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I WYCIECZKA I:  
OBRZEŻAMI PUSZCZY BUKOWEJ

Początek trasy zaplanowano w pobliżu granicy powiatu gry-
fińskiego i Szczecina na pętli autobusowej „Śmierdnica” (linie 72 
i 79). Do pętli dojazd ze Szczecina Kijewa odnogą północną trasy 
Pojezierzy Zachodnich.

Pokonanie trasy podstawowej powinno zająć ok. 3 go-
dzin (a objazdem 3,5 do 4 godzin).

Początkowe 9 km trasy pojedziemy skrajem Puszczy Bukowej 
drogą rowerową po powstałej w 1895 r. linii kolejowej Stare Czar-
nowo - Szczecin Zdroje.

Po drodze do zwiedzenia są zabytki pocysterskie Kołbacza.
Od Starego Czarnowa najpierw ul. Szczecińską, a dalej ul. Gry-

fińską, drogą wojewódzką 120 trasa prowadzi do Gryfina. Na trasie 
znajdują się: ogród dendrologiczny w Glinnej, zabytki sakralne 
Kartna, Żelisławca, Gardna i Wełtynia. Po drodze przejeżdża się 
w pobliżu rzeki Płoni, mija Krzeknę, strefę przemysłową z centrum 
logistycznym Zalando, przejeżdża nad drogą S3 oraz w pobliżu 
kilku jezior (Glinna, Zamkowe, Wełtyńskie).

Ponieważ zaplanowana trasa prowadzi drogą o dużym natężeniu 
ruchu, na dojeździe z drogi ekspresowej S3 w Gardnie do Gryfina, 
proponujemy dość urokliwą trasę okrężną z Gardna przez Chle-
bowo, Stare Brynki, Dębce, Żabnicę do Gryfina. Objazd odbywa 
się w całości drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej, 
z wyjątkiem przejezdnego ok. 900 m odcinka bruku w Żabnicy. 
Od Dębców do Gryfina trasa prowadzi wzdłuż Odry Wschodniej.

Z centrum Gryfina do Krzywego Lasu przejazd długości 5,5 km 
drogą krajową 31 oraz gminną w kierunku elektrowni „Dolna Odra”.

W skali 1-3 stopień trudności wynosi 1,5: kilka dłuż-
szych łagodnych podjazdów, znaczna część zjazdów.
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0,00 km Pętla autobusowa „Śmierdnica”. Ruszamy ścieżką 
rowerową wzdłuż ul. Pyrzyckiej w kierunku połu-
dniowym, po 70 m przejeżdżamy ul. Pyrzycką i po 
30 m kierujemy się w prawo, trasą po dawnej linii 
kolejowej.

0,25 km Przejeżdżamy ul. Topolową i wjeżdżamy w obszar 
powiatu gryfińskiego.

1,70 km Mijamy po prawej stronie zjazd do Puszczy Bukowej 
nad Wielecki Staw (hodowla ryb).

5,00 km Po lewej, w odległości ok. 150 m przepływa Płonia

5,95 km Kołbacz - skrzyżowanie z drogą 120.

Proponujemy zatrzymać licznik i skierować się w stronę widocznych 
pocysterskich obiektów stanowiących założenie dawnego klasztoru. 
Warte zobaczenia są: 1. kościół klasztorny z XIII w. ze stylami: póź-
noromańskim (prezbiterium i transept), wczesnogotyckim (korpus 
nawowy) i gotyckim (absyda), 2. Dom Konwersów (pocz. XIV w.), 
3 Dom Opata (połowa XIV w.), 4. pałac neoklasycystyczny z XVIII w. 
(siedziba Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB 
Sp. z o. o.); przy pałacu dwa pomnikowe głazy, w tym Głaz Czar-
ci (Miedwiański); 5. gotycka stodoła z XV w. (dawniej owczarnia), 
6. ruiny neoklasycystycznego dworu (XVIII w.), 7. Baszta (wieża) 
Więzienna z XIV w.,
Poza obiektami w centrum miejscowości warto także obejrzeć wcze-
snośredniowieczne koliste grodzisko położone za Płonią w kierunku 
południowym (dojazd 900 m od drogi 120).
Wracamy na 5,95 km trasy.

7,05 km Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do widocznej 
po prawej stronie fermy drobiu oraz Zakładu Do-
świadczalnego Instytutu Zootechniki. Jedziemy 
dalej ścieżką rowerową.



