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Na Wiślanej Trasie Rowerowej w okolicy Kiezmarka 

LEGENDA Legenda szczegółowa
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EuroVelo to sieć 17 długodystanso-
wych tras rowerowych obejmujących 
swoim zasięgiem większość europej-
skich krajów. Inicjatorem i opiekunem 
projektu jest Europejska Federacja 
Cyklistów (ang. ECF) z siedzibą w Bruk-
seli. Zespół ECF wspólnie z krajowymi 
koordynatorami pracuje nad budową 
wysokiej jakości tras a także kreuje 
działania promocyjne związane z mo-
bilnością i turystyką rowerową. Docelo-
wo długość wszystkich wyznaczonych 
i oznakowanych tras w Europie ma 
wynosić ok. 90 000 km. Szlaki posiadają 
dedykowane oznakowanie. Numer tra-
sy jest obramowany w unijne gwiazdki, 
zaś całość znajduje się na granatowym 
tle. W planach jest przygotowanie i bu-
dowa kolejnych szlaków. Kandydatem 
do włączenia w sieć EuroVelo jest cho-
ciażby trasa nr 20, która jest obecnie 
w fazie projektowania w trzech woje-
wództwach Polski północnej. Więcej 
na temat EuroVelo i ECF znajdziesz 
www.en.eurovelo.com/about-us oraz 
www.en.eurovelo.com 

Przez Polskę przebiega aż 6 tras 
EuroVelo: EV 2 (Szlak Stolic), EV 4 

(Szlak Europy Środkowej), EV 9 
(Bałtyk – Adriatyk), EV 10 (Bałtycki 
Szlak Rowerowy), EV 11 (Szlak Eu-
ropy Wschodniej) oraz EV 13 (Szlak 
Żelaznej Kurtyny). Trasy nr 10 i 13 
pokrywają się swym przebiegiem 
i często są określane jako jeden szlak. 
Zgodnie z polskimi przepisami ozna-
kowanie europejskie tras EuroVelo 
wpisane jest w pomarańczowy kwa-
drat z symbolem roweru. Więcej na 
temat EuroVelo w Polsce znajdziesz  
www.en.eurovelo.com/poland

Województwo pomorskie gości na 
swoim terenie 3 szlaki EuroVelo: EV 9 
oraz EV 10/13. Koordynacją budowy 
tras zajmuje się Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, zaś re-
alizacją samorządy lokalne (miasta, 
gminy wiejskie, powiaty) oraz niektóre 
nadleśnictwa. Projekt Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynaro-
dowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa 
(R9) skupia ponad 40 partnerów, któ-
rzy korzystając ze środków unijnych 
wykonują inwestycje w zakresie jako-
ściowej infrastruktury rowerowej wpi-
sujące się w sieć EuroVelo. 

Na terenie województwa 
pomorskiego EuroVelo 9 
pokrywa się przebiegiem 
z Wiślaną Trasą Rowero-

wą. Tematem przewodnim szlaku jest 
oczywiście „królowa polskich rzek” 
Wisła, jej naturalny krajobraz, dzie-
dzictwo kulturowe oraz wpływ na 
dzieje obszaru, przez który przepływa. 
Charakter EuroVelo 9 jest zupełnie 
inny niż trasy nadmorskiej. Panuje tu 
raczej spokojna atmosfera okraszo-
na typowo wiejskimi klimatami. Brak 
wzmożonego ruchu turystycznego 
jaki obserwuje się chociażby nad mo-
rzem, wpływa na zgoła inny odbiór 
szlaku i jest to aktywny wypoczynek, 
„slow life”. Nie umniejsza to atrak-
cyjności turystycznej Wiślanej Trasy 
Rowerowej, która przecina trzy różne 
subregiony: Żuławy (Gdańskie po za-
chodniej stronie Wisły i Malborskie 
po wschodniej stronie Wisły) z frag-
mentem Mierzei Wiślanej, Kociewie 
(po zachodniej stronie Wisły) oraz 

