�tar�cie�do�naj�dal�-
szych�za�kąt�ków�wo�je�wódz�twa.�Ich�uzu�peł�-
nie�niem�są�lo�kal�ne�tra�sy�ro�we�ro�we,�któ�rych
sza�co�wa�na�dłu�gość�wy�no�si�po�nad�6000�km.

Od�2007�r.�tut.�De�par�ta�ment�Spor�tu�i�Tu�ry�sty�ki
udo�stęp�nia�śla�dy�gps�(tzw.�trac�ki)�tras�WSSR.�Mo�żna
je�bez�płat�nie�po�bie�rać�ze�stro�ny�in�ter�ne�to�wej�pro�jek�tu
GPSwiel�ko�pol�ska� (www.gpswiel�ko�pol�ska.pl),� pro�mu�ją�ce�go
wy�ko�rzy�sta�nie�na�wi�ga�cji�sa�te�li�tar�nej�w�tu�ry�sty�ce.�Obec�nie�do�dys�-
po�zy�cji�wiel�bi�cie�li�dwóch�kó�łek�jest�po�nad�40�trac�ków,�da�ją�cych�gwa�-
ran�cję�pew�ne�go�po�ru�sza�nia�się�po�tra�sach�nie�za�le�żnie�od�sta�nu�ich�ozna�ko�wa�nia,
a�ta�kże�wa�run�ków�at�mos�fe�rycz�nych.

WSSR�mi�mo�swo�jej�tech�nicz�nej�spój�no�ści�ce�chu�je�du�ża�ró�żno�rod�ność�te�ma�tycz�-
na�po�szcze�gól�nych�tras.�Mi�ło�śni�ków�przy�ro�dy�i�kra�jo�znaw�czych�cie�ka�wo�stek�za�chwy�-
ci�Nad�war�ciań�ski�Szlak�Ro�we�ro�wy�oraz�Szlak�Stu�Je�zior.�Po�cząt�ki�pol�skiej�pań-
stwo�wo�ści�od�kry�je�Pia�stow�ski�Trakt�Ro�we�ro�wy.�Bez�kre�sne�po�ła�cie�przy�ro�dy�oraz
cen�ne�za�byt�ki�hi�sto�rii�i�kul�tu�ry,�to�już�do�me�na�Trans�wiel�ko�pol�skiej�Tra�sy�Ro�we�ro�wej.
Bursz�ty�no�wy�Szlak�Ro�we�ro�wy�przy�pad�nie�do�gu�stu�tzw.�sa�kwia�rzom,�pod�ró�żu�ją�cym
daw�nym�trak�tem�han�dlo�wym.�Zie�miań�ski�Szlak�Ro�we�ro�wy�jest�naj�bar�dziej�„wiel�ko�-
pol�ską”�tra�są,�peł�ną�zie�miań�skich�dwo�rów,�pa�ła�ców,�stad�nin�kon�nych�oraz�za�byt�ko�-
wych�ko�ścio�łów�i�klasz�to�rów.�Z�ko�lei�naj�po�pu�lar�niej�szą,�z�uwa�gi�na�bli�skość�aglo�-
me�ra�cji,�jest�Pierścień�Rowerowy�dookoła�Poznania.

Uzu�peł�nie�niem�ofe�ro�wa�nych�śla�dów�jest�cy�fro�wa�ma�pa�wo�je�wódz�twa�wiel�ko�pol�-
skie�go,�o�ja�ko�ści�znacz�nie�prze�wy�ższa�ją�cej�ofer�tę�ko�mer�cyj�ną.�Ma�pa�GPSwiel�ko�-
pol�ska�po�wsta�ła�na�pod�sta�wie�to�po�gra�ficz�nej�ma�py�cy�fro�wej�Map�Le�vel�2�(o�ska�li
1:50000).�Oprócz�tre�ści�ty�po�wej�dla�ka�żdej�ma�py�to�po�gra�ficz�nej,�a�więc�sie�ci�dróg
i ście�żek,�je�zior�i�rzek,�war�stwic�i�sze�re�gu�in�nych�ele�men�tów�słu�żą�cych�orien�ta�cji�w�te�-
re�nie�–�jest�do�dat�ko�wo�wy�po�sa�żo�na�w�sieć�szla�ków�tu�ry�stycz�nych,�po�któ�rych�mo�żli�-
wa�jest�na�wi�ga�cja�po�dob�na�do�tej,�któ�rą�zna�my�z�sa�mo�cho�do�wych�od�bior�ni�ków GPS.�

Istot�nym�ele�men�tem�WSSR�jest�otwar�ty�w�2009�r.�z�ini�cja�ty�wy�Sa�mo�rzą�du�Wo�-
je�wódz�twa� Wiel�ko�pol�skie�go� Po�znań�ski� Wę�zeł� Ro�we�ro�wy.� Wy�ko�naw�cą� te�go
przed�się�wzię�cia�by�ło�sto�wa�rzy�sze�nie�Ro�we�ro�wa�Wiel�ko�pol�ska,�fun�da�to�rem�–�fun�-
da�cja�All�For�Pla�net.

Jest�to�wę�zeł�szla�ków�ro�we�ro�wych,�znaj�du�ją�cy�się�w�Po�zna�niu,�w�miej�scu,�któ�re
po�sia�da�szcze�gól�ny�po�ten�cjał�dla�ro�we�rzy�stów.�Wła�śnie�tu�znaj�du�je�się�za�chod�ni�kra�-
niec�kom�plek�su�spor�to�wo�-re�kre�acyj�ne�go�nad�jez.�Mal�tań�skim,�któ�ry�jest�po�ło�żo�ny
naj�bli�żej�cen�trum�Po�zna�nia.�Oko�li�ce�te�go�je�zio�ra�re�ga�to�we�go�są�bo�da�jże�naj�chęt�-
niej�od�wie�dza�nym�przez�ro�we�rzy�stów�ob�sza�rem�Po�zna�nia.�

Ze�zbie�gu�ulic�Ja�na�Paw�ła�II�i�Ab�-pa�Ba�ra�nia�ka�mo�żna�bez�ko�li�zyj�nie�udać
się�na�ro�we�rze�w�prak�tycz�nie�ka�żdą�stro�nę�świa�ta.�Wszyst�kie�szla�ki

ro�we�ro�we,�roz�po�czy�na�ją�ce�się�w�PWR,�bie�gną�bez�piecz�-
ny�mi�dro�ga�mi�ro�we�ro�wy�mi,�znaj�du�ją�cy�mi�się�w�ge�-

stii�po�znań�skie�go�Za�rzą�du�Dróg�Miej�skich.�
Na�wy�po�sa�że�nie�PWR�skła�da�ją�się�na�stę�-

pu�ją�ce�ele�men�ty:

n ta�bli�ca�in�for�ma�cyj�na�z�ma�pą�wo�je�wódz�twa�wiel�ko�pol�skie-
go,�wska�zu�ją�ca�prze�bieg�szla�ków�ro�we�ro�wych�w�gra�ni-
cach�ad�mi�ni�stra�cyj�nych�wo�je�wódz�twa.

n dro�go�wskaz�ro�we�ro�wy,�tzw.�„ró�ża�wia�trów”,�wska�zu�ją�cy�kie-
run�ki�roz�cho�dze�nia�się�po�szcze�gól�nych�szla�ków�oraz�od�le-
gło�ści�z�PWR�do�krań�co�wych�punk�tów�szla�ku,�np.�„Nad-
war�ciań�ski�Szlak�Ro�we�ro�wy�-�od�ci�nek�za�chod�ni�-�Między
chód�-�122�km”.

Mapa�GPSwielkopolska

Wielkopolski�System�Szlaków�Rowerowych

Nazwa szlaku Długość Oznakowanie Rok 
szlaku utworzenia

Piastowski Trakt Rowerowy 104 km czarny 1994 r.

Szlak Stu Jezior 110 km czarny 1999 r.

Pierścień dookoła Poznania 173 km pomarańczowy 2001 r.
+ 7 tras łącznikowych 120 km
Transwielkopolska Trasa Rowerowa:
- odcinek północny 200 km zielony 2002 r.
- odcinek południowy 280 km 2003 r.

Ziemiański Szlak Rowerowy 245 km zielony 2004 r.

Nadwarciański Szlak Rowerowy:
- odcinek wschodni 250 km niebieski 2005 r.
- odciek zachodni 122 km 2009 r.
Bursztynowy Szlak Rowerowy 200 km zielony 2010 r.