8,80 km Przecinamy drogę wojewódzką 120.

9,25 km Wjeżdżamy do Starego Czarnowa (ul.  Szcze-
cińska). W miejscowości warto zobaczyć kościół 
z XVI w. (przeb. w XIX w.).

10,10 km Przy stacji paliw skręcamy w prawo w drogę 120 
(ul. Gryfińska). W wariancie bezpośrednim dojedzie-
my tą drogą do Gryfina, a w wariancie okrężnym 
do Gardna.

10,80 km Rozjazd dróg - skręcamy w lewo drogą 120.

11,20 km Przecięcie z dawną linią kolejową Sobieradz - Szcze-
cin Dąbie.

11,85 km Po lewej początek rezerwatu przyrody „Tra-
wiasta Buczyna” z pozostałością cmentarzyska 
kurhanowego kultury łużyckiej z IV epoki brązu 
(1100-900 lat p.n.e., 4 kurhany).

13,50 km Przecinamy Dobropolski potok.

13,95 km Skrzyżowanie drogi 120 z drogą do ogrodu den-
drologicznego (arboretum) w Glinnej. Dojazd do 
arboretum 2x1,2 km nie wliczony jest do długo-
ści trasy. Po drodze do ogrodu - Cmentarz Wo-
jenny Żołnierzy Niemieckich otwarty w 2006 r.  
We wsi odbudowany od podstaw dwór z 1830 r.

14,40 km Przecinamy Słoneczny Potok (przy skrzyżowaniu).

15,10 km 100 m w prawo dojazd do jeziora Glinna. Na półwy-
spie między tym jeziorem a jez. Leniwym pozosta-
łości średniowiecznego grodziska stożkowatego.

15,80 km Po prawej gospodarstwo ekologiczne Doświadczal-
nego Instytutu Zootechniki z hodowlą pomorskich 
owiec, burskich kóz i sokólskich koni oraz hotel dla 
koni i pokoje dla jeźdźców.

16,20 km Ponownie przecinamy dawną linię kolejową
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16,30 km Przecinamy rzekę Krzekna. Nad nią w Kartnie (osa-
da Koło Młyna) istniał młyn (ok. 0,8 km od drogi, 
0,2 km od mostku kolejowego).

17,40 km Kartno - granitowy kościół z 2. połowy XIII w. z do-
budowaną w XIX w. absydą.

17,95 km Ponownie przecinamy dawną linię kolejową.

18,40 km Skrzyżowanie dróg w Żelisławcu; także węzeł 
szlaków pieszych.

Obiekty godne zwiedzenia:
kościół z 2. połowy XIII w., zbudowany z kostki granitowej, z dobu-
dowaną w XIX w. ceglaną wieżą z hełmem ostrosłupowym, zabyt-
kowy mur wokół kościoła (dawny cmentarz), z 3. średniowiecznymi 
bramkami cmentarnymi i furtą, pomnikowy legendarny „Dąb pod 
Gryfami” (obw. 435 cm), na terenie kościelnym, pomnik przyrody 
- cis pospolity o wysokości 10 m - 130 m w lewo od skrzyżowania.
O Żelisławcu, pobliskim jeziorze Zgniły Grzyb i grodziskach poło-
żonych przy nim, istnieją liczne legendy.

20,80 km Rondo przy strefie przemysłowej z m.in. centrum 
logistycznym Zalando.

21,70 km Przejazd nad drogą ekspresową S3.

22,45 km Rondo w Gardnie.

Gardno (jak większość wsi na Równinie Wełtyńskiej) jest owalnicą 
ze zlikwidowaną zachodnią obwodnicą, obecnie o układzie wielo-
drożnym. Na nawsiu wzgórze, na którym wznosi się kościół z 1. poł. 
XIII w. zbudowany w stylu romańskim z granitowych kwadr. Obok 
kościoła rośnie dąb nazwany „Kasztelanem”. Z dawnego majątku 
z pałacem zachowały się tylko zabudowania folwarczne (po II wojnie 
światowej PGR) i park.