Powiśle (po wschodniej stronie Wi-
sły). Na Żuławach w niemal każdej na-
potkanej wsi znajduje się zabytkowy, 
wiejski kościółek, dom podcieniowy 
czy cmentarz mennonicki lub ewan-
gelicki. Gdzieniegdzie zachowały się 
stare wiatraki, które niegdyś były nie-
odzownym elementem rolniczego 
krajobrazu Żuław. Kociewie to teren 
bardziej pagórkowaty, zbliżony do są-
siadujących od zachodu Kaszub. Jest 
tu dużo lasów i jezior, a architektura 
wiejska również pokazuje zupełnie 
inne cechy. Chlubą subregionu są 
atrakcyjne miasta: Tczew, Gniew czy 
Pelplin, które posiadają cenne zabytki 
pamiętające czasy średniowiecza. Za 
sprawą monumentalnego zespołu ka-
tedralno – zamkowego, Kwidzyn stał 
się najbardziej turystycznie rozpozna-
walnym miastem Powiśla w korytarzu 
EuroVelo 9. Powiśle zaskakuje również 
walorami krajobrazowymi. Szczegól-
ne wrażenie robią zupełnie nieznane 
tereny rozlewisk rzek Liwy i Nogatu. 

EuroVelo w Europie, Polsce  
i województwie pomorskim

Fragment trasy łącznikowej R10 w okolicy Krynicy Morskiej 

Punkt widokowy na Wisłę Wiosło Małe
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EuroVelo 9 / 
Wiślana Trasa Rowerowa
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Przewodnik stanowi zbiór najważ-
niejszych informacji o przebiegu trasy 
EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa 
na terenie województwa pomorskie-
go zarówno w kontekście użytkowym 
jak i krajoznawczym. Treść przewod-
nika podzielony został na tzw. etapy 
dzienne, obejmujące odległość, jaką 
przeciętny rowerzysta jest w sta-
nie pokonać w ciągu jednego dnia, 
wliczając w to zwiedzanie atrakcji. 
Jeśli atrakcyjność danego etapu jest 
większa i warto przeznaczyć na nie-
go więcej niż 1 dzień – zostało to 
wspomniane w treści. Rekomendu-
jemy jednak, aby planować dłuższe 
pobyty w poszczególnych miejscach 
docelowych, gdyż przewodnik opi-
suje bądź wskazuje również ciekawe 
miejsca poza trasą, a także proponuje 
inne wycieczki rowerowe w okolicy. 
Przebieg poszczególnych etapów po-
kazany jest na mapach. W przypadku 
większych miejscowości zamiesz-
czone zostały bardziej szczegółowe 
mapy. Przy opisach atrakcji zamiesz-
czone zostały kody QR odsyłające do 
portalu turystycznego województwa 
pomorskie.travel 

Opis każdego etapu składa się z nastę-
pujących elementów:

 Długość – określa długość odcinka.

 Logistyka – opisuje możliwości do-
jazdu koleją do początku etapu lub 
miejscowości położonych na przebiegu  
danego etapu.

 Charakterystyka, przebieg, wska-
zówki – opisuje podstawowe cechy kra-
jobrazu, atrakcyjność turystyczną oraz 
przebieg trasy i rodzaje nawierzchni.

Dedykowane miejsca odpo-
czynku – wskazuje miejsca po-

stojowe wykonane specjalnie dla trasy 
Eurovelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa. 

Możliwe utrudnienia – opisuje 
utrudnienia, jakie mogą znajdo-

wać się na odcinku, np.: zła nawierzch-
nia, ruch rowerowy na zasadach ogól-
nych, różnice wzniesień, itp. 

 Zobaczysz na trasie EuroVelo 9/Wiśla-
na Trasa Rowerowa i w okolicy – opisuje 
atrakcje turystyczne na trasie i w okolicy.

 Atrakcje nieoczywiste i inne cie-
kawe miejsca na trasie i w okolicy 
– wskazuje obiekty i miejsca, które 
atrakcjami dla przeciętnego turysty 
nie są, ale stanowią ciekawostkę dla 
pasjonatów historii i alternatywnych 
form zwiedzania: ruiny dworów, pa-
łaców, folwarków kościołów, zapo-
mniane cmentarze, mauzolea, kaplice 
grobowe, pozostałości fortyfikacji czy 
dawnych jednostek wojskowych, itp. 