Wielkopolski�System�
Szlaków�������Rowerowych

źródło: Departament Sportu i Turystyki UMWW w Poznaniu

Sche�mat�

Wiel�ko�pol�skie�go�Sys�te�mu

Szla�ków�Ro�we�ro�wych www.gpswielkopolska.pl

n sto�ja�ki�dla�ro�we�rów,�
n tabli�ca�in�for�ma�cyj�na�z�planem�Pozna�nia,�wska-
zu�ją�ca� umiej�sco�wie�nie� PWR� („tu�taj� je�steś”)
oraz�prze�bieg�szla�ków� ro�we�ro�wych�w�gra�ni-
cach�admi�ni�stra�cyj�nych�mia�sta.
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1. PIER ŚCIEŃ RO WE RO WY  
DO OKO ŁA PO ZNA NIA

Dy�stans:�293,3�km�(Pier�ścień�oraz�7�szla�ków�łącz�ni�ko�-
wych,�wio�dą�cych�z�cen�trum�Po�zna�nia).
Trud�ność:� zró�żni�co�wa�na,� od� gład�kich� as�fal�tów� do
piaszczy�stych�i�ka�mie�ni�stych�ście�żek
Ozna�ko�wa�nie:�bia�łe�kwa�dra�ty�20/20�cm,�pik�to�gram�ro�-
we�ru,�pod�nim�czar�ny�znak�kie�run�ko�wy,�po�ma�rań�czo�-
wa�ob�wód�ka
Po�czą�tek�i�ko�niec�szla�ku:�z�uwa�gi�na�kształt�szla�ku,
two�rzą�cy�pę�tlę�–�nie�ma�po�cząt�ku�ani�koń�ca

Pier�ścień�Ro�we�ro�wy�to�pierw�szy�ele�ment�Wiel�ko�pol�-
skie�go�Sys�te�mu�Szla�ków�Ro�we�ro�wych.�Jed�no�cze�śnie
do�dziś�jest�on�naj�bar�dziej�po�pu�lar�nym�wśród�po�znań�-
skich�cy�kli�stów�szla�kiem�ro�we�ro�wym.�Je�go�ory�gi�nal�na
struk�tu�ra�–�ro�we�ro�we�go�ko�ła�z�sied�mio�ma�szpry�cha�mi
–�da�je�mo�żli�wość�za�pla�no�wa�nia�kil�ku�na�stu�nie�po�wta�-
rzal�nych,�nie�zbyt�dłu�gich�wy�cie�czek,�za�czy�na�ją�cych�się
i�koń�czą�cych�w�sto�li�cy�Wiel�ko�pol�ski.�

2. TRANS WIEL KO POL SKA TRA SA RO-
WE RO WA – OD CI NEK PÓŁ NOC NY

Dy�stans:�200�km�
Trud�ność:�w�prze�wa�ża�ją�cej�czę�ści�ma�ło�uczęsz�cza�ne
szo�sy�as�fal�to�we,�kil�ka�od�cin�ków�piasz�czy�stych;�naj�cie�-
kaw�szy�przy�rod�ni�czo�od�ci�nek�po�mię�dzy�Pi�łą�i�Ple�ce�mi�-
nem.
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�zie�lo�ne,�zgod�ne�ze�stan�da�ry�-
za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Po�znań�ski�Wę�zeł�Ro�we�ro�wy
Ko�niec�szla�ku:�Oko�nek,�po�czą�tek�le�śnej�ście�żki�ro�we�-
ro�wo�-dy�dak�tycz�nej

Szlak�wie�dzie�ze�sto�li�cy�Wiel�ko�pol�ski�do�naj�bar�dziej
na�pół�noc�wy�su�nię�tej�gmi�ny�w�wo�je�wódz�twie�wiel�ko�pol�-
skim�–�Okon�ka.�Mi�mo�dość�znacz�ne�go�dy�stan�su�tra�sę
po�ko�nu�je�się�ła�two,�gdyż�w�więk�szo�ści�pro�wa�dzi�szo�-
sa�mi�o�ma�łym�na�tę�że�niu�ru�chu�sa�mo�cho�do�we�go.�Po
dro�dze�cze�ka�ją�nas�je�dy�nie�nie�licz�ne�piasz�czy�ste,�te�-
re�no�we�od�cin�ki.�Naj�cie�kaw�szy,�pra�wie�30-ki�lo�me�tro�wy,
non�-stop�pro�wa�dzą�cy�la�sem,�szu�tro�wy�od�ci�nek,�znaj�-
du�je�się�po�mię�dzy�Pi�łą�i�Ple�ce�mi�nem.

3. TRANS WIEL KO POL SKA TRA SA ROWE-
RO WA – OD CI NEK PO ŁU DNIO WY

Dy�stans:�280��km�
Trud�ność:�ogól�nie�ła�two�prze�jezd�na,�w�prze�wa�ża�ją�cej
czę�ści�dro�gi�as�fal�to�we;�umiar�ko�wa�nie�trud�ne,�piasz�czy�-
ste�od�cin�ki�po�mię�dzy�Tur�skiem�i�Go�łu�cho�wem�oraz�An�-
to�ni�nem� i�Ostrze�szo�wem,�wy�ma�ga�ją�ce�pod�jaz�dy�do
Żer�ko�wa,�pod�Bał�czy�nę�i�Ko�by�lą�Gó�rę.
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�zie�lo�ne,�zgod�ne�ze�stan�da�ry�-
za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Po�znań�ski�Wę�zeł�Ro�we�ro�wy

Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania 

Główne szlaki rowerowe Wielkopolski

Przemęcki Park Krajobrazowy
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Po�łu�dnio�wy�od�ci�nek�Trans�wiel�ko�pol�skiej�Tra�sy�Ro�-
we�ro�wej�był�lo�gicz�nym�roz�wi�nię�ciem�idei�swe�go�pół�noc�-
ne�go�po�przed�ni�ka.�O�ile�jed�nak�TTR�-N�ob�fi�tu�je�głów�nie
w�la�sy�i�je�zio�ra,�o�ty�le�TTR�-S�jest�je�go�prze�ci�wień�stwem.
Po�łu�dnio�wa�część�TTR�-u� to�głów�nie�bez�kre�sne�po�la
i�cen�ne�za�byt�ki�hi�sto�rii�i�kul�tu�ry.�Tu�taj�też�ma�my�oka�zję
wje�chać�na�naj�wy�ższe�wznie�sie�nia�Wiel�ko�pol�ski.

4. ZIE MIAŃ SKI SZLAK RO WE RO WY

Dy�stans:�245�km�(Mo�si�na�-�Ko�ścian�-�Lesz�no�-�Ra�wicz -
Go�styń�-�Krzy�wiń�-�Sło�nin).
Trud�ność:�od�gład�kie�go�as�fal�tu�po�piasz�czy�ste,�błot�ni�-
ste�lub�ka�mie�ni�ste�„od�cin�ki�spe�cjal�ne”.
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�zie�lo�ne,�zgod�ne�ze�stan�da�ry�-
za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Mo�si�na,�u�zbie�gu�szos�Mo�si�na�-�Ro�-
ga�lin�oraz�Mo�si�na�-�Pusz�czy�ko�wo.
Ko�niec�szla�ku:�Sło�nin�lub�Za�or�le�–�w�za�le�żno�ści�od�wy�-
bra�ne�go�wa�rian�tu�szla�ku

Zie�miań�ski�Szlak�Ro�we�ro�wy�jest�naj�bar�dziej�‘wiel�ko�pol�-
ską”�tra�są�ro�we�ro�wą�w�ca�łym�Wiel�ko�pol�skim�Sys�te�mie
Szla�ków�Ro�we�ro�wych.�To� tu�taj�obej�rzy�cie�wie�le�zie�-
miań�skich�dwor�ków�i�stad�nin�kon�nych�oraz��za�byt�ko�-
wych�ko�ścio�łów�i�klasz�to�rów.�Bę�dzie�cie�mieć�oka�zję
od�wie�dzić�je�dy�ny�w�swo�im�ro�dza�ju�skan�sen�fil�mo�wy,�a
na�wet�prze�je�chać�się�dre�zy�ną�lub�ko�lej�ką�par�ko�wą.�Ja�-
ko�słod�ki�de�ser�po�le�ca�my�Szlak�Mio�do�wy…

5. NAD WAR CIAŃ SKI SZLAK 
RO WE RO WY – OD CI NEK WSCHOD NI

Dy�stans:�250�km
Trud�ność:�za�zwy�czaj�nie�wiel�ka,�kil�ka�piasz�czy�stych�od�-
cin�ków;�dość�wy�bo�isty�od�ci�nek�wa�łem�prze�ciw�po�wo�-
dzio�wym�ze�Śre�mu�do�Ro�gu�ska�(ok.�26�km)
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�nie�bie�skie,�zgod�ne�ze�stan�da�-
ry�za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Po�znań�ski�Wę�zeł�Ro�we�ro�wy
Ko�niec�szla�ku:�ta�ma�na�jez.�Je�zior�sko

Grat�ka�dla�mi�ło�śni�ków�przy�ro�dy.�Wy�star�czy�wspo�mnieć,
że�szlak�ten�jest�po�pro�wa�dzo�ny�w�ta�ki�spo�sób,�że� wie�-
le�ki�lo�me�trów�trud�no�spo�tkać�lu�dzi�oraz�ich�sie�dzi�by.
Wie�le�tu�na�to�miast�ptac�twa�oraz�in�nej�zwie�rzy�ny,�za�-
miesz�ku�ją�cej�pod�mo�kłe�te�re�ny�nad�war�ciań�skich�roz�le�-
wisk.�Oprócz�te�go�wie�le�cie�ka�wo�stek�kra�jo�znaw�czych:
klasz�tor�w�Pyz�drach,�Sta�ry�Ko�nin,�po�zo�sta�ło�ści�obo�zu
kon�cen�tra�cyj�ne�go�w�Chełm�nie,�uro�czy�Unie�jów�i�„sie�-

radz�kie�mo�rze”,�czy�li�naj�więk�szy�śród�lą�do�wy�zbior�nik
wod�ny�–�Je�zior�sko.