W 2021 r. ruszy budowa pierwszego z dwóch odcinków drogi 
rowerowej prowadzącej wzdłuż drogi 120: Gardno (strefa prze-
mysłowa) - Gryfino. Dlatego docelowo opisujemy kilometraż 
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tej trasy. Jednak z uwagi na to, że obecnie jazda rowerem nie 
zapewnia komfortu jazdy proponujemy także atrakcyjny objazd. 
Wariant ten oznaczony jest osobnym kilometrażem. Obie trasy 
zejdą się w Gryfinie w centrum (pl. Barnima I). Trasa wzdłuż 
drogi 120 przez Wełtyń do Gryfina liczy 9,55 km, czyli w Gryfinie 
osiągnie 32,00 km.
Wariant okrężny z Gardna przez Chlebowo, Stare Brynki, Żabnicę 
do Gryfina jest o 10 km dłuższy.
Przebieg objazdu:

0,00 km Rondo w Gardnie. My kierujemy się na wariant 
okrężny, drogą powiatową w kierunku Radziszewa. 
Po lewej stronie mijamy szkołę, domki jednorodzin-
ne, a następnie osiedle domów wielorodzinnych po 
dawnym PGR Gardno i kompleks rekreacyjno-spor-
towy. Prawą stroną pobiegnie przyszła ścieżka ro-
werowa do strefy przemysłowej.

1,00 km Skrzyżowanie z drogą polną: w lewo do oczyszczalni, 
w prawo do strefy przemysłowej.

2,20 km W lewo polna droga na malowniczy półwysep mię-
dzy jeziorami Prusino Duże i Prusino Małe.

2,60 km Przejazd pod wiaduktem drogi ekspresowej S3.

3,00 km Skrzyżowanie w Wysokiej Gryfińskiej, wsi po-
folwarcznej z mieszaną zabudową popegeerowską 
i wartymi zobaczenia, przed terenem zakładu rolne-
go, dwoma murowanymi czworakami z pocz. XX w., 
w formie krótkiego ciągu architektonicznego.

4,10 km W lewo do jeziora Barani Sus (Doru); po prawej skraj 
Puszczy Bukowej – Uroczysko „Lisia Miedza”.

5,45 km Chlebowo - na zakręcie skrzyżowanie z „Sienną 
Drogą” prowadzącą do Binowa i jeziora Binowskie-
go. Jedziemy dalej asfaltem w okolice kościoła. Po 
drodze zabudowania popegeerowskie.
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5,70 km Drugi zakręt drogi - na wprost wjazd do dawnego 
folwarku z nieistniejącym dworem. W parku za-
chowany częściowo kopiec z lodownią. Obecnie na 
terenie folwarku znajduje się „Stajnia Chlebowo”, 
prowadząca naukę jazdy konnej i hotel dla koni.

5,90 km Gotycki kościół w Chlebowie. Wzniesiony z cegły 
i kamienia w poł. XIV w. z wieżą dobudowaną w II 
poł. XV w., w dolnej części kamienną, w górnej szkie-
letową (dzisiaj tylko jedna kondygnacja szkieletowa).

6,00 km Skrzyżowanie z drogą do Daleszewa.   
Pomnik postawiony w 1981 r. przez młodzież SKKT-
-PTTK ze Szczecina oraz społeczeństwo gminy 
Gryfino, poświęcony 2. Łużyckiej Dywizji Arty-
lerii WP wspierającej ogniem piechotę radziecką 
w walkach o wyzwolenie prawobrzeżnego Szczeci-
na. Na kamiennym postumencie postawiono model 
armaty. Przy pomniku „Cis Braterstwa Broni”. 
Tu skręcamy w lewo, w kolejną drogę powiatową 
w kierunku Daleszewa.

6,85 km Przejeżdżamy kolejny raz nad drogą ekspresową S3, 
przy jeziorze Chlebowskim i MOP Wysoka. Dalej 
0,8 km podjazdu na szczyt wzniesienia, z którego 
prawej strony rozpościera się widok na „Wietrzne 
Góry” z najwyższym wzniesieniem - „Góra Młyń-
ska” (45,4 m n.p.m.) oraz na „Las Osuchów” (Las na 
Wietrze). Stąd zjeżdżamy ostro z góry mijając po 
drodze fermy i docieramy do mostku.

8,80 km Stare Brynki - mostek na Omulnej (Strumyk Weł-
tyński) - prawy dopływ Odry Wsch., wypływający 
z jeziora Wełtyń, łączący jeziora Pojezierza Wełtyń-
skiego.

9,05 km Na końcu podjazdu przy zakręcie w  lewo po-
mnik upamiętniający poległych mieszkańców wsi 
w czasie pierwszej wojny światowej.  
Wieś popegeerowska, owalnicowa, z budynkami 
wielorodzinnymi oraz powstającym od strony 
zachodniej osiedlem domów jednorodzinnych. Tu 
przebiegać ma nowa droga krajowa nr 31.

