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Na dwóch kóĄkach…

Turystyka rowerowa cieszy siÛ w Polsce
niesĄabnÇcym zainteresowaniem od lat.
Nie jest to nic dziwnego, biorÇc pod uwagÛ
korzyĝci pĄynÇce z takiego sposobu spÛdzania
wolnego czasu. JeľdľÇc rowerem nabieramy
kondycji, poprawiamy funkcjonowanie ukĄadu
oddechowego i krÇľenia, moľemy siÛ takľe
doskonale odstresowaÉ. Jazda poza miastem
pozwala dodatkowo cieszyÉ siÛ ĝwieľym, czystym
powietrzem, którego zwykle czÛsto nam brakuje.
Warto równieľ zauwaľyÉ, ľe w wielu wypadkach
korzystanie z „dwóch kóĄek” pozwala traǊÉ
w miejsca, do których ciÛľko jest siÛ dostaÉ
w kaľdy inny sposób.
DostrzegajÇc potencjaĄ terenów Pojezierza
GnieļnieĆskiego, samorzÇd Powiatu
GnieļnieĆskiego podjÇĄ siÛ w latach 2011–2013
wytyczenia oraz oznakowania szlaków rowerowych.
PowstaĄo w ten sposób piÛÉ tras o róľnorodnej
dĄugoĝci oraz stopniu trudnoĝci. Kaľda z nich
zaczyna siÛ na gnieļnieĆskim rynku i prowadzi
przez najpiÛkniejsze i najciekawsze zakÇtki powiatu.
DziÛki zaplanowaniu dodatkowych ĄÇczników szlaki
mogÇ zostaÉ skrócone, przez co stajÇ siÛ bardziej
dostÛpne np. dla rodzin z dzieÉmi.
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Na szlaku…

Zastosowane przy tej okazji oznakowanie jest
zgodne z obowiÇzujÇcymi przepisami i opiera
siÛ na znakach wyrysowanych na tabliczkach,
które przymocowane sÇ do elementów istniejÇcej
juľ infrastruktury drogowej, lub malowanych
bezpoĝrednio na drzewach, pĄotach itp. Na kaľdym
z nich znajduje siÛ rysunek przedstawiajÇcy rower,
a takľe dodatkowy symbol: prostokÇt informuje
o obecnoĝci na danej trasie, kóĄko o jej poczÇtku lub
koĆcu, natomiast strzaĄka wskazuje kierunek skrÛtu.
Z koloru drugiego z elementów odczytamy takľe,
na którym szlaku obecnie siÛ znajdujemy.
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Szlak czerwony

powiat Gniezno
trasa szlaku – dĄugoĝÉ 47,6 km
skrót szlaku
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Szlak czerwony – dĄugoĝÉ 47,6 km
Poznawanie historii to nie tylko czytanie ksiÇľek,
czy oglÇdanie eksponatów muzealnych.
WyruszajÇc w rowerowÇ podróľ szlakiem
czerwonym, z wysokoĝci siodeĄka bÛdziemy
mogli poznaÉ najwaľniejsze zabytki zwiÇzane
z poczÇtkami PaĆstwa Polskiego.
Start zaplanowano niemal u stóp gnieļnieĆskiej
katedry, a to dopiero poczÇtek…
Wyznaczona trasa przebiega przez póĄnocno-zachodniÇ czÛĝÉ Powiatu GnieļnieĆskiego
i obejmuje fragment terenów Lednickiego Parku
Krajobrazowego. NajwiÛcej atrakcji zapewni
nam z pewnoĝciÇ jej ĝrodkowy odcinek.
JadÇc wzdĄuľ Jeziora Lednickiego, w którego
wodach wedĄug wielu naukowców odbyĄ siÛ
chrzest Polski, docieramy miÛdzy innymi
na Pola Lednickie – miejsce corocznych spotkaĆ
mĄodzieľy oraz do Dziekanowic, gdzie znajduje siÛ
najwiÛkszy w Wielkopolsce skansen etnograǊczny.
W tym miejscu warto równieľ zboczyÉ minimalnie
ze szlaku, by zobaczyÉ Ostrów Lednicki
z ruinami palatium ksiÛcia Mieszka i pobliskie
Muzeum Pierwszych Piastów.