6. NAD WAR CIAŃ SKI SZLAK 
RO WE RO WY – OD CI NEK ZA CHOD NI

Dy�stans:�122�km
Trud�ność:�prze�wa�żnie�dro�gi�as�fal�to�we�o�ma�łym�na�tę�-
że�niu�ru�chu,�kil�ka�nie�zbyt�for�sow�nych�pod�jaz�dów.
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�nie�bie�skie,�zgod�ne�ze�stan�da�-
ry�za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Po�znań�ski�Wę�zeł�Ro�we�ro�wy
Ko�niec�szla�ku:�ma�ri�na�w�Mię�dzy�cho�dzie

Za�chod�ni�od�ci�nek�Nad�war�ciań�skie�go�Szla�ku�Ro�we�ro�we�-
go� (NSR�-W),� otwar�ty� w� 2009� ro�ku,� jest� kon�ty�nu�acją
wschod�nie�go�od�cin�ka�szla�ku�(NSR�-E),�po�wsta�łe�go�cze�-
ry�la�ta�wcze�śniej.�Obec�nie,�już�ja�ko�ca�łość,�li�czy�382�km
i�bie�gnie�wzdłuż�ca�łe�go�wiel�ko�pol�skie�go�od�cin�ka�War�ty.
Świet�ną�al�ter�na�ty�wę�dla�NSR�-W�sta�no�wi�szlak�Stu�Je�zior.

7. SZLAK STU JE ZIOR

Dy�stans:�110�km
Trud�ność:�prze�wa�żnie�szo�sy�o�ma�łym�na�tę�że�niu�ru�chu;
kil�ka�piasz�czy�stych�od�cin�ków
Ozna�ko�wa�nie:�zgod�ne�ze�stan�da�ry�za�cją�PTTK�(szlak
czar�ny)
Po�czą�tek�szla�ku:�Po�znań�ski�Wę�zeł�Ro�we�ro�wy
Ko�niec�szla�ku:�Mię�dzy�chód�-�ma�ri�na

Szlak�Stu�Je�zior�to�je�den�z�pierw�szych�szla�ków�ro�we�-
ro�wych� w� Wiel�ko�pol�sce� (po�wstał� w� 1999� r.).� Bez�-
sprzecz�nie�jest�to�jed�na�z�naj�pięk�niej�szych�wi�do�ko�wo
tras.�Wie�dzie�w�kie�run�ku�Po�je�zie�rza�Mię�dzy�chodz�ko�–
Sie�ra�kow�skie�go,�jed�ne�go�z�ulu�bio�nych�wśród�miesz�-
kań�ców�Po�zna�nia�re�gio�nów�let�ni�sko�wych.�Tra�sa�po�łą�-
czo�na�jest�z�mię�dzy�na�ro�do�wym�szla�kiem�ro�we�ro�wym
R�-1�(Ca�la�is�–�Sankt�Pe�ters�burg).

8. PIA STOW SKI TRAKT RO WE RO WY

Dy�stans:�104�km.
Trud�ność:�nie�wiel�ka,�ubi�te�dro�gi� po�lne� i�ma�ło�uczę-
sz�cza�ne�szo�sy
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�czar�ne,�zgod�ne�ze�stan�da�ry�-
za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Po�znań�ski�Wę�zeł�Ro�we�ro�wy
Ko�niec�szla�ku:�Izd�by

Szlak�Pia�stow�ski�to�jed�na�z�naj�bar�dziej�po�pu�lar�nych
tras�tu�ry�stycz�nych�w�Pol�sce,�wi�zy�tów�ka�Wiel�ko�pol�ski.
Ma�low�ni�czy�szlak,�wio�dą�cy�wśród�pól�i�po�pa�gór�kach
Po�je�zie�rza�Gnieź�nień�skie�go,�umo�żli�wia�za�po�zna�nie�się
z�dzie�ja�mi�pań�stwo�wo�ści�pol�skiej�od�sa�me�go�za�ra�nia.
Mu�zeum�Ło�wiec�twa�w�Uza�rze�wie,�Ostrów�Led�nic�ki�–
sie�dzi�ba�pierw�szych�pol�skich�wład�ców,�obec�nie�miej�-
sce�słyn�nych�spo�tkań�mło�dzie�ży,�Gnie�zno�–�pierw�sza
sto�li�ca�Pol�ski,�pięk�na�ba�zy�li�ka�w�Trze�mesz�nie,�w�koń�-
cu�par�ki�kra�jo�bra�zo�we,�re�zer�wa�ty�przy�ro�dy�i�wie�ża�wi�-
do�ko�wa�w�Izd�bach.

9. BURSZ TY NO WY SZLAK RO WE RO WY

Dy�stans:�200�km.
Trud�ność:�prze�wa�żnie�szo�sy�o�ma�łym�na�tę�że�niu�ru�chu;
kil�ka�od�cin�ków�te�re�no�wych
Ozna�ko�wa�nie:�jed�no�li�cie�zie�lo�ne,�zgod�ne�ze�stan�da�ry�-
za�cją�PTTK.�
Po�czą�tek�szla�ku:�Sy�ców�(woj.�dol�no�ślą�skie)
Ko�niec�szla�ku:�Prze�wóz�(woj.�ku�jaw�sko�–�po�mor�skie)

W�daw�nych�wie�kach�han�del�bursz�ty�nem�był�po�pu�lar�ny
w�wie�lu�kra�jach�Eu�ro�py,�a�ka�ra�wa�ny�ku�piec�kie,�wio�zą�-
ce� „zło�to� Bał�ty�ku”,� prze�ci�na�ły� kon�ty�nent� wzdłuż� i
wszerz.�Jed�nym�z�naj�po�pu�lar�niej�szych�szla�ków�han�dlo�-
wych�by�ła�tra�sa�łą�czą�ca�Bał�tyk�z�Ad�ria�ty�kiem,�prze�ci�-
na�ją�ca�m.�in.�po�łu�dni�ko�wo�te�re�ny�dzi�siej�szej�Wiel�ko-
pol�ski.�Wio�dła�ona�wzdłuż�ryn�ny�je�zior�śle�siń�skich�przez
Ka�lisz,�Ostrze�szów�i�da�lej�na�Śląsk.�Dziś�mo�że�my�po�-
wtó�rzyć�tę�tra�sę,�ja�dąc�na�ro�we�rze�Bursz�ty�no�wym�Szla�-
kiem� Ro�we�ro�wym� –� ide�al�nym� dla� tzw.� „sa�kwia�rzy”,
wę�dru�ją�cych�na�ro�we�rach�tu�ry�stycz�nych�z�sa�kwa�mi.

Przed pałacem w Owińskach koło Poznania
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Powidzki Park Krajobrazowy - miejsce postojowe

Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania
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Rezerwat "Wyspa Konwaliowa"

Nadwarciański Szlak Rowerowy, okolice Sierakowa
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Po�wiat�ko�niń�ski�ofe�ru�je�mi�ło�śni�kom�„dwóch
kó�łek”�18�tras�ro�we�ro�wych�(w�tym�3�łącz�ni�ko�-
we)�o�dłu�go�ści�bli�sko�600�km.�Szla�ki�ro�we�ro�we
prze�bie�ga�ją�przez�naja�trak�cyj�niej�sze�miej�sca�hi�-
sto�rycz�ne,�przy�rod�ni�cze�i�ar�chi�tek�to�nicz�ne�Zie�-
mi�Ko�niń�skiej,�w�tym�m.in.�przez�te�re�ny�zwią�za�-
ne�z�Kul�tem�Ma�ryj�nym�i�Pię�ciu�Bra�ci�Mę�czen�ni�-
ków,�re�zer�wa�ta�mi�przy�ro�dy,�oko�li�cą�ko�niń�skich
je�zior�czy�ob�sza�rem�Pa�gór�ków�Zło�to�gór�skich.

Po ni ższe szla ki upo rząd ko wa no wg ska li tru-
d no ści tj. od tra sy naj dłu ższej do naj krót szej do po -
ko na nia. Lin ki wzbo ga co no rów nież o śla dy GPS
(mo żli we do po bra nia) - www.powiat.konin.pl
w zakładce Turystyka.

l Ro�we�ro�wa�Szóst�ka 96,9 km 
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 6:30 h    

OPIS SZLA KU:

0,0�km
Sta�re�Mia�sto.�Po�czą�tek�szla�ku�za�czy�na�się�przy�bu�dyn�ku
Urzę�du�Gmi�ny.�Kie�ru�je�my�się�na�wschód�i�prze�je�żdża�my�pod
ru�chli�wą�tra�są�kra�jo�wą�nr�25.�Na�ro�ndzie�skrę�ca�my�w�le�wo.
Je�dzie�my�wzdłuż�kra�jo�wej�"25-tki".�Po�ok.�500�m�skrę�ca�my
w�pra�wo�kie�ru�jąc�się�na�Ży�chlin.
3,2�km
W�Ży�chli�nie�skrę�ca�my�w�pra�wo.�Przez�ko�lej�ne�skrzy�żo�wa�nie
prze�je�żdża�my�pro�sto�w�kie�run�ku�Ja�no�wic.�Po�na�szej�le�wej
stro�nie�wi�dzi�my�Pa�łac�Bro�ni�kow�skich�(obec�nie�obiekt�Zespołu
Szkół�Ekonomiczno-Usługowych�w�Żychlinie).

