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Rowerem przez świat Razem z nami cofnij swój zegar 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” Sezon 2021 

S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA NA POLSKICH WYSPACH – 12.06.2021 R. 

 

Fot.: 1 - załadunek rowerów w Kobylnicy 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 12 

czerwca 2021 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20, 

od godziny 2:30 do 3:00. Przyjazd do Świnouj-

ścia na godzinę 8:00. Transport sprzętu i uczest-

ników odbędzie się autokarem. Maksymalna 

liczba uczestników jest ograniczona pojemnością 

przyczepy do transportu rowerów i wynosi 30 

osób. 

Wpłaty potwierdzające udział uiszczamy po 

otrzymaniu informacji, o uzbieraniu się mini-

malnej liczby uczestników. Stowarzyszenie nie 

zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szukania 

zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat i zre-

zygnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

Trasa rajdu rowerowego – Świnoujście lewo-

brzeże (Uznam), Świnoujście prawobrzeże (wy-

spa Wolin, latarnia, gazoport), Międzyzdroje, 

wyspa Karsibór. Trasa ok. 70km. 

Koszt udziału przy min. 20 osobach: 265 zł 

Członkowie, pozostali 395 zł. 

W CENIE WYPRAWY 

– transport rowerów i uczestników, 

– opieka przewodnika, 

– wejścia do płatnych zwiedzanych obiektów 

(oceanarium, latarnia morska), 

– opracowana trasa rowerowa rajdu rowerowego 

– śniadanie oraz obiadokolacja, 

– ubezpieczenie NNW. 

ŚNIADANIE NA DZIEŃ DOBRY 

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem 

w ciągu dnia, ponieważ to ono daje nam moc do 

działania.  

 

Fot.: 2 (WK) – Szprycha na śniadaniu – 8.06.2019 r. 

 

Fot.: 5 (WK) – Międzyzdroje – nasze Gwiazdy przed Aleją Gwiazd – Ze Szprychą do Szwecji – 13.08.2017 r. 

Świnoujście – trzy wyspy 

ŚWINOUJŚCIE 

Świnoujście od lat pozostaje nadbałtyckim hitem 

z wyróżnianą Błękitną Flagą piękną plażą i oka-

lającymi ją wyjątkowo ciepłymi wodami Morza 

Bałtyckiego. W najszerszym miejscu ma ona na-

wet 130 metrów, jest więc najrozleglejsza na ca-

łym polskim wybrzeżu. W najbardziej wysunię-

tym na zachód mieście nadbałtyckim dzień jest 

latem o godzinę dłuższy niż w Polsce południo-

wej. 

 

Fot.: 6 (WK) – Latarnia morska w Świnoujściu - 13.08.2017 r. 

Klimatyczne walory Świnoujścia jako uzdrowi-

ska doceniono w 1826 roku i rozpoczęto tu bu-

dowę pierwszego domu zdrojowego. Powstał 

także park projektu dyrektora berlińskich ogro-

dów królewskich, promenada, teatr oraz stadion 

z organizowanymi międzynarodowymi wyści-

gami konnymi. Świnoujście połączono koleją ze  

stolicą Niemiec i specjalnie dla odwiedzają-

cych miasto turystów otwarto lotnisko. W 1934 

roku niemiecka rada miejska nadała honorowe 

obywatelstwo Adolfowi Hitlerowi. W 1947 r. 

podobne zaszczyty spłynęły na Bieruta i Go-

mułkę. 

 

Fot.: 9 – Wiatrak Stawa Młyny 

Będąc w Świnoujściu, należy przejść się dzie-

więtnastowiecznym Parkiem Zdrojowym, po-

między promenadą a śródmieściem z cieka-

wym układem urbanistycznym, zobaczyć za-

bytkowe budowle portowe, kapitanat, dawną 

stocznię, dom szachulcowy, schron oraz pię-

kne kościoły. 

Latarnia morska, zwana Królową jasności, 

jest najwyższą w Polsce (68 metrów) i naj-

wyższą ceglaną latarnię na świecie, działającą 

od 1857 r. Wykonano ją z cegły klinkierowej 

i osadzono na palach. Ruchome wydmy nie 

były w stanie przekrzywić jej ani przesunąć. 

Wiatrak Stawa Młyny to symbol miasta 

i znak nawigacyjny,  gdzie  marynarze  przyby- 
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wali zażywać okładów z prozdrowotnego błota 

(według legendy odmłodziły jednego z ryba-

ków). W pobliżu zobaczymy Falochron Za-

chodni. 

Promenada dwunastokilometrowa, od dzielnicy 

uzdrowiskowej Świnoujścia aż do granicy 

z Niemcami. Jest tu ścieżka rowerowa do u-

uzdrowisk u naszych zachodnich sąsiadów. 

Długi deptak to miejsce spacerów, z eleganckimi 

sklepami, restauracjami, kawiarniami, kasynem, 

fontanną czy muszlą koncertową. 

Fontanna z 2015 roku, która upamiętnia 250-le-

cie nadania Świnoujściu praw miejskich. Stalowa 

kula o średnicy dwóch metrów jest podświetlana 

i zatopiona częściowo w wodzie, a burty wyko-

nano z granitu. 

Basen U-bootów na wyspie Karsibór, służący 

obecnie jedynie wędkarzom. 

 

Fot.: 3 – Oceanarium w Międzyzdrojach 

Oceanarium, w którym zobaczyć można takich 

przedstawicieli podwodnego świata, jak rekiny, 

piranie, mureny, płaszczki, rozgwiazdy, skrzy-

dlice, nadymki, arwany czy ukwiały. 

Podziemne Miasto, Muzea Obrony Wybrzeża 

w Forcie Gerharda, Rybołówstwa Morskiego 

(da-wny ratusz) lub Historii Twierdzy Świnouj-

ście. 