Trasy Powiatu GnieļnieĆskiego nadajÇ siÛ takľe
na rodzinne przejaľdľki.
Wszystkie szlaki majÇ swój poczÇtek i koniec
na gnieļnieĆskim rynku.
Brama wjazdowa na Ostrów Lednicki.
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Wyjazd z Gniezna zaplanowaÉ moľna
na dwa sposoby – w zaleľnoĝci od której strony
zdecydujemy siÛ rozpoczÇÉ pÛtlÛ.
Wariant 1 prowadzi ul. KĄeckoskÇ oraz Ľerniki,
do miejscowoĝci Piekary, natomiast wariant 2
ul. PowstaĆców Wielkopolskich do wsi Obora,
gdzie znajduje siÛ takľe zjazd pozwalajÇcy
skróciÉ trasÛ.
Co jeszcze w okolicy szlaku…
• DÛbnica: drewniany koĝcióĄ
z XVIII wieku
• Waliszewo: rzeļba Karczmarza
(element szlaku Mitów i Legend
Powiatu GnieļnieĆskiego);
drewniany koĝcióĄ z XVIII wieku
• ImioĄki: stanica harcerska
• Rybitwy: dworek z XIX w.;
chata z XVIII w.; drewniany wiatrak
• Rzegnowo: dwór z XIX w.
Dodatkowo w miejscowoĝciach: Pola Lednickie;
Skrzetuszewo; Rzegnowo; Waliszewo znajdujÇ siÛ
wiaty wypoczynkowe bÛdÇce elementem szlaku
ĝw. Jakuba, które zostaĄy zbudowane z inicjatywy
wĄadz Powiatu GnieļnieĆskiego w ramach projektu
unijnego realizowanego w latach 2010–2011.

Malowniczo poĄoľony nad jeziorem
koĝcióĄek w Waliszewie.
ZĄy Karczmarz czeka na swoje oǊary tuľ przy
drodze prowadzÇcej z Gniezna do Kiszkowa.

Palatium ksiÛcia Mieszka na Ostrowie Lednickim.
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Szlak niebieski – dĄugoĝÉ 65 km
Jest to szlak dla ludzi wytrwaĄych, dla których
sama jazda rowerem to za maĄo. Zanim jednak
zdecydujemy siÛ zejĝÉ z naszych „dwóch kóĄek”
by skorzystaÉ z innych atrakcji pamiÛtajmy,
ľe siĄ musi nam starczyÉ jeszcze na drogÛ powrotnÇ.
Szlak niebieski przebiega w pobliľu
licznych jezior, dlatego warto siÛ na niego wybraÉ
w okresie letnim, gdy pogoda pozwala
juľ na zaľywanie kÇpieli. Taka forma odpoczynku
moľe okazaÉ siÛ naprawdÛ zbawienna, poniewaľ
niektóre etapy trasy, choÉ niezwykle malownicze,
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bywajÇ ciÛľkie do pokonania. Mniej wiÛcej
w poĄowie pÛtli dociera siÛ do znanego w kraju,
Oĝrodka Sportowo Rekreacyjnego SkorzÛcin
nad Jeziorem NiedziÛgiel, gdzie moľna dodatkowo
posiliÉ siÛ w jednej z licznych restauracji,
czy barów. Do dyspozycji turystów pozostaje
takľe bogata oferta wypoľyczalni
sprzÛtu wodnego, boiska sportowe, itp.

Latem plaľa w SkorzÛcinie
zapeĄnia siÛ wczasowiczami.
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Szlak niebieski

powiat Gniezno
trasa szlaku – dĄugoĝÉ 65 km
skrót szlaku

rowerem_wersja_polska.indd 9

2015-11-03 14:33:01

ZaczynajÇc podróľ na gnieļnieĆskim rynku
moľemy udaÉ siÛ ul. FarnÇ, koĄo zabytkowego
koĝcioĄa ĝw. Trójcy, w kierunku ulicy Wierzbiczany
i wsi o tej samej nazwie. Drugim rozwiÇzaniem
jest przejazd ul. JeziornÇ i DalkowskÇ do wiaduktu
kolejowego, a dalej ul. WitkowskÇ do wsi Osiniec.
ăÇcznik skracajÇcy trasÛ znajduje siÛ miÛdzy
miejscowoĝciami Lubochnia i Kujawki.
Co jeszcze w okolicy szlaku…
• SkorzÛcin: zabytkowy dwór
z XIX wieku; rzeļba leĝniczego
Redlicha – opiekuna lasu i jego
mieszkaĆców (element szlaku
Mitów i Legend Powiatu
GnieļnieĆskiego)
• Ostrowite Prymasowskie:
neoklasycystyczny koĝcióĄ z XIX wieku
W miejscowoĝci Miaty znajduje siÛ kolejna wiata
wypoczynkowa w ramach szlaku ĝw. Jakuba.