4,6�km
Ja�no�wi�ce.�Je�dzie�my�ca�ły�czas�pro�sto�dro�gą�as�fal�to�wą.�Po
800�m�wje�żdża�my�na�wia�dukt�nad�au�to�stra�dą�A2.�Wje�żdża�-
my� do� Krą�go�li.� Pro�wa�dzi� nas� dro�ga.� Naj�pierw� skrę�ca�my
w�pra�wo,�a�za�chwi�lę�– na�skrzy�żo�wa�niu�– w�le�wo.
6,9�km
Roz�jazd� dróg.� Je�dzie�my� pro�sto.�As�falt� zmie�nia� się�w� na�-
wierzch�nię�piasz�czy�stą.
8,4�km
Li�siec�Ma�ły.�Skrę�ca�my�w�pra�wą�stro�nę�i�wra�ca�my�na�dro�gę
as�fal�to�wą.�Na�naj�bli�ższym�skrzy�żo�wa�niu�– w�le�wo.�Da�lej�je�-
dzie�my�tak,�jak�pro�wa�dzi�nas�dro�ga.�Prze�je�żdża�my�przez�Li�-
siec�Wiel�ki,�a�na�stęp�nie�Ni�klas.
13,0�km
Roz�jazd�dróg.�Skrę�ca�my�w�le�wą�stro�nę�w�kie�run�ku�miej�sco�-
wo�ści�Krę�pa.
16,8�km
Wje�żdża�my�do�Tu�lisz�ko�wa.�Je�dzie�my�ca�ły�czas�pro�sto�ul.�Tar�-
go�wą.�Po�ok.�1�km�skrę�ca�my�w�le�wo�w�ul.�Mic�kie�wi�cza.

17,7�km
Skwer�przy�OSP.�Skrę�ca�my�w�pra�wo�w�ul.�Flo�riań�ską.�Po�ok.
100�m�– w�le�wo�w�ul.�Po�znań�ską.�Po�le�wej�stro�nie�mi�ja�my�ko�-
ściół�pw.�św.�Wi�ta.�Skrę�ca�my�w�pra�wo�w�ul.�T.�Ro�go�ziń�skie�go.
Na�skrzy�żo�wa�niu�kie�ru�je�my�się�za�dro�go�wska�zem�na�Sar�bic�ko.
23,6�km
Prze�ci�na�my�dro�gę�po�wia�to�wą.�Dro�ga�as�fal�to�wa�zmie�nia�się
w�szu�tro�wą.�Za�osa�dą�Pa�lu�szek�skrę�ca�my�w�le�wo.
26,7�km
Gro�cho�wy.�Wje�żdża�my�na�dro�gę�as�fal�to�wą.�Skrę�ca�my�w�pra�-
wo.�Da�lej�pro�sto.�Mi�ja�my�Złot�ko�wy.�Je�dzie�my�ca�ły�czas�pro�-
sto,�aż�do�Ry�chwa�ła,�do�któ�re�go�wje�żdża�my�ul.�Złot�kow�ską.
31,5�km
Ry�chwał.�Prze�ci�na�my�ul.�Tu�lisz�kow�ską�(dro�ga�wo�je�wódz�ka�nr�434)
i�po�ko�nu�jąc�kil�ka�za�krę�tów�do�cie�ra�my�na�Placu�Wol�no�ści.�Ja�dąc
pro�sto�ul.�Ko�ściel�ną,�do�tar�li�by�śmy�do�ko�ścio�ła�pw.�Świę�tej�Trój�cy.
My�jed�nak�skrę�ca�my�w�pra�wo�ul.�Ko�niń�ską�i�za�raz�w�le�wo�ul.�Gra�-
bow�ską.�Prze�ci�na�my�kra�jo�wą�"25-tkę".�Uwa�ga�na�spo�ry�ruch.
34,9�km
Dro�ga�as�fal�to�wa�się�koń�czy.�Skrę�ca�my�w�le�wo�i�da�lej�dro�gą
skra�jem�la�su.�Po�300�m�– na�roz�sta�ju�dróg�– w�le�wo.
36,1�km
Ja�ro�sze�wi�ce�Gro�dziec�kie.�Przez�skrzy�żo�wa�nie�dróg�prze�je�-
żdża�my�pro�sto.�Wje�żdża�my�na�dro�gę�as�fal�to�wą,�któ�ra�zmie�-
nia�się�w�szu�tro�wą,�a�po�ko�lej�nych�500�m�– w�piasz�czy�stą.
39,5�km
Wra�ca�my�na�dro�gę�as�fal�to�wą.�Skrę�ca�my�w�pra�wo�kie�ru�jąc�się
na�Gro�dziec.�Do�je�żdża�my�do�skrzy�żo�wa�nia�w�Grodź�cu.�Ok.
1,5�km�na�po�łu�dnie�znaj�du�je�się�Ośro�dek�Edu�ka�cji�Le�śnej.�My
jed�nak�skrę�ca�my�w�pra�wo�i�kie�ru�je�my�się�na�pół�noc�mi�ja�jąc
po�dro�dze�Wie�lo�łę�kę,�Alek�san�dró�wek�i�Ku�cha�ry�Bo�ro�we.
49,6�km
Mo�dli�bo�go�wi�ce.�Na�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�my�w�le�wo.�Kie�ru�je�my
się�na�Pyz�dry.�Po�ok.�1�km,�na�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�my�w�pra�wo.
54,6�km
Gra�bie�ni�ce.�Prze�je�żdża�my�obok�ko�ścio�ła�pw.�św.�Ka�ta�rzy�ny.
Je�dzie�my�wzdłuż�głów�nej�dro�gi,�któ�ra�pro�wa�dzi�nas�w�le�wo.
56,5�km
Wje�żdża�my�do�Rzgo�wa.�Na�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�my�w�pra�-
wo.�Po�ok.�1,5�km�wje�żdża�my�do�la�su.�Nie�kie�dy�je�dzie�my�bar�-
dzo�piasz�czy�sty�mi�od�cin�ka�mi.
61,7�km
Za�rze�wek.�Przez�mo�ment�pod�ko�ła�mi�znów�ma�my�as�falt.�Je�-
dzie�my�pro�sto.�Dro�ga�znów�za�mie�nia�się�w�piasz�czy�stą.�Na
skrzy�żo�wa�niu�z�dro�gą�as�fal�to�wą�skrę�ca�my�w�le�wo.�Dro�ga�bie�-
gnie�wśród�drzew.�Prze�je�żdża�my�nad�au�to�stra�dą.

Turystyka rowerowa 

Pałac Bronikowskich w Żychlinie
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Regionu Konińskiego
67,3 km
Stru�ga.�Po�le�wej�stro�nie�mi�ja�my�obe�lisk�z�na�pi�sem�"Pa�mię�ci
po�mor�do�wa�nych�miesz�kań�ców�Ko�wa�lew�ka�przez�hi�tle�row�ców
w�dniu�15�stycz�nia�1945�r."
69,3 km
Sławsk.�Prze�ci�na�my�dro�gę�po�wia�to�wą�i�po�60�m,�za�skle�pem
skrę�ca�my�w�pra�wą�stro�nę�w�kie�run�ku�pro�mu.�Prze�pra�wia�my
się�na�dru�gi�brzeg�rze�ki�War�ty�(prom�kur�su�je�bez�płat�nie:�pn�-pt,
1�sob�m�-ca�w�godz.�5.00-21.00,�po�zo�sta�łe�sob,�nd�i�świę�ta
w�godz.�7.00-15.00).�Za�rze�ką�skrę�ca�my�w�le�wo�i�da�lej�je�dzie�-
my�dro�gą�z�płyt�be�to�no�wych�wzdłuż�wa�łu�prze�ciw�po�wo�dzio�-
we�go,�po�pra�wej�łą�ki�nad�war�ciań�skie.
74,6 km
Uwa�ga!�Skrę�ca�my�za�sła�bo�wi�docz�nym�zjaz�dem�w�pra�wo�dro�-
gą�przez�łą�ki,�ca�ły�czas�dro�ga�be�to�no�wa.
75,9 km
Na�skrzy�żo�wa�niu�dróg�skrę�ca�my�w�pra�wo.�Da�lej�ca�ły�czas�je�-
dzie�my�dro�gą�z�płyt�be�to�no�wych.�Po�500�m�skrę�ca�my�w�le�-
wo�mię�dzy�za�bu�do�wa�nia�mi�i�za�chwi�lę�po�now�nie�(dwu�krot�nie)
skrę�ca�my�w�le�wo.
77,9 km
My�śli�bórz.�Mi�ja�my�ko�ściół�pw.�św.�Ma�te�usza�Apo�sto�ła.�Po
chwi�li�do�je�żdża�my�do�dro�gi�nr�467�i�skrę�ca�my�w�pra�wo�(uwa�-
ga�na�du�ży�ruch�sa�mo�cho�dów).
80,5 km
Go�li�na.�Po�pra�wej�mi�ja�my�ze�spół�dwor�ski.�Na�ron�dzie�skrę�-
ca�my�w�pra�wo�w�kie�run�ku�Ko�ni�na.�Na�świa�tłach,�też�w�pra�-
wo.�Przed�drew�nia�nym�ko�ścio�łem�pw.�św.�Ja�ku�ba�Apo�sto�ła
skrę�ca�my�w�pra�wo.�Po�500�m�skrę�ca�my�w�le�wo�i�je�dzie�my
pro�sto�la�sem,�a�na�stęp�nie�tra�wia�stą�dro�gą�przez�łą�ki.