 Inne szlaki rowerowe i propozycje 
wycieczek – wskazuje możliwości zwie-
dzania rowerem obszarów poza szlakiem 
EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa.

Państwa sugestie, uwagi i komentarze na 
temat trasy EuroVelo 9/Wiślana Trasa Ro-
werowa oraz przewodnika prosimy kie-
rować na adres: rowery@pomorskie.eu

O przewodniku

Fragment EuroVelo 9/ Wiślana Trasa Rowerowa w okolicy OstaszewaMiejsce odpoczynku z tablicą informacyjną w Kiezmarku 
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EuroVelo 9 / WTR –  
Lewa strona Wisły



 Logistyka
Pod względem komunikacyjnym to 
najbardziej dostępny fragment trasy 
EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa. 
Zarówno Gdańsk jak i Tczew posia-
dają liczne regionalne i krajowe po-
łączenia kolejowe. Do Gdańska przez 
Tczew dostać się można niemal z każ-
dego miejsca w Polsce. Dodatkowo 
w Gdańsku funkcjonuje międzyna-
rodowy port lotniczy. Oba miasta 

dzieli ponad 30 km licząc najkrótszą 
odległość droga krajową 91, zatem 
transport na tym odcinku nie stanowi 
żadnego problemu. 

 Charakterystyka, przebieg,  
wskazówki
Trasa przebiega przez Gdańsk, gmi-
ny wiejskie Pruszcz Gdański, Cedry 
Wielkie, Suchy Dąb, Tczew oraz mia-
sto Tczew. EuroVelo 9 na tym etapie 

jest najbardziej zbliżona do Wisły na 
całym pomorskim odcinku Wiślanej 
Trasy Rowerowej. Oprócz dojazdu 
z dworca PKP w Gdańsku do Świb-
na na Wyspie Sobieszewskiej (ok. 
20 km), na całym odcinku do same-
go Tczewa Wisła przez cały czas jest 
w zasięgi wzroku rowerzysty. Trasa 
przebiega wałem przeciwpowodzio-
wym, co bardzo pozytywnie wpływa 
na atrakcyjność krajobrazową wy-
cieczki. Śmiało można powiedzieć, że 
to jeden z najciekawszych widokowo 
odcinków trasy rowerowej w naszym 
kraju. Dodatkową wartością jest as-
faltowa nawierzchnia, która sprawia, 
że jedzie się przyjemnie a wiejący tu 
często wiatr nie dokucza aż tak bar-
dzo. Ciekawostką jest tu krótki frag-
ment o niebieskim kolorze asfaltu, 
który symbolizuje istniejące w tym 
miejscu dawne koryto Wisły. Odcinek 
dojazdowy do zasadniczej części Wi-
ślanej Trasy Rowerowej, zaczynają-
cej się w Gdańsku Świbnie, również 
wyróżnia się wysoką jakością. Przez 
śródmieście Gdańska EuroVelo 9 pro-
wadzi tak samo jak EuroVelo 10/13 
z tą różnicą, że początek „dziewiątki” 
znajduje się przy dworcu głównym 
PKP. Trasy spotykają się na skrzyżo-
waniu ul. Węglarskiej i ul. Pańskiej 
ok. 700 m od dworca. Od tego mo-
mentu aż do Świbna prowadzą tym 
samym przebiegiem. Począwszy od 
śródmieścia Gdańska trasa wykorzy-
stuje drogi rowerowe o nawierzchni 
asfaltowej oraz z kostki betonowej. 
Krótki odcinek w rejonie przemy-
słowym przebiega asfaltową drogą 
w ruchu ogólnym (ul. Sitowie i frag-
ment ul. Elbląskiej). W Tczewie I etap 
EuroVelo 9 kończy się na dworcu PKP, 
ale warto dojechać jeszcze chociaż 
na nadwiślański bulwar w okolice 
zabytkowych mostów. Trasa nie do-
chodzi do ścisłego centrum miasta. 
Na przedmieściach schodzi z wału 
przeciwpowodziowego i do dworca 
wykorzystuje drogi rowerowe i krót-
kie odcinki dróg publicznych. Do 
zabytkowej części Tczewa najlepiej 
dostać się z bulwaru, skręcając w ul. 
Sambora. Dodatkowo etap I Euro-
Velo 9 posiada dwa odcinki dojaz-
dowe do trasy głównej. Pierwszym 