9,35 km Skrzyżowanie dróg - my będziemy skręcać 
w prawo.Przy skrzyżowaniu neogotycki kościół 
z XIX w.  z granitowych kwadr z kamienno-ceglaną 
wieżą. Odbudowany po zniszczeniach wojennych, 
oddany został do użytku w 2007 r.

11,45 km Osiedle Daleszewo. Po prawej stronie obiekty 
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rolnicze spółki Odraland oraz 3 budynki byłej rol-
niczej spółdzielni produkcyjnej.

11,75 km STOP! Niebezpieczne skrzyżowanie z drogą krajową 
31. Nasza trasa prowadzi na wprost przez przejazd ko-
lejowy trasy Szczecin - Kostrzyn, w kierunku Dębców. 
Dla zainteresowanych możliwość odbicia w prawo 
w celu zobaczenia charakterystycznych piwnic ka-
mienno-ziemnych rozlokowanych po wschodniej 
stronie drogi 31.

 12,75 km Skrzyżowanie z krzyżem przydrożnym w Dęb-
cach. Na wprost wjazd do Domu Pomocy Spo-
łecznej na terenie dawnego folwarku z  nieist-
niejącym dworem oraz podwalem do Łubnicy 
z przecięciem przez tzw. „Drogę Batowa”.   
My skręcamy w lewo i dalsza trasa prowadzi wzdłuż 
położonego po prawej stronie parku podworskiego.

12,90 km Na końcu parku w głębi na wzgórzu pozostałości 
cmentarza ewangelickiego.

13,20 km Mostek nad kanałem, a w głębi już Odra Wschodnia. 
W prawo do tyłu zabudowania Dębców z charakte-
rystycznym dwojakiem z początku XX w. Dalsza 
podróż w kierunku Gryfina prowadzi wzdłuż Odry. 
Po lewej stronie drogi aż do Gryfina to teren „Nad-
odrzańskich Łąk”.

13,75 km Początek zabudowań Żabnicy. To jedna z wsi frydry-
cjańskich, powstała w XVIII w. na zmeliorowanych 
pastwiskach i lasach, na terasie zalewowo-dennej.
Dostęp do Odry z brzegiem umożliwiającym wędkowa-
nie. Ma tu miejsce coroczna impreza „Żabnickie lato 
z rybką”, podczas której można posmakować potraw 
z ryb przygotowywanych w ramach konkursu Smaki 
Ryb Odrzańskich.
Odcinek 0,8 km przejedziemy poboczem historycznej 
brukowanej drogi. Po wschodniej stronie ul. Szkolnej, 
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I usytuowane były dwa cmentarze: północny (komunalny, 
z nagrobkami z cmentarza południowego) i południowy 
(przyszpitalny) o zatartym układzie.

14,45 km Na wysokości cmentarza poszpitalnego stoi obecnie 
budynek mieszkalny wielorodzinny (dawna szkoła), 
a naprzeciwko niego - kościół (poświęcony w 1990 r.) 
i plebania.

14,60 km Skrzyżowanie dróg. Dla chętnych szansa zbliże-
nia się do Odry i możliwość obejrzenia ciekawego 
współczesnego wiatraczka ryglowego. Na brzegu 
rzeki naturalny slip. Objazd liczy 0,3 km i spotyka 
się z trasą główną w 14,70 km.

14,70 km Podwójne skrzyżowanie - najpierw skręcamy w pra-
wo, a za chwilę w lewo w ul. Długą. Przy skrzyżo-
waniu budynek z elementami szachulcowymi.

15,05 km Zabudowania szkoły 1000-lecia z salą gimnastyczną.

15,20 km Skręt w lewo w ul. Zielną, stanowiącą granicę mię-
dzy Żabnicą a Gryfinem.

15,40 km Skręt w prawo w ul. Fabryczną. Tu, osiedlem Mnisz-
ki rozpoczyna się Gryfino.

15,65 km Przejazd przez bocznicę kolejową prowadzącą 
z Czepina do fabryki spółki Gryfskand. W 1909 r. 
powstały tu zakłady suchej destylacji drewna. Po 
wojnie produkowano tu kwas octowy, alkohol me-
tylowy i węgiel drzewny. Obecnie Gryfskand to je-
den z największych producentów węgla drzewnego 
i brykietów węgla drzewnego na światowy rynek.
Dalsza trasa prowadzi przez osiedle fabryczne przy 
ul. Wodnej, z bardzo zadbanymi dwojakami (na pra-
wo od trasy - 15,90 km).