87,3 km
Po�do�jeź�dzie�do�as�fal�to�wej�dro�gi�skrę�ca�my�w�pra�wo,�kie�ru�-
jąc�się�do�prze�pra�wy�pro�mo�wej�w�Sław�sku.�Dro�ga�as�fal�to�wa
prze�cho�dzi�w�piasz�czy�stą.�Prze�pra�wia�my�się�przez�rze�kę.
89,8 km
Do�je�żdża�my� do� dro�gi� po�wia�to�wej� i� skrę�ca�my�w� le�wo.�Po
2�km�skrę�ca�my�w�pra�wo,�w�kie�run�ku�Bran�na.
93,3 km
Skrzy�żo�wa�nie�dróg.�Je�dzie�my�pro�sto�piasz�czy�stą�dro�gą�przez
las.�Po�400�m�skrę�ca�my�w�le�wo.�Wy�je�żdża�my�z�la�su.�Na�szym
oczom�uka�zu�je�się�osie�dle�dom�ków�jed�no�ro�dzin�nych.
96,1 km
Prze�je�żdża�my�obok�szko�ły�pod�sta�wo�wej.�Je�dzie�my�pro�sto.
Przed�re�mi�zą�OSP�dro�ga�skrę�ca�w�pra�wo.�Mi�ja�my�ko�ściół�pw.
św.�Pio�tra�i�św.�Paw�ła.�Na�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�my�w�le�wo.

l Pę tla do oko ła Ko ni na 69 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 4:45 h 

OPIS SZLA KU:

0,0 km
Ży�chlin.�Skrzy�żo�wa�nie�z�dro�gą�nr�72.�Je�dzie�my�do�Sta�re�go
Mia�sta,�mi�ja�jąc� po� dro�dze� Pa�łac� Bro�ni�kow�skich� i� Ko�ściół
ewan�ge�lic�ko�-re�for�mo�wa�ny�w�Ży�chli�nie.�Po�ok.�5�km�skrę�ca�-
my�w�le�wo�wzdłuż�ru�chli�wej�dro�gi�nr�25�i�na�ron�dzie�skrę�ca�-
my�w�pra�wo.�Prze�je�żdża�my�pod�"25-tką".�Na�ron�dzie�pro�sto,
ul.�Głów�ną�w�stro�nę�ko�ścio�ła,�przed�któ�rym�skrę�ca�my�w�pra�-
wo,�w�ul.�Ry�chwal�ską,�a�na�stęp�nie�w�le�wo,�w�ul.�Szkol�ną.�Da�-
lej� je�dzie�my�ca�ły�czas�pro�sto�–�as�falt�prze�cho�dzi�w�dro�gę
grun�to�wą.�Przez�roz�wi�dle�nie�prze�je�żdża�my�pro�sto,�a�na�na�-
stęp�nym�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�my�w�pra�wo.�Mi�ja�my�wieś�Bran�-
no�i�je�dzie�my�da�lej�as�fal�to�wą�szo�są�przed�sie�bie.�Za�osie�dlem
dom�ków�jed�no�ro�dzin�nych�skrę�ca�my�w�le�wo,�na�szo�sę�nr�205
Ko�nin - Rzgów.
9,6 km
Wje�żdża�my�do�Sław�ska.�Skrę�ca�my�w�pra�wo,�w�kie�run�ku�przy�-
sta�ni�pro�mo�wej.�Po�pra�wej�mi�ja�my�ko�ściół�św.�Waw�rzyń�ca.
Pro�mem� prze�pra�wia�my� się� na� dru�gi� brzeg� War�ty� (pn.�-pt.,
1.�sob.�m�-ca�w�godz.�5.00-21.00,�po�zo�sta�łe�sob.,�nd.�i�świę�ta
w�godz.�7.00-15.00;�bez�płat�nie).�Po�zej�ściu�na�ląd�je�dzie�my
przed�sie�bie�po�lną�dro�gą,�któ�ra�skrę�ca�w�pra�wo�na�wał�prze�-
ciw�po�wo�dzio�wy.�Z�cza�sem�po�ja�wia�ją�się�za�bu�do�wa�nia�Wę�-
glew�skich�Ho�len�drów.�Je�dzie�my�pro�sto�w�stro�nę�so�sno�we�go
la�su.�Za�nim�dro�ga�za�ta�cza�łuk�w�le�wo.
16,3 km
Zbli�ża�my�się�do�Wę�gle�wa.�Przed�skle�pem�spo�żyw�czym�skrę�-
ca�my�w� le�wo,�na�dro�gę�as�fal�to�wą.�Mi�ja�my�bu�dy�nek�szko�ły
i� prze�kra�cza�my� ru�chli�wą�dro�gę�nr� � 92�Ko�nin-Słup�ca.�Da�lej
w�le�wo�drogą�ro�we�ro�wą,�aż�do�Sank�tu�arium�MB�Po�cie�sze�nia
w�Kaw�ni�cach.�Póź�niej�skrę�ca�my�w�pra�wo,�w�ul.�Kró�lew�ską�wio�-
dą�cą�do�Pusz�czy�Bie�ni�szew�skiej.�Prze�kra�cza�my�to�ry�ko�le�jo�we,
na�roz�wi�dle�niu�skrę�ca�my�w�pra�wo�i�po�chwi�li�do�cie�ra�my�do�wsi

Ro�so�cha��- Ko�lo�nia.�Da�lej�je�dzie�my�pro�sto�–�szo�sa�zmie�nia�się
w�dro�gę�grun�to�wą.�Na�ko�lej�nym�roz�wi�dle�niu�skrę�ca�my�w�pra�wo.
22,3 km
Pro�sta�dro�ga�wie�dzie�do�wi�docz�nej�na�ho�ry�zon�cie�Pusz�czy�Bie�-
ni�szew�skiej.�Na�gra�ni�cy� la�su�skrę�ca�my�w� le�wo,�a�po�chwi�li
w�pra�wo.�Na�ko�lej�nym�skrzy�żo�wa�niu�skrę�ca�my�w�le�wo.�Wkrót�-
ce�od�bi�ja�prze�cin�ka,�któ�rą�mo�żna�do�trzeć�do�klasz�to�ru�w�Bie�-
ni�sze�wie.� Je�dzie�my� na�dal� pro�sto.� Na� po�bli�skim� roz�sta�ju
skrę�ca�my�w�pra�wo�i�zje�żdża�my�w�kie�run�ku�czer�wo�nej�ta�bli�cy
wy�zna�cza�ją�cej�gra�ni�ce�re�zer�wa�tu�przy�ro�dy�"Bie�ni�szew".�Po�po�-
ko�na�niu�ok.�150-me�tro�we�go�pod�jaz�du�dro�ga�ła�god�nie�fa�lu�je.
25,4 km
Po�opusz�cze�niu�la�su�dro�ga�wy�raź�nie�się�po�pra�wia.�Je�ste�śmy
w�Ka�zi�mie�rzu�Bi�sku�pim.�Ul.�Wę�glew�ską�zje�żdża�my�do�ze�spo�łu
klasz�tor�ne�go,�któ�ry�obo�wiąz�ko�wo�zwie�dza�my.�Da�lej�ul.�Nie�pod�-
le�gło�ści�do�cie�ra�my�do�Pl.�Wol�no�ści.�Skrę�ca�my�w�pra�wo�i�po�now�-
nie�w�pra�wo,�w�ul.�Ko�ściel�ną.�Po�pra�wej�stro�nie�na�szym�oczom
uka�zu�je�się�ro�mań�ski�ko�ściół�pw.�św.�Mar�ci�na.�Po�wi�zy�cie�w�świą�-
ty�ni�ru�sza�my�ul.�Ło�so�sia�w�kie�run�ku�skrzy�żo�wa�nia�z�ru�chli�wą�dro�-
gą�nr�264�Ko�nin -Kle�czew�i�na�nim�skrę�ca�my�w�pra�wo.
30,3 km
Za�le�śni�czów�ką�skrę�ca�my�w�le�wo.�Dro�ga�as�fal�to�wa�pro�wa�dzi
nas�do�Lu�dwi�ko�wa,�ury�wa�jąc�się�przed�la�sem.�Na�koń�cu�dro�gi
stoi�po�mni�ko�wy�dąb.�Tra�sa�pro�wa�dzi�wzdłuż�Je�zio�ra�Go�sław�-
skie�go,�któ�re�mi�ja�my�po�le�wej�stro�nie.
33,5 km
Po�chwi�li�wje�żdża�my�do�Go�sła�wic.�Ul.�Głów�ną�do�cie�ra�my�do�ron�-
da.�Na�nim�skrę�ca�my�w�le�wo�i�mi�ja�my�bu�dyn�ki�Mu�zeum�Okrę�-
go�we�go�oraz�ko�ściół�pw.�św.�An�drze�ja�Apo�sto�ła.�Prze�je�żdża�my
pod�wia�duk�tem�i�skrę�ca�my�w�le�wo,�na�dro�gę�nr�25�Ostrów�Wiel�-
ko�pol�ski -Byd�goszcz.�Po�200�m�skrę�ca�my�w�pra�wo�w�ul.�Ry�bac�-
ką.�As�falt�po�chwi�li�zmie�nia�się�w�be�to�no�we�pły�ty�–�tro�chę�trzę�sie!
Prze�je�żdża�my�mo�stem�na�ka�na�le�War�ta -Go�pło�i�do�cie�ra�my�do
szo�sy.�Ca�ły�czas�to�wa�rzy�szy�nam�zie�lo�ny�szlak�pie�szy.�Na�ho�ry�-
zon�cie�po�ja�wia�się�za�rys�li�cheń�skiej�ba�zy�li�ki.