jest łącznik z Pruszczem Gdańskim, 
który biegnie analogicznie jak w Eu-
roVelo 10/13 i spełnia funkcje komu-
nikacyjne, z dworca PKP w Pruszczu 
Gdańskim dochodzi do Przejazdowa. 
Drugim jest pętla na terenie gminy 
Cedry Wielkie, która daje możliwość 
planowania wycieczek po Żuławach 
Gdańskich. 

Dedykowane miejsca  
postojowe

 Gdańsk Wyspa Sobieszewska – 
w Przegalinie na cyplu przy brzegu 
Wisły (miejsce planowane).

 Kiezmark – na wale wiślanym przy 
budynku dawnej strażnicy (wiata, 
ławostół, stojaki rowerowe, tablica 
informacyjna).

 Giemlice – na połączeniu dwóch wa-
łów przeciwpowodziowych (wiata, 
ławostół, stojaki rowerowe, tablica 
informacyjna).

 Tczew Bulwar – na Bulwarze Nadwi-
ślańskim w widokiem na zabytkowe 
mosty (tablica informacyjna, toaleta).

Możliwe utrudnienia 
Praktycznie ich nie ma. Być 

może przejazd przez Główne Miasto 
w Gdańsku dla niektórych może być 
niewygodny z uwagi na fragmen-
ty starej brukowej nawierzchni lub 
możliwe remonty ulic. Należy mieć 
również na uwadze, że Gdańsk to 
miasto turystyczne i ruch pieszych 
w śródmieściu w sezonie jest duży. 
Cały odcinek od Świbna do granic 
Tczewa prowadzi odkrytym terenem 
na koronie wału wiślanego. Wiąże się 
to z możliwością występowania wia-
trów. W przypadku, kiedy wiatr jest 
szczególnie uciążliwy, można skorzy-
stać z równoległych dróg położonych 
na ławie lub stopie wału. Zyskujemy 
wówczas ochronę przed wiatrem, ale 
rezygnujemy z walorów widokowych 
i asfaltowej nawierzchni. Na stopie 
lub ławie wału zastosowano beto-
nowe płyty i kruszywo. Istnieje też 
możliwość zjazdu do żuławskich wsi 
w okolicy. Na trasie istnieje stosowne 
oznakowanie kierujące do zjazdów. 

Etap 1: 
Gdańsk – Tczew 
Lewa strona Wisły

58 
km

Okolice Błotnika 
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Zobaczysz na trasie EuroVelo 9/ Wiślana Trasa Rowerowa 
oraz w okolicy

 Gdańsk

Stare Miasto (okolice dworca PKP) –  
neorenesansowy budynek dworca 
PKP z 1900 r., gotyckie kościoły: św. Ja-
kuba, św. Bartłomieja, św. Elżbiety, św. 
Józefa, św. Brygidy (dawna świątynia 
Solidarności), św. Katarzyny (najstarszy 
w Gdańsku - XIII w., miejsce pochów-
ku astronoma Jana Heveliusza), Wielki 
Młyn (największy średniowieczny za-
kład przemysłowy w Europie – obec-
nie Muzeum Bursztynu), renesansowy 
Ratusz Starego Miasta, budynek Pocz-
ty Polskiej w czasach Wolnego Miasta 
Gdańska (obecnie muzeum) z Pomni-
kiem Obrońców Poczty Polskiej, Mu-
zeum II Wojny Światowej, 