16,45 km Łuk drogi ze skrzyżowaniem. W  prawo zabu-
dowania ul. Rybackiej, którą można dojechać do 
Gryfina podwalem.     
My kierujemy się dalej drogą asfaltową, mijając po 
prawej kanał zrzutowy oczyszczonej wody z oczysz-
czali ścieków.
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ej 17,25 km Zakręt drogi w prawo w ul. Łączną, na końcu zabu-
dowań osiedla domków.

17,65 km Po prawej wjazd do gryfińskiej oczyszczalni ścieków. 
Dalej prosto, po 0,15 km w lewo a za chwilę w prawo.

17,90 km Wjazd w ul. Flisaczą. Po lewej stronie drogi, przed 
zabudowaniami płynęła Młynówka, która dopro-
wadzała wodę do młyna w Gryfinie.

18,30 km Skrzyżowanie z drogą krajową 31, w pobliżu wia-
duktu kolejowego. Nasza trasa prowadzi dalej prosto 
ul. Flisaczą (jednokierunkowa). Po prawej stronie 
mijamy budynki wielorodzinne i centrum handlowe. 
Po lewej stronie za murem zabudowania dawnej 
rzeźni i masarni (wjazd od ul. Szczecińskiej, jedno-
kierunkowa w stronę przeciwną).

19,15 km Rondo przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Szczeciń-
skiej, Flisaczej i Chrobrego (koniec objazdu).

Tu łączą się trasa podstawowa (31,60 km) z okrężną.
Z opisem wracamy do Gardna, na 22,45 km trasy.

22,45 km Na rondzie kierujemy się na zachód, drogą nr 120 
w kierunku Gryfina.

22,60 km Mijamy po prawej odchodzącą ul. Słoneczną, na 
początku której widać szkolny kompleks sportowy.

22,75 km Pod drogą nowy przepust wodny, odprowadzający 
wody ze Zbiornika Gardyńskiego do jez. Prusino Duże.

24,75 km Wjeżdżamy do Wełtynia - ul. Gryfińska.

25,05 km Przecinamy Omulną (Strumień Wełtyński, Potok 
Wełtyński), tutaj łączącą północną zatokę Jeziora 
Wełtyńskiego - Gardzienko z Jeziorem Zamkowym. 
Omulna stanowi prawy dopływ Odry Wschodniej.

25,10 km Skręcamy w lewo w ul. Niepodległości (przy skrzy-
żowaniu krzyż i remiza strażacka).

25,45 km 50 m za skrzyżowaniem z ul. Chrobrego, widoczne w ka-
miennym murze okienka piwnicy kamienno-ziemnej.

25,55 km Skrzyżowanie z ul. Szkolną.   
Przed ogrodzeniem kościelnym znajduje się kamień 
pamiątkowy z okazji 800-lecia Wełtynia. Skręcamy 
w ul. Szkolną jadąc wzdłuż muru kościelnego, mija-
my drzewa miłorzębu szwedzkiego.



25,65 km Skrzyżowanie z ul. Kościelną - wejście na teren 
kościoła przez bramkę cmentarną z XV w., z ostro-
łukowym przejazdem, w elewacji zewnętrznej de-
korowaną wąskim fryzem wnękowym.

Obecny budynek kościoła wzniesiono w 2. poł. XV w., wieża i za-
krystia dobudowane zostały na przełomie XV/XVI w. Przebudowy 
miały miejsce w latach 1690 i 1784. Do budowy użyto głazy różnej 
wielkości oraz gotycką cegłę. Atrakcją są freski namalowane prawie 
na całej powierzchni ścian nawy, odkryte w 1961 r. Najstarsze po-
chodzą z 1. poł. XVI w. i przedstawiające historię Zbawienia. Freski 
powstały w okresie przejściowym - od późnego gotyku do renesansu. 
Z kościołem graniczy dawny obiekt szkolny (dziś filia biblioteki).