42,0 km
Wje�żdża�my�do�Sta�re�go�Li�che�nia.�Po�le�wej�stro�nie�wi�dać�Sank�-
tu�arium�Mat�ki�Bo�żej�Bo�le�snej�Kró�lo�wej�Pol�ski.�Uli�ca�Go�sła�wic�-
ka�krzy�żu�je�się�z�dro�gą�nr�230�do�Ko�ni�na.�Skrę�ca�my�w�pra�wo.
Ja�dąc�pro�sto�mi�ja�my�tzw.�las�grą�bliń�ski,�a�po�ok.�3�km�wieś
Grą�blin.� Je�śli� chcesz� do�trzeć� do� Ko�ni�na,� wy�pa�truj� po� pra�-
wej�stro�nie�szla�ku� łącz�ni�ko�we�go!�Wje�żdża�my�do� Iza�be�li�na,
w� któ�rym� mo�że�my� zo�ba�czyć� ma�łe� mu�zeum� przy�rod�ni�cze
i�zwie�rzy�niec�w�go�spo�dar�stwie�agro�tu�ry�stycz�nym�"Ania�i�Fi�lip".

cd. str. ..

Zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku 
w Bieniszewie

Rezerwat Mielno w granicach Puszczy Bieniszewskiej

Kościół ewangelicko-reformowany w Żychlinie

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
Królowej Polski w Licheniu Starym
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Je�dzie�my� da�lej.� 2� km� za� Iza�be�li�nem� skrę�ca�my� w� le�wo,
w�wą�ską� dro�gę� as�fal�to�wą.� Je�dzie�my� pro�sto� ul.�Cen�tral�ną.
Prze�ci�na�my�szo�sę�nr�266�Ko�nin-Som�pol�no.�Skrę�ca�my�w�le�-
wo�i�zje�żdża�my�w�dół
52,5 km
Za�ostat�nim�do�mem�po�pra�wej�skrę�ca�my�w�le�wo.�Po�lną�dro�gą
do�cie�ra�my�do�prze�pra�wy�pro�mo�wej.�Prze�pra�wia�my�się�przez
War�tę.�Na�dru�gim�brze�gu� je�dzie�my�grun�to�wą�dro�gą�pod�wał
prze�ciw�po�wo�dzio�wy.�W�Szcze�pi�dle�po�ja�wia�się�as�falt.�Do�ciera-
my�nim,�aż�do�Brzeź�na.�Prze�ci�na�my�skrzy�żo�wa�nie�z�dro�gą�nr�2�
War�sza�wa-Po�znań�i�je�dzie�my�ul.�Kwia�to�wą,�któ�ra�po�200�m skrę�-
ca�w�le�wo.�Te�raz�po�ko�nu�je�my�dłu�gi�pod�jazd�(ok.�2,5�km).�Z�cza-
sem� na�wierzch�nia� się� po�gar�sza.� W� Po�ta�żni�kach� skrę�ca�my
w�pra�wo�w�pro�sto�pa�dłą�dro�gę�i�po�ok.�500�m�zno�wu�skrę�ca�my
w�pra�wo.�Je�dzie�my�pod�gó�rę.�Wkra�cza�my�do�la�su.

62,1 km
Mi�ja�jąc�ko�lej�ne�skrzy�żo�wa�nia�le�śnych�dróg�Pa�gór�ków�Zło�to�gór�-
skich�do�cie�ra�my�na�sam�szczyt�–�Zło�tą�Gó�rę�(191�m�n.p.m.).�Po
krót�kim�od�po�czyn�ku�ru�sza�my�w�dół�kie�ru�jąc�się�nie�bie�ski�mi�zna�-
ka�mi�szla�ku�pie�sze�go.�Na�skrzy�żo�wa�niu�z�pro�sto�pa�dłą�le�śną�dro�-
gą�skrę�ca�my�w�pra�wo�i�je�dzie�my�da�lej�w�dół.�Na�skrzy�żo�wa�niu
z�szer�szą�dro�gą�skrę�ca�my�w�pra�wo�w�kie�run�ku�za�bu�do�wań.
Opusz�cza�my�las.�Po�lna�dro�ga�do�pro�wa�dzi�nas�do�Ży�chli�na.
68,6 km
Po�ja�wia�się�dro�ga�as�fal�to�wa,�któ�ra�krzy�żu�je�się�z�ru�chli�wą�dro�gą
nr�72�Tu�rek - Ko�nin.�Je�dzie�my�pro�sto,�i�wkrót�ce�z�dro�gą�skrę�ca�my
w�pra�wo.�200�m�da�lej�prze�je�żdża�my�pro�sto�ko�lej�ne�skrzy�żo�wa�nie,
za�my�ka�jąc�w�ten�spo�sób�"Pę�tlę�do�oko�ła�Ko�ni�na".�Wy�pa�truj�szla�ku
łącz�ni�ko�we�go,�je�śli�chcesz�do�trzeć�do�Ko�ni�na!!!

Tra sy łącz ni ko we:

Ko nin-Ży chlin 7,2 km 
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 30 min   

Ko nin-Bie ni szew 10,3 km 
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 40 min

Konin-Grąblin 12,7 km
przewidywany czas przejazdu: 50 min

Tra sy wojewódzkie:

Bursztynowy Szlak Rowerowy 59,5 km

przewidywany czas przejazdu: 5 h 

(teren "Powiatu Konińskiego")

Nad war ciań ski Szlak Ro we ro wy 40,8 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 4 h

(teren "Powiatu Konińskiego")

Tra sy lokalne:

Gaw ro ny-Ostro wąż -Śle sin 37,7 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 2:30 h

Śle sin-Lub stów -Śle sin 37,7 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 2:30 h

„Wo kół Je zior” tzw. Du ża Pę tla 32,5 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 2 h 

Śle sin-Sa dl no-Skulsk 31,4 km
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 2 h

Śle sin-Igna ce wo-Śle sin 31,0 km
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 2 h

Czte ry Je zio ra 28,7 km
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 2 h  

„Wo kół Je zior” tzw. Śred nia Pę tla 21,5 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 1:30 h

Przez Trój kę 20,1 km
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 1:20 h   

Od Kaw nic w Do li nę War ty 19,9 km
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 1:20 h  

„Wo kół Je zior” tzw. Ma ła Pę tla 12,5 km
prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 50 min  

Do oko ła Zbior ni ka Po wa 9,1 km

prze wi dy wa ny czas prze jaz du: 40 min  

Po wy ższy mi szla ka mi ro we ro wy mi za rzą dza ją: ko -
niń ski Od dział PTTK, Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, Sto wa rzy sze nie „So li-
darni w Part ner stwie”, To wa rzy stwo Spo łecz no -Gos-
po dar cze „Dwa Mo sty” oraz Zwią zek Gmin Po widz -
kie go Par ku Kra jo bra zo we go.

źró�dło:�Sta�ro�stwo�Po�wia�to�we�w�Ko�ni�nie

Turystyka rowerowa Regionu Konińskiego 
cd. ze str.

Rezerwat Złota Góra

Jezioro Ślesińskie

Przeprawa promowa w Sławsku
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Chęć za mia ny sa mo cho du na ro wer sta je się
co raz bar dziej po pu lar na i po cią ga za so bą ko -
niecz ne zmia ny w in fra struk tu rze War sza wy. Od
2012 ro ku dzia ła miej ski sys tem wy po ży cza nia ro -
we rów Ve tu ri lo,  po wsta ją no we ście żki ro we ro -
we, nie któ re jak Nad wi ślań ski Szlak Ro we ro wy
w miej scach bar dzo atrak cyj nych re kre acyj ne.
We współ pra cy z od dol ną ini cja ty wą spo łecz ną
po wsta ją bez piecz ne miej sca par kin go we dla ro -
we rów. Zad ba no ta kże by mo żna by ło po łą czyć tu -
ry sty kę ro we ro wą z re kre acją wod ną.

W za kor ko wa nym mie ście ro wer jest gwa ran cją
punk tu al ne go do tar cia na umó wio ne spo tka nie. A do
te go wpi su je się w eko lo gicz ny styl ży cia. 

War sza wa po sia da ofi cjal ną ro we ro wą stro nę in -
ter ne to wą pod ad re sem: ro we ry.um.war sza wa.pl.
Znaj du ją się na niej wszyst kie wia do mo ści na te mat
te go co ro we ro we go się dzie je w mie ście, pro jek ty
i kon cep cje no wych tras ro we ro wych, przydat ne in -
for ma cje o tym jak się po ru szać ro we rem po mie ście,
a ta kże spe cjal ną ma pę ro we ro wą (w wer sji in te rak -
tyw nej jak i dru ko wa nej). 

W War sza wie jest oko ło  5000 sto ja ków ro we ro -
wych w po nad 900 lo ka li za cjach. Ini cja ty wa two rze -
nia ma py miejsc par kin go wych dla ro we rów jest ini-
cja ty wą  spo łecz ną za ini cjo wa ną przez por tal http://
sto ja ki.waw.pl. W wy ni ku współ pra cy por ta lu z Za -
rzą dem Trans por tu Miej skie go i ro we rzy sta mi po -
wsta ła m.in. in te rak tyw na ma pa ro we ro wa War sza wy. 