UZNAM 

Największa wyspa Pomorza Zachodniego 
o powierzchni 445 kilometrów kwadratowych, 

z czego po stronie polskiej znajduje się jedynie 

kilkadziesiąt km2 należących do miasta Świnouj-

ście. Nazywana jest Wyspą Słońca, ponieważ jest 

jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc 

w Niemczech. Słynie z przepięknych, wielokilo-

metrowych piaszczystych plaż. Łagodny klimat 

i dostęp do wód solankowych pomaga w leczeniu 

chorób układu oddechowego i krążeniowego, 

a także alergii. 

 

Fot.: 4 (WK) – przeprawa promowa w Świnoujściu – 8.06.2019 r. 

KARSIBÓR 

Wyspa o powierzchni 14 kilometrów kwadrato-

wych powstała pod koniec XIX wieku w wyniku 

utworzenia Kanału Piastowskiego. Jej nazwa po-

chodzi to zbitka słów „karsi” (w dialekcie za-

chodniopomorskim oznaczającym lewy) i „bór”, 

czyli dosłownie bór po lewej stronie. Faktycznie 

wyspa w części porośnięta jest lasem. Znajduje 

się tam także rezerwat przyrody „Karsiborskie 

Paprocie”, rozległe trzcinowiska i podmokłe łą-

ki. Przez wyspę prowadzą turystyczne szlaki pie-

sze i rowerowe. 

 

Fot.: 7 – wyspa Karsibór 

Największą atrakcją przyrodniczą jest rezerwat 

Karsiborska Kępa, gdzie można obserwować 

rzadkie gatunki ptaków, w tym wodniczkę, ale 

warto także zobaczyć stary poniemiecki cmen-

tarz ewangelicki oraz XIX-wieczne kamienne fa-

lochrony. To tu znajduje się najstarszy kościół 

w Świnoujściu. Świątynia pod wezwaniem Naj-

świętszej Marii Panny pochodzi z XV wieku 

i może poszczycić się pięknym gotyckim ołta-

rzem i barokową amboną. Pod sklepieniem za-

wieszona została karawela „Kolumbia”, która 

przypomina, że kościół zbudowano na starym, 

bałtyckim szlaku handlowym. Miłośnicy milita-

riów zainteresuje fakt, że to na wyspie Karsibór 

znajdował się basen u-bootów, słynnych hitle-

rowskich okrętów podwodnych. 

WOLIN 

Najbardziej znana wyspa Pomorza Zachod-

niego. Na powierzchni 265 kilometrów kwadra-

towych rozciągają się wspaniałe lasy (w tym 

Woliński Park Narodowy) i tereny bagniste, 

urozmaicone nielicznymi wzgórzami moreno-

wymi, z których najwyższe, Grzywacz, ma 116 

metrów nad poziomem morza. Wyspa fascynuje 

swoją przeszłością. 

 

Fot.: 8 (WK) – Centrum Słowian i Wikingów na wyspie Wolin - 

13.08.2017 r. 

W IX wieku przebiegał tamtędy jeden z głów-

nych szlaków handlowych, a wolińskie grody 

zaliczano do najbogatszych w ówczesnej Euro-

pie. To z tego powodu Wolin często był nawie-

dzany przez poszukiwaczy skarbów. Dziś sły-

nie ze znanych nadmorskich kąpielisk takich, 

jak Międzyzdroje, Międzywodzie, Świnouj-

ście, Wisełka i przepięknych klifów. Odwie-

dzając wyspę warto zapoznać się z jej historią 

i zobaczyć skanseny Słowian i Wikingów. To 

tu odbywa się Festiwal Wikingów, który co 

roku przyciąga tysiące miłośników kultury 

wczesnego średniowiecza z całego świata. Ko-

niecznie trzeba odwiedzić muzeum regionalne 

przedstawiające dzieje wyspy od 4500 roku 

przed naszą erą do współczesności. Nie można 

pominąć ratusza, kościoła świętego Mikołaja, 

trójgłowej rzeźby i latarni morskiej w Świno-

ujściu, z której roztacza się piękny widok na 

miasto i morze. Wśród innych atrakcji tury-

stycznych warto wspomnieć jeziora: Wicko 

i Turkusowe. Pierwsze to doskonałe miejsce 

do żeglowania. Drugie – zachwyca kolorem 

wody. Można wdrapać się na wzgórza: Gosań 

lub Zielonka, a w Kołczewie zagrać w golfa na 

27-dołkowym polu golfowym. Pasjonaci mili-

tariów powinni zobaczyć muzeum broni nie-

mieckiej z II wojny światowej. Ciekawostką 

jest prywatna stocznia im. Niedamira wykonu-

jąca repliki słowiańskich. 

ZAKOŃCZENIE 

Realizacja całego programu, w tym wizyta 

w podanych miejscowościach zależy od zdy-

scyplinowania uczestników oraz od zdarzeń lo-

sowych, których nie jesteśmy w stanie przewi-

dzieć. Podczas rajdu rowerowego będzie nam 

towarzyszyć przewodnik ze Świnoujścia. 

 

Fot.: 10 (WK) - Świnoujście - obiadokolacja - 8.06.2019 r. 

Rajd rowerowy kończymy w tym samy miej-

scu, gdzie zaczęliśmy, by o godz. 20:00 udać 

się do restauracji, gdzie podczas obiadokolacji 

będziemy wspominać przeżyty wspólnie 

dzień. Około godziny 21:00 wyruszymy auto-

karem w drogę powrotną do Kobylnicy. 

Na wyspę Uznam powrócimy na pewno 

w 2022 r., bo wyspa strzeże jeszcze wiele ta-

jemnic, które są do odkrycia przed nami. 
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