Przy skorzÛciĆskiej leĝniczówce stoi rzeļba
zwiÇzana z legendÇ Paula Redlicha,
który wielce zasĄuľyĄ siÛ lokalnym lasom.
Oĝrodek w SkorzÛcinie ľyje przez caĄÇ dobÛ.

Przejazd przez malownicze lasy
daje dodatkowÇ okazjÛ na odpoczynek.
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Szlak ľóĄty

powiat Gniezno
trasa szlaku – dĄugoĝÉ 49 km
skrót szlaku
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Szlak zielony

powiat Gniezno
trasa szlaku – dĄugoĝÉ 45 km
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Szlak zielony – dĄugoĝÉ 45 km
Szlak zielony zdecydowanie poleciÉ moľna osobom,
które podczas rowerowych wypraw poszukujÇ
przede wszystkim ciszy i spokoju, poniewaľ
wiÛksza jego czÛĝÉ prowadzi przez tereny leĝne
lub rolnicze. Na uwagÛ zasĄuguje przed wszystkim
odcinek wysuniÛty najdalej na póĄnoc,
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Zabytkowy paĄac w Zdziechowie
dziĝ peĄni funkcjÛ szkoĄy.

który znajduje siÛ w malowniczym kompleksie
Lasów Królewskich i prowadzi miÛdzy kilkoma
niewielkimi jeziorami.
Rejon ten od lat uwaľany jest za wyjÇtkowo bogaty
w róľne gatunki grzybów, stÇd teľ w okresie
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jesiennym stosunkowo najĄatwiej natknÇÉ siÛ tu
moľna na ludzi wyposaľonych
w przysĄowiowy kozik, wiadro lub koszyk.
Wĝród zabytków natomiast na uwagÛ
z pewnoĝciÇ zasĄuguje okazaĄy paĄac w Mielnie,
wybudowany na poczÇtku XX wieku przez
ród Wendorǉów, wraz z parkiem oraz kaplicÇ.
Ta sama rodzina zarzÇdzaĄa zresztÇ przez wiele lat
takľe innym dworem znajdujÇcym siÛ na szlaku,
tyle ľe w miejscowoĝci Zdziechowa.
Miasto opuszczamy jadÇc z Rynku w dóĄ ul. TumskÇ.
Po przejechaniu kolejnych kilku ĝródmiejskich
uliczek docieramy w okolice stacji paliw,
gdzie znajduje siÛ zjazd na promenadÛ wzdĄuľ
Jeziora Winiary. Dalej kierujemy siÛ
ul. ZamiejskÇ i WeĄnickÇ, by dotrzeÉ ostatecznie
do ul. Orcholskiej. Wjazd do miasta wyznaczony
zostaĄ natomiast ul. GórnÇ, od której poprowadzony
zostaĄ niewielki objazd, dziÛki któremu unika siÛ
natÛľonego ruch samochodowego.
Co jeszcze w okolicy szlaku…
• Zdziechowa – pomnik PowstaĆców
Wielkopolskich

ZnajdujÇca siÛ w pobliľu jeziora kaplica
rodziny Wendorǉów.
Pomnik upamiÛtniajÇcy oǊary
Powstania Wielkopolskiego.