W ka żdy ostat ni pią tek mie sią ca o go dzi nie 18.00
z Pla cu Zam ko we go, nie za le żnie od po go dy, wy ru -
sza War szaw ska Ma sa Kry tycz na, jed na z naj więk -
szych te go ty pu im prez. Or ga ni zo wa na na za sa dzie

wo lon ta ria tu ak cja ma na ce lu zjed no cze nie wszyst -
kich, któ rym za le ży na po pra wie sy tu acji war szaw -
skich ro we rzy stów.

Nad wi ślań ski Szlak Ro we ro wy

Jed ną z więk szych in we sty cji ma ją cą wpły nąć na
po pu la ry zo wa nie ro we ru ja ko środ ka trans por tu i za -
chę ce nie do ak tyw ne go spę dza nia cza su jest po -
wsta ją cy Nad wi ślań ski Szlak Ro we ro wy - tra sa ro we-
ro wa o dłu go ści ok. 26,5 km, na le wym brze gu Wi sły

od gra ni cy z gmi ną Ło mian ki do gra ni cy z gmi ną Kon -
stan cin -Je zior na.

Po wsta ją cy szlak sta no wić bę dzie ele ment Wi śla -
nej Tra sy Ro we ro wej z Wi sły do Gdań ska, a ta kże
mię dzy na ro do wych po łą czeń ro we ro wych: Eu ro Ve -
lo EV2 z Gal way (Ir lan dia) do Mo skwy po przez 5 in -
nych sto lic eu ro pej skich oraz Eu ro Ve lo EV11 z Aten
do nor we skie go Przy ląd ka Pół noc ne go Nord kapp
i szla ku bursz ty no we go w sys te mie dróg ro we ro wych
Gre en ways.

cd. na str. 49

Turystyka rowerowa 
w Warszawie
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Pomnik Syreny

Krakowskie Przedmieście



Szlak uzu peł nio ny zo sta nie o ozna ko wa ne od cin -
ki kra jo znaw cze i łącz ni ki z ist nie ją cym sys te mem
dróg ro we ro wych War sza wy. Wska za ne zo sta ną miej-
sca po sto jo we (wi do ko we) prze zna czo ne dla użyt -
kow ni ków szla ku. Po nad to szlak wy po sa żo ny zo sta -
nie w ozna ko wa nie in for ma cyj ne o atrak cjach tu ry s-
tycz nych mo żli wych do zwie dza nia w re jo nie ob słu -
gi wa nym przez ście żkę, a na od cin ku cen tral nym bul -
wa ru ta kże w ca ło noc ne oświe tle nie.

Szlak łą czy ze so bą te re ny atrak cyj ne ze wzglę -
dów hi sto rycz nych z mo żli wo ścią ak tyw ne go wy po -
czyn ku po przez spój ną in fra struk tu rę wod no – ro -
we ro wą. W cen trum mia sta szlak wie dzie obok ta kich
atrak cji jak ogro dy na da chach BUW roz ciąga ją ce się
na po wierzch ni po nad 1 ha, Cen trum Na uki Ko per nik
naj więk sze go cen trum na uki w Pol sce i jed ne go z wię-
k szych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej czy Mul ti -
me dial ne go Par ku Fon tann z let ni mi, wie czor ny mi po -
ka za mi „świa tło-wo da-dźwięk”, gdzie z 367 dysz try ska
jed no cze śnie na wet 30 ty się cy li trów wo dy na mi nu -
tę. Głów ną atrak cję Par ku Fon tann sta no wią week -
en do we po ka zy: tań czą ce w rytm mu zy ki stru mie nie
wo dy oraz utwo rzo ny z mgły ekran wod ny, na któ rym
wy świe tla ne są pro jek cje fil mo we i la se ro we.

Atu tem szla ku jest ta kże bli skość Sta re go Mia sta
(wpi sa ne go na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNESCO)
i Zam ku Kró lew skie go. 

Do ukoń cze nia Nad wi ślań skie go Szla ku Ro we ro -
we go po zo sta ły 2 nie du że od cin ki. Je go re ali za cja jest
mo żli wa dzię ki do fi nan so wa niu ze środ ków Unij nych
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.

Ro�we�ry�miej�skie�Ve�tu�ri�lo

Na wszyst kich za in te re so wa nych od kry wa niem
War sza wy na dwóch kół kach, ale nie po sia da ją cych
wła sne go sprzę tu, cze ka ją wy po ży czal nie ro we rów –
miej ski sys tem Ve tu ri lo lub pry wat ne wy po ży czal nie
ro we rów. Dzien nik „USA To day” pu bli ku jąc in for ma -
cje o naj lep szych sys te mach  ro we ro wych na świe -
cie, umie ścił war szaw ski sys tem ro we ru pu blicz ne go
na 10 miej scu.

Se zon Ve tu ri lo za czy na się 1 mar ca i koń czy
30 li sto pa da. Sys tem Ve tu ri lo ma 200 sta cji i 3000 ro -
we rów. W cią gu nie ca łych 2 lat ro we ry zo sta ły wy po -
ży czo ne po nad 3 mln ra zy. Pierw sze 20 mi nut jest
bez płat ne. Sys tem wy po ży czal ni Ve tu ri lo nie wy ma -
ga od da nia ro we ru do punk tu, z któ re go zo stał wy po -
ży czo ny. Ro wer mo żna wy po ży czyć w Śród mie ściu,
a od dać w in nej dziel ni cy. Pierw sze 20 mi nut jest bez -
płat ne. Mak sy mal ny czas jed no ra zo we go wy po ży -

cze nia to 12 go dzin. Ak tu al ny wy kaz wszyst kich wy-
po ży czal ni  znaj du je się na stro nie 

www.ve�tu�ri�lo.waw.pl/lo�ka�li�za�cje.

Do sko na łym spo so bem po łą cze nie tu ry sty ki ro we -
ro wej i wod nej jest pro jekt War szaw skie go Wę zła
Wod no -Ro we ro we go „Pe da łuj i płyń” – wy poży czal -
nia ka ja ków po wią za na ze sta cja mi Ve tu ri lo. Ka żdy
mo że wy po ży czyć ka jak, spły nąć Wi słą oraz wró cić
do miej sca star tu ro we rem pu blicz nym Ve tu ri lo.

Ro�we�ry�dla�dzie�ci�i�nie�peł�no�spraw�nych

Cie ka wost ką jest pro wa dzo na przez Za rząd Tran-
s por tu Miej skie go bez płat na wy po ży czal nia ro wer ków
dla dzie ci w wie ku 7-9 lat. Pla ców ki oświa to we mo gą
wy po ży czyć na kil ku go dzin ną zor ga ni zowa ną wy ciecz -
kę ro we ro wą jed no ra zo wo 35 dzie cię cych jed no śla dów
i trzy ro we ry dla opie ku nów. Ka żde dziec ko wraz z ro -
wer kiem otrzy ma kask i ka mi zel kę od bla sko wą.

Nie peł no spraw ni war sza wia cy mo gą ko rzy stać
z wy po ży czal ni hand bi ke’ów dzia ła ją cej przy sta cji
me tro Mło ci ny. Hand bi ke (mo del XCR) to trzy ko ło wy
po jazd na pę dza ny si łą mię śni rąk. Wy pro du ko wa ne
zo sta ły one przez pa ra olim pij czy ka Ja ro sła wa Ro lę,
spe cja li stę w pro jek to wa niu sprzę tu spor to we go dla
nie peł no spraw nych. Kon struk tor na zbu do wa nym
przez sie bie ro we rze zdo by wał m.in. Śnie żkę i Ki li -
man dża ro. Ro we ry ma ją alu mi nio wą ra mę, nie prze -
ma kal ne sie dze nia, 8-bie go wą prze rzut kę i 26-ca lo-
we ko ła. Wy po ży czal nia pro wa dzo na jest przez Fun -
da cję „Zaw sze Po trzeb ni”.

Na ro we rze mo żna prze je chać się po Pusz czy
Kam pi no skiej i Le sie Ka bac kim. Do brze roz wi nię tą
sieć ście żek ma ją Ur sy nów, Be mo wo i Bia ło łę ka,
a na dru gą stro nę Wi sły do sta nie my się bez pro ble -
mu przez mo sty Świę to krzy ski i Sie kier kow ski. Ma pę
ście żek ro we ro wych mo żna zna leźć pod ad re sem
http://ro�we�ry.um.war�sza�wa.pl/ma�pa�-ro�we�ro�wa.

opr. Warszawska Organizacja Turystyczna

Dyrektor Biura - Monika Białkowska

monika.bialkowska@onewarsaw.com,  www.onewarsaw.com

Oficjalny portal turystyczny miasta: www.warsawtour.pl

źródła: rowery.um.warszawa.pl

www.veturilo.pl,  www.stojaki.waw.pl,  www.warsawtour.pl
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Roz mo wa TTG Cen tral Eu ro pe z 

Igo rem Kraj no wem
- rzecz ni kiem pra so wym 

ZTM War sza wa 
o sys te mie wy naj mu 
ro we rów Ve tu ri lo.