Główne Miasto – Brama Wyżynna 
z XVI w. (niegdyś główny wjazd na 
Drogę Królewską – obecnie Pomor-
skie Centrum informacji Turystycz-
nej, Katownia i Wieża Więzienna (go-
tycki Zespół Przedbramia ul. Długiej), 
Złota Brama z pocz. XVII w., barokowy 
Dom Uphagena (ul. Długa, obecnie 
oddział Muzeum Gdańska), Ratusz 
Głównego Miasta (gotycko-rene-
sansowe dzieło architektury rangi 
światowej, obecnie siedziba główna 
Muzeum Gdańska, najcenniejsze jest 
wnętrze Sali Czerwonej z zespołem 
renesansowych obrazów na plafo-
nie), Dwór Artusa (gotycko-renesan-
sowa dawna siedziba bractw miesz-
czańskich, obecnie oddział Muzeum 
Gdańska), Fontanna Neptuna z XVII 
w. na Długim Targu, Brama Zielo-
na z XVI w., gotyckie bramy wodne 
nad Motławą (Krowia, Chlebnicka, 
Mariacka, św. Ducha, Straganiarska 
oraz Żuraw – średniowieczny dźwig 
i brama), gotyckie kościoły: NMP (naj-
większa ceglana świątynia na świecie, 
wypełniona dziełami sztuki gotyckiej, 
renesansowej i barokowej w szcze-
gólności ołtarz główny z pocz. XVI w.,  
zegar astronomiczny z II poł. XV w czy 
rzeźba Pięknej Madonny z I poł. XV w.),  
św. Mikołaja (jeden z najstarszych 
w Gdańsku, zachował się niemal 
w pełni zabytkowy wystrój), św. Jana 

(obecnie pełni funkcje centrum kul-
tury, wewnątrz kilka elementów za-
bytkowego wystroju w tym unikalny, 
kamienny ołtarz główny z 1611 r.),  
barokowa Kaplica Królewska, ma-
nierystyczna Wielka Zbrojownia 
z 1609 r., ul. Mariacka (pełna kamie-
nic ze słynnymi gdańskimi przed-
prożami, liczne sklepy i pracownie  
bursztyniarskie), 

Wyspa Spichrzów – dawniej naj-
większa dzielnica portowych ma-
gazynów w Europie, na początku 
XIX w. było ich ponad 350. Obecnie 
w nowoczesnych budynkach na-
wiązujących do dawnych spichlerzy 
znajdują się restauracje i hotele. Do 
dzisiaj zachowało się jedynie kilka 
oryginalnych spichlerzy, cześć od-
budowano w latach powojennych, 
lecz większość to dzieło ostatnich 
lat, w szczególności w północnej 
części wyspy. Na sąsiedniej wyspie 
Ołowiance znajdują się: autentycz-
ny, renesansowy Spichlerz Królewski 
(obecnie hotel), Polska Filharmonia 
Bałtycka (budynek dawnej elek-
trowni), Narodowe Muzeum Morskie 
z cumującym przy nabrzeżu Sołd-
kiem, statkiem – muzeum, 

Długie Ogrody – gotycka Brama Stą-
giewna otwierająca ul. Długie Ogro-
dy, marina przy ul. Szafarnia z orygi-
nalnym XVII-wiecznym spichlerzem 
zwanym Nowa Pakownia lub Góra 
Obecnie hotel i browar), gotycki ko-
ściół św. Barbary, renesansowa Bra-
ma Żuławska zamykająca ul. Długie 
Ogrody (pierwotnie nazywała się 
Bramą Długich Ogrodów),

Dolne Miasto (w bliskiej odległości 
od przebiegu EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa) – Dwór Uphage-
nów z 1800 r. wraz z przylegającym 
budynkiem dawnego szpitala z II poł. 
XIX w. (obecnie hotel) oraz neogo-
tyckim kościołem NMP, pozostałości 
kilku nowożytnych bastionów w tym 
dwa zachowane w pierwotnej wiel-
kości (Żubr i św. Gertrudy), Rowerem przez Motławę
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Gdańsk nocą
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Stare Przedmieście (w bliskiej odle-
głości od przebiegu EuroVelo 9/Wiśla-
na Trasa Rowerowa) – renesansowa 
Brama Nizinna, Kamienna Śluza (uni-
kalny zabytek hydrotechniki z XVII w.),  
gotycka Baszta Biała i odkryte nie-
dawno kazamaty Bastionu Wiebego 
(XVII w.) oraz relikty Baszty Nowej  
(XV w.) wkomponowane w nowocze-
sny parking kubaturowy, renesanso-
wa Mała Zbrojownia, gotycki kościół 
św. Piotra i Pawła, późnogotycki ze-
spół klasztorny franciszkanów (kościół 
św. Trójcy, kaplica św. Anny i dawny 
budynek klasztorny, obecnie siedziba 
Muzeum Narodowego – wśród zbio-
rów jeden z najcenniejszych obrazów 
w polskich muzeach: gotycki tryptyk 
Sąd Ostateczny autorstwa niderlandz-
kiego malarza Hansa Memlinga, 
Wyspa Sobieszewska – most nad 
Martwą Wisłą, bulwar spacerowy nad 
brzegiem rzeki, rezerwaty przyrody: 