Takie widoki cieszÇ oczy.
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Szlak szary

powiat Gniezno
trasa szlaku – dĄugoĝÉ 59 km
skrót szlaku
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Szlak szary – dĄugoĝÉ 59 km
Szlak szary jest kolejnÇ propozycjÇ wycieczki,
na którÇ warto siÛ zdecydowaÉ w szczególnoĝci
przy Ąadnej pogodzie. Jeĝli bowiem niebo nie
bÛdzie zasnute chmurami i unikniemy mgĄy,
z pewnoĝciÇ uda siÛ nam zobaczyÉ wiÛcej niľ
moglibyĝmy siÛ spodziewaÉ…
Szlak prowadzi przez póĄnocno-wschodniÇ czÛĝÉ
Powiatu GnieļnieĆskiego, jedynie na krótkim
odcinku wychodzÇc za jego granice i wkraczajÇc
na tereny Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Na jego trasie spotkaÉ moľna wiele ciekawych
miejsc, jednak dwa z nich z caĄÇ pewnoĝciÇ
zasĄugujÇ na wyróľnienie. Pierwsze to 12 metrowa
wieľa widokowa w miejscowoĝci Duszno,
z której szczytu dojrzeÉ moľna obiekty nawet
tak oddalone jak bazylika w Licheniu, czy kominy
elektrowni w PÇtnowie. By nacieszyÉ siÛ tymi
widokami trzeba siÛ jednak sporo natrudziÉ,
poniewaľ drewniana konstrukcja posadowiona
zostaĄa na jednym z najwyľszych wzniesieĆ
Wielkopolski – Wale Wydartowskim (167 m n.p.m.).
Kilka kilometrów dalej szlak prowadzi
do Trzemeszna, miasta znanego przede
wszystkim z tradycji ĝwiÛtowojciechowych.

PamiÇtkowa tablica znajdujÇca siÛ w miejscu
narodzin Hipolita Cegielskiego.
Dwór w Kruchowie to jeden z wielu maĄo znanych
zabytków Powiatu GnieļnieĆskiego.
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ABC bezpiecznego rowerzysty

Aby rowerowe wycieczki sprawiaĄy nam
przyjemnoĝÉ i jednoczeĝnie byĄy bezpieczne, warto
stosowaÉ siÛ do kilku podstawowych reguĄ:
1. Na rowerze musisz czuÉ siÛ komfortowo,
dziÛki czemu bÛdziesz mniej zmÛczony
i lepiej skupisz siÛ na drodze.
KorzystajÇc z wypoľyczalni, o ile oferuje ona róľne
modele rowerów, powinniĝmy szukaÉ egzemplarza
najlepiej dopasowanego do nas pod wzglÛdem
wielkoĝci ramy itd. Musimy siÛ teľ zastanowiÉ,
jak i gdzie chcemy jeļdziÉ, ľeby wiedzieÉ
czy bardziej odpowiedni bÛdzie rower miejski,
czy moľe górski. PoruszajÇc siÛ wĄasnym
jednoĝladem pamiÛtajmy, aby zwróciÉ
uwagÛ na poprawne ustawienie siodeĄka,
kierownicy itp. Ogólnie przyjÇÉ moľna
(choÉ jest to sprawa doĝÉ indywidualna),
ľe siodeĄko najlepiej jest ustawiÉ
na wysokoĝci bioder, tak aby siedzÇc
na nim podczas pedaĄowania noga pozostawaĄa
lekko zgiÛta w kolanie przy jej uĄoľeniu
w najniľszym punkcie.
2. PamiÛtaj, aby regularnie kontrolowaÉ
stan techniczny roweru.
DziÛki temu jazda bÛdzie bezpieczniejsza,
a nasz pojazd dĄuľej nam posĄuľy. Nie zaniedbujmy