25,65 km Po objeździe miejscowości wracamy na drogę 120 
(ul. Gryfińska). Przy 
skrzyżowaniu dróg oka-
zyjny kamień pamiąt-
kowy: z  jednej strony 
upamiętniający 100-lecie 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a  z  dru-
giej strony – informują-
cy o współfinansowaniu 
w ramach programu In-
terreg „Przebudowy i roz-
budowy przejścia drogi wojewódz-
kiej nr 120 przez Wełtyń” (2017-2018).  
Jedziemy ścieżką rowerową w stronę ronda w kie-
runku Gryfina.

25,95 km Rondo, na nim w lewo ścieżką rowerową biegnącą 
wzdłuż drogi 120.

26,50 km Przejazd na ścieżkę rowerową po drugiej stronie 
drogi 120.

27,25 km Zjazd ze ścieżki rowerowej na jezdnię drogi 120, przy 
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pozostałościach cegielni „Wełtyń” i przy skrzyżowa-
niu w kierunku Wirowa i Jeziora Weł tyńskiego.

Rowerzyści znający Gryfino mogą tędy przejechać „skrótem” 
przez Wirów do trasy Blue Velo w Wirówku (dojazd - 4,75 km). 
My jedziemy dalej drogą 120 w kierunku Gryfina, najpierw lekko 
pod górę, a potem w dół przez las.

29,10 km Przed końcem lasu w głębokim dole resztki funda-
mentów po leśniczówce Strzelczewo.

30,00 km Przejeżdżamy nad Młynówką, doprowadzającą 
dawniej część wód do młyna w Gryfinie.   
W pobliżu tego miejsca przebiegać będzie obwodnica 
Gryfina.

30,65 km Skrzyżowanie z  ul. Jana Pawła II („skrót” 
do trasy Blue Velo: 1,65 km - skrzyżowanie 
ul. Armii Krajowej i Artyleryjskiej).  
Początek osiedla „Górny Taras”. My dalej jedziemy 
prosto.

30,95 km Skrzyżowanie z ul. Krasińskiego i Kołłątaja, przy 
cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich. Dalej 
jedziemy prosto w dół, głębokim wąwozem.

31,35 km Rondo przed wiaduktem kolejowym. Po prawej 
cmentarz komunalny z lapidarium, „Golgotą Wscho-
du” i oryginalną, ceglaną kaplicą z pocz. XX w. Je-
dziemy dalej prosto pod wiadukt.

31,40 km W lewo ulica prowadząca do dworca kolejowego, 
historycznych budynków Starostwa Powiatowego, 
poczty, Urzędu Miasta i Gminy, szpitala. Jedziemy 
dalej prosto w dół.

31,55 km Skrzyżowanie i rondo z ul. Szczecińską, Grunwaldz-
ką, Flisaczą i Chrobrego.

31,60 km Jedziemy prosto do ronda i dalej w lewo w ul. Chro-
brego.

Na rondzie połączenie z trasą okrężną prowadzącą z Gardna do 
Gryfina przez Chlebowo.
W kilometrażu dalszej trasy podajemy dane dla trasy podsta-
wowej.
Dla trasy okrężnej, od ww. ronda w Gryfinie, należy dodać 10 km.
Dalej trasa prowadzi w kierunku południowym ulicą Chrobrego 
do centrum miasta.

31,80 km Po prawej ul. Słowiańska, a po lewej wjazd do po-
chodzącego z XIX w. pałacyku „Pod Lwami” (lwy 
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I widoczne przy wjeździe), z fontanną z motywami 
zwierząt i masek. Pod wjazdem do pałacyku płynęła 
Młynówka, która po dalszych niecałych 100 m skrę-
cała pod drogą w prawo do widocznego za murami 
młyna.

31,85 km Fragment kamiennych murów obronnych z XIV w., 
długości 1,9 km, układanych warstwami o grubości 
ok. 1 m.

W tym miejscu istniała Brama Szczecińska (poza nią istniały jeszcze 
bramy Bańska i Mostowa). Wysokość murów dochodziła do 6 m, 
obecnie do 4 m. Poza bramami występowały czatownie (zachował 
się tylko 1 fragment - w południowej części). Na wschód od Bramy 
Bańskiej (na wyjeździe) mury podwojono.

32,15 km Plac Barnima I - centrum miasta.

Przy placu wznosi się granitowy kościół z XIII w., początkowo 
romański, później gotycki, zbudowany na rzucie krzyża greckiego 
z wieżą od zachodu, otwartą pierwotnie z 3 stron, później nadbu-
dowaną cegłą.
Naprzeciwko wejścia do kościoła stoi neoromański budynek pasto-

rówki z 1852 r. (obecnie plebania).
Od strony północnej kościoła znajduje się budynek biblioteki miej-
skiej z 1861 r. (dawny wikariat).
Poza trasą warto zwiedzić budynki: urzędu miasta i gminy (dawne 
starostwo), szpitala, poczty, dworca, starostwa, kaplicę cmentarną, 
budynki przy ul. Grunwaldzkiej.