̵̶  TTG Cen tral Eu ro pe: Ve tu ri lo to du ży suk ces.
Jak się to przed sta wia w licz bach?

̵̶  Igor Kraj now: 
Licz ba wy po ży czeń ro we rów Ve tu ri lo - pra wie 3,2 mln 
Licz ba użyt kow ni ków Ve tu ri lo - po nad 250 tys. 
O ile wzro sła licz ba użyt kow ni ków, któ rzy sko rzy sta li
po raz pierw szy z usłu gi:
w 2012 ro ku by ło   - 53 118
w 2013 ro ku by ło   - 96 556
w 2014 ma my - 34 531
ra zem - 184 205
Licz ba sta cji Ve tu ri lo - 160
Licz ba sta cji Be mo wo Bi ke    - 15 
Licz ba Kon stan cin BI KE        - 5 
(acz�kol�wiek�one�nie�są�w�gra�ni�cach�War�sza�wy)
W su mie War sza wa - 175 sta cji.

̵̶   TTG Cen tral Eu ro pe: War sza wa dzię ki pro jek -
to wi Ve tu ri lo sta je się eu ro pej skim li de rem w tu -
ry sty ce ro we ro wej. Czy dys po nu je my ba da nia mi,
któ re to po twier dza ją?

̵̶   Igor Kraj now: Nie po sia da my żad nych da nych
na te mat tu ry sty ki ro we ro wej. Wśród użyt kow ni ków
Ve tu ri lo kil ka proc. to ob co kra jow cy - przede wszyst -
kim Niem cy, Ro sja nie i An gli cy.

̵̶   TTG Cen tral Eu ro pe: Jak bę dzie prze bie gał
Nad wi ślań ski  Szlak Ro we ro wy?

Igor Kraj now : Nad wi ślań ski Szlak Ro we ro wy na
te re nie War sza wy prze bie ga mię dzy Ło mian ka mi a
Kon stan ci nem -Je zior ną. Dłu gość ca łej tra sy to ok. 35
km. Obec nie więk szość tra sy jest już go to wa - bra -
ku je tyl ko krót kich od cin ków na Mło ci nach i Czer nia -
ko wie, któ re po wsta ną w naj bli ższych la tach. W

bie żą cym ro ku bu do wa ny jest dłu gi od -
ci nek od La su Bie lań skie go do Por tu
Czer nia kow skie go - bez po śred nio przy
na brze żu bu do wa na jest pro me na da
pie szo -ro we ro wa, zaś bli żej jezd ni szyb-
sza tra sa dla ro we rzy stów. W re jo nie
Po wi śla szlak bę dzie prze bie gał po
bul wa rach wi śla nych, któ re są w trak -

cie re wi ta li za cji. Na Mo ko to wie szlak zo stał wy ty czo -
ny ul. Czer nia kow ską (gdzie po wsta je dro ga dla
ro we rów) oraz Tra są Sie kier kow ską. Da lej ro we rzy -
ści mo gą się po ru szać ście żką po wa le wi śla nym lub
jezd nią po ni żej wa łu, na któ rej uspo ko jo no ruch sa -
mo cho do wy.

̵̶   TTG Cen tral Eu ro pe:  Suk ces Ve tu ri lo ma
swo je smut ne ob li cze - kra dzie że ro we rów i ich
de wa sta cje. Jak się to przed sta wia w licz bach?

̵̶   Igor Kraj now: Od po cząt ku 2014 ro ku, fir ma
Ne xt bi ke za trud ni ła spe cja li stę ds. bez pie czeń stwa

i wspar cia praw ne go, któ ry zaj mu je się spra wa mi
zwią za ny mi z kra dzie ża mi i de wa sta cja mi. Od czerw -
ca na wią za na zo sta ła sta ła współ pra ca z fir mą Ci ty
Se cu ri ty, któ rej ce lem jest zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa sys te mu wy po ży czal ni ro we rów miej skich po -
przez za po bie ga nie de wa sta cji i kra dzie ży

Sta ty sty ka za ten se zon:
- pra wie 2,5 tyś ro we rów za gi nio nych i od na le zio nych
- w tym po nad 800 ro we rów po rzu co nych np. w krza-

kach, na klat kach scho do wych, pod blo ka mi, na uli cy
- to czy się już po nad 200 spraw z cze go w 40 są po

sta wio ne za rzu ty, a w po nad 20 akt oska rże nia zo
stał już przez pro ku ra tu rę prze sła ny do są du

Głów ne za rzu ty to pa ser stwo, przy własz cza nie
mie nia, kra dzież zwy kła lub kra dzież z wła ma niem.

Przy kła dy:
W no cy z 11 na 12 lip ca w oko li cy Sta dio nu Na ro -

do we go zo sta ło za trzy ma nych 6 osób, któ re ukra dły
6 ro we rów 2 znisz czy ły. Zo sta ły im już przed sta wio -
ne za rzu ty, ale zo sta ła też za war ta ugo da, na pod -
sta wie któ rej spraw cy po kry li kosz ty na pra wy sprzę tu,
a do dat ko wo ka żdy z nich od pra cu je kil ka dzie siąt go -
dzin prac spo łecz nych.

Naj więk sze pro ble my z ak ta mi wan da li zmu:
- wan da le pró bu ją wy ry wać ro we ry z elek tro zam ków
- nisz czą przy tym i ro wer i sto jak
- ro we ry są nie po praw nie zwra ca ne - głów nie na Be

mo wie
- drob ne ale do tkli we kra dzie że

Naj wię cej za gi nięć – Be mo wo (brak elek tro zam -
ków w sto ja kach)!!!

Naj wię cej znisz czeń:
- Sta lo wa
- płd i płn wej ście do ZOO
- pl. Hal le ra
- me tro Ka ba ty - Ur sy nów
- Pio tra Skar gi - Tar gó wek
- Ksią żę ca / Roz brat

TTG Cen tral Eu ro pe: bar dzo dzię ku ję za roz -
mo wę.

Rowerowy sukces Warszawy

Ruszają wypożyczalnie miejskich
rowerów transportowych 

To no we roz wią za nie dla tych, któ rzy nie chcą
ko rzy stać z sa mo cho du czy ko mu ni ka cji miej-
skiej, a po trze bu ją prze wieźć coś cię żkie go lub
wy brać się na wy ciecz kę z dzieć mi. ZTM wła śnie
uru cha mia wy po ży czal nie ro we rów trans por to -
wych. Ru sza ją od 1 sierp nia.

Skrzy�nia�ła�dun�ko�wa�tych�ro�we�rów�bę�dzie�dość�po�-
jem�na.�-�Do�pusz�czal�na�ma�sa�wy�no�si�100�kg.�Al�ter�-
na�ty�wą�jest�jesz�cze�ba�ga�żnik,�ale�o�nie�co�mniej�szej
ła�dow�no�ści�–�80�kg.�Dla�dzie�ci�prze�zna�czo�ne�są�spe�-
cjal�ne�ła�wecz�ki�(4�miej�sca).�Mo�żna�też�w�ro�we�rze�za�-
mon�to�wać�wła�sny�fo�te�lik – in for mu je Igor Kraj now,
rzecz nik Za rzą du Trans por tu Miej skie go.

Ro we ry bę dą udo stęp nia ne nie od pła nie w ści śle
wy zna czo nym cza sie i miej scu. Jak je wy poży czyć?
Naj pierw trze ba wy słać ma ila z py ta niem o do stęp -
ność ro we ru na ad res jed nej z czterech wy po ży czal -

ni. Po tem cze ka my na in for ma cję zwrot ną. W wy po -
ży czal ni na le ży oka zać do ku ment to żsa mo ści, po zo -
sta wić nu mer te le fo nu ko mór ko we go, wska zać pla-
no wa ny cza su wy po ży cze nia (nie mo że prze kra czać
24 godz.) i przy bli żo ną tra sę. Przed otrzy ma niem po -
jazdu pod pi su je my pro to kół wy po ży cze nia.

Szcze gó ło we za sa dy funk cjo no wa nia sys te mu zo -
sta ły spre cy zo wa ne w re gu la mi nie, któ ry, wraz z pro -
to ko łem wy po ży cze nia, bę dzie do stęp ny na stro nie
ZTM. Ro we ry trans por to we dostęp ne bę dą w czte rech
punk tach: Pań stwo Mia sto przy ul. An der sa 29, w Fun -
da cji Po mo cy Oso bom Star szym i Nie peł no spraw nym
na Węź le Ko mu ni ka cyj nym Mło ci ny, Słu żew skim Dom
Kul tu ry przy ul. Ba cha 15 oraz Cen trum Wspie ra nia
Ak tyw no ści Lo kal nej CAL, przy ul. Pa ca 40.

Jak przy po mi na ZTM, to już ko lej na ofer ta za chę -
ca ją ca war sza wia ków do prze miesz cza nia się po mie -
ście jed no śla da mi. W 2012 ro ku uru cho mio ny zo stał
sys tem wy po ży czal ni ro we rów miej skich Ve tu ri lo,
z któ re go ko rzy sta już bli sko 200 ty się cy miesz kańców
sto li cy. Nie daw no za czę ła dzia łać ta kże bez płat na wy -
po ży czal nia ro wer ków dla dzie ci w wie ku 7-9 lat.

Piotr Ha lic ki   onet.pl

Serwis firmowy rowerów przy Pl. Grunwaldzkim
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