Ptasi Raj (u ujścia Wisły Śmiałej) i Me-
wia Łacha (u ujścia Przekopu Wisły) 
zaliczane do szczególnie cennych ob-
szarów występowania ptactwa błot-
nego i wodnego w tej części Europy, 
śluza w Przegalinie z końca XIX w.,  
przeprawa promowa w Świbnie 
(po drugiej stronie rzeki położone 
jest Mikoszewo), zbiornik 
wodny Kazimierz z punk-
tem widokowym i wysta-
wą multimedialną. 

 Błotnik (gm. Cedry Wielkie) – marina 
na Martwej Wiśle. 

 Kiezmark (gm. Cedry Wielkie) –  
ryglowy kościół z XVIII w. z baroko-
wym wystrojem.

 Leszkowy (gm. Cedry Wielkie) –  
gotycki kościółek z XIV w.

 Giemlice (gm. Cedry Wielkie) –  
kościół z XIX w. Śluza w Przegalinie
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Widok na Martwą Wisłę i fragment Sobieszewa 
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Marina w Błotniku
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Gotycki kościół w Cedrach Wielkich 
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 Steblewo (gm. Suchy Dąb) – ruiny 
gotyckiego kościoła z XIV w. oraz 
kaplica grobowa rodziny Wessel 
i nagrobki dawnego cmentarza, dwa 
domy podcieniowe z XVIII w. 

 Koźliny (gm. Suchy Dąb) – gotycki 
kościół z ryglową XVII-wieczną wieżą, 
ryglowy spichlerz z XVIII-XIX w. 

 Tczew
Mosty na Wiśle – zabyt-
kowe mosty z XIX w.: dro-
gowy (pierwotnie również kolejowy) 
z charakterystycznymi ceglanymi wie-
żami, niegdyś był największym tego 
typu obiektem w Europie i pierwszym 
mostem o konstrukcji ażurowej na 
kontynencie, stanowił wzorzec stoso-
wany w późniejszych budowlach mo-
stowych (obecnie w trakcie remontu), 
kolejowy wybudowany w odległości 
ok. 40 m. (wciąż funkcjonujący), 

Gotycki kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego – jedna z najstar-
szych świątyń na Kociewiu, której 
początki sięgają XIII w., wnętrze po-

siada cenny wystrój (m.in. średnio-
wieczne freski, barkowe ołtarze, 
w tym okazały ołtarz główny),

Gotycki kościół klasztorny św. Sta-
nisława,

Fragmenty średniowiecznych mu-
rów obronnych,

Rynek i kamieniczki z XIX-XX w.,

Neogotycki ratusz, 

Muzeum Wisły – oddział Narodowe-
go Muzeum Morskiego poświęcone 
historii żeglugi, osadnictwa i prze-
mysłu związanego z Wisłą 

Centrum Konserwacji Wraków 
Statków – oddział Narodowego Mu-
zeum Morskiego łączący funkcje edu-
kacyjne, wystawiennicze i badawcze 
z zakresu konserwacji statków,

Fabryka Sztuk – centrum wysta-
wiennicze i edukacyjne zlokalizowa-
ne w zabytkowym budynku przemy-
słowym, promujące historię, kulturę, 
sztukę Tczewa i regionu Kociewia.

 Gdańsk posiada doskonale roz-
budowaną sieć dróg rowerowych, 
uznawaną za jedną z najlepszych 
w kraju. Ze Śródmieścia (np. z dwor-
ca PKP) można zaplanować całod-
niowe wycieczki po mieście i okolicy. 
Wybierając opcję miejską warto od-