32,45 km Z pl. Barnima I kierujemy się na zachód, ul. Piastów 
w kierunku mostu i nabrzeża Odry.



Most na Odrze Wschodniej to jeden z dwóch mostów przeprawo-
wych. Historia ich sięga 1306 r. Obecny most to konstrukcja stalowa 
z lat 1911-1913, odremontowana pod koniec lat 50. XX w. Trzy kilo-
metry dalej na końcu grobli prowadzącej przez Międzyodrze znaj-
duje się most na Odrze Zachodniej - przejście graniczne i najlepsze 
połączenie rowerowe ze Szczecinem.
Nabrzeże gryfińskie zostało zrewitalizowane w pierwszej połowie 
lat dziesiątych XXI w. dzięki dotacjom UE. Na nabrzeżu zbudowano 
dwa budynki: tzw. „Rybakówkę” (CIT) oraz „Bosmanat portu”.
My kierujemy się z mostu z powrotem, skręcamy w prawo w ul. 
Energetyków i na jej końcu widzimy metalową bramę w murze 
miejskim i obok niej pozostałości jednej z czatowni (32,70 km). Dalej 
skręcamy w lewo w ul. Bałtycką.

32,85 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Kościel-
ną i przejeżdżając w wyłomie murów obronnych 
dojeżdżamy do Ronda Powstania Warszawskiego.

33,00 km Na rondzie skręcamy w lewo w ul. Żołnierzy Wy-
klętych.

33,15 km Zatrzymujemy się przed światłami i przechodzi-
my w kierunku widocznej po 
lewej stronie Bramy Bańskiej.

Brama Bańska została zbudowana w XIV w. 
z kamienia polnego, a w XV w. nadbudowa-
na cegłą. Zachowały się nisze z otwartymi 
szczelinami ostrzałowymi. W XVI w. wieżę 
nadbudowano cylindryczną wieżyczką zwień-
czoną ceglanym stożkiem.

Wracamy na skrzyżowanie 
i skręcamy w prawo w ul. Łu-
życką.

33,30 km Przecinamy dawny tor kolejowy prowadzący do 
portu.

33,70 km W prawo dojazd do Centrum Wodnego „Laguna”.

34,00 km Po prawej południowe centrum handlowe.
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34,70 km Za szkołą zawodową osiedle mieszkaniowe „Połu-
dnie”.

35,05 km Skrzyżowanie z ul. Czechosłowacką. Tędy znaw-
cy terenu mogą dojechać rowerem do centrum 
Gryfina, wzdłuż Kanału Ciepłego, dalej wa-
łem, ścieżką za Laguną i ul. Sportową.  
My jedziemy dalej trzymając się prawej strony drogi.

35,20 km Na rozjeździe dróg jedziemy w prawo (kierunek 
Dolna Odra), jednocześnie zjeżdżając na ciąg pieszo-
-rowerowy po prawej stronie drogi.

35,75 km Przecinamy rzekę Tywę.

36,10 km Przy skrzyżowaniu rozpoczyna się Pniewo 
(ul. Przemysłowa).

36,35 km Na rozjeździe dróg dalej jedziemy prosto zjeżdżając 
z ciągu rowerowego na jezdnię.

37,55 km Na rozstaju dróg, przed budynkiem wielorodzinnym, 
skręcamy w prawo i za znakami kierunkowymi 
kierujemy się do „Krzywego Lasu”. 37,85 km (z ob-
jazdem 47,85 km) - „Krzywy Las”.

Słynny „bajkowy” pomnik przyrody to grupa ponad 50 (z 400) sosen 
o łukowato wygiętych pniach. Istnieje co najmniej kilka wersji po-
wstania tak niezwykłego lasu. Wyjaśnienie wydaje się być proste: 
drzewa te były w swej młodości sztucznie nacinane (lub obcinane 
powyżej pierwszej gałęzi) i naginane ku ziemi, aby odrastając tworzy-
ły gotowe elementy „gięte” do produkcji stolarskiej. Las ma podlegać 
rewitalizacji i zastępczym nasadzeniom.
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