Punkt widokowy w Dusznie wyposaľony zostaĄ
takľe w wiatÛ z Ąawkami, dziÛki czemu moľna
tu wygodnie odpoczÇÉ.
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wiÛc systematycznego smarowania elementów
ruchomych (ĄaĆcuch, zÛbatki), pamiÛtajmy
o sprawdzaniu poziomu powietrza w oponach
uwzglÛdniajÇc zasadÛ „im twardsza opona tym
mniejsza amortyzacja”, stanu zuľycia hamulców itd.
Raz na jakiĝ czas dobrze jest teľ oddaÉ rower
w rÛce specjalisty, który wykona bardziej
skomplikowane operacje.
3. Ubieraj siÛ wygodnie, pamiÛtajÇc jednak
o bezpieczeĆstwie.
Najwaľniejszym elementem naszego ubioru
powinien byÉ zawsze kask. Odpowiednio dobrany
model nie bÛdzie wywoĄywaÉ dyskomfortu,
natomiast w razie ewentualnej kolizji moľe
uratowaÉ nas z powaľnych opresji. Poza tym
warto pomyĝleÉ o ochraniaczach na kolana oraz
Ąokcie (szczególnie, gdy wybieramy siÛ w teren).
BacznÇ uwagÛ naleľy zwróciÉ na czÛĝci odzieľy,
które mogÇ wplÇtaÉ siÛ w zÛbatki, np. sznurowadĄa,
ĝciÇgacze od nogawek spodni itd. Ogólnie
trzymajmy siÛ zasady „na rower nie ma zĄej pogody
– jest tylko zĄe ubranie”.
4. BÇdļ widoczny.
Wiele moľna zarzuciÉ kierowcom samochodów,
jednak kwestia bezpieczeĆstwa na drodze jest
wspólnÇ sprawÇ wszystkich uczestników ruchu.
ObowiÇzkiem kaľdego rowerzysty jest wiÛc
zaopatrzyÉ siÛ w odpowiedni zestaw oĝwietlenia,
dziÛki któremu inni bÛdÇ mogli zobaczyÉ go
odpowiednio szybko i zdÇľyÉ zareagowaÉ. Poza
obowiÇzkowym ĝwiatĄem przednim (biaĄym) oraz
tylnym (czerwonym) istnieje wiele dodatkowych
rozwiÇzaĆ, zwiÛkszajÇcych naszÇ widocznoĝÉ na
drodze. SwojÇ rolÛ speĄniajÇ chociaľby odblaski
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KolejnÇ istotnÇ kwestiÇ, jest samo Ǌzyczne
zabezpieczenie roweru. Na rynku dostÛpnych jest
wiele róľnego typu rozwiÇzaĆ: od powszechnie
znanej (i równie czÛsto krytykowanej) stalowej linki,
poprzez ĄaĆcuchy z kĄódkÇ, czy U – locki.
Pojazd najlepiej przymocowaÉ do specjalnego
stojaka, lub gdy nie ma takiej moľliwoĝci,
do innego stabilnie osadzonego obiektu.
ZapiÛcie powinno obejmowaÉ przynajmniej
ramÛ roweru, a najlepiej takľe jego koĄo.

Z innej perspektywy…

montowane miÛdzy szprychami kóĄ (widaÉ
je dobrze z boku – np. podczas skrÛcania).
Coraz czÛĝciej na drogach moľna spotkaÉ takľe
osoby uľywajÇce odblaskowych kamizelek.
5. Zabezpiecz rower przed kradzieľÇ.
BÛdÇc w podróľy, warto dobrze zastanowiÉ siÛ
nad wyborem odpowiedniego miejsca
parkingowego. Znalezienie go pod okiem
miejskiego monitoringu lub w wyjÇtkowo
ruchliwym punkcie, to juľ poĄowa sukcesu.
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6. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
ObowiÇzujÇ nas one w równym stopniu co innych
uczestników ruchu, choÉ nie zawsze brzmiÇ tak
samo. Jeĝli wiÛc nie jesteĝ pewny swojej wiedzy,
warto poĝwiÛciÉ kilka chwil na jej odĝwieľenie.
Szczególnie tyczy siÛ to osób, które wsiadajÇ
na rower po dĄuľszej przerwie, a jednoczeĝnie
na co dzieĆ nie sÇ kierowcami innych pojazdów.
Jeľeli jest to moľliwe, dla wĄasnego bezpieczeĆstwa
unikaj dróg z otwartym ruchem samochodowym.
Zawsze wybieraj drogÛ alternatywnÇ
o mniejszym natÛľeniu ruchu.
7. Zachowuj siÛ kulturalnie wobec innych.
ChoÉ na ulicach nie brakuje sytuacji, które mogÇ
wyprowadziÉ nas z równowagi, zawsze starajmy
siÛ trzymaÉ nerwy na wodzy. PamiÛtajmy, ľe bĄÛdy
popeĄniamy wszyscy i za chwilÛ to my moľemy
usĄyszeÉ pod swoim adresem kilka cierpkich sĄów.
Jednoczeĝnie uwagi przekazywane
w sposób spokojny i z uĝmiechem na twarzy
zawsze przynoszÇ lepszy skutek.
Miej ĝwiadomoĝÉ, ľe na drodze, rowerzysta
jest najsĄabiej chronionym uczestnikiem ruchu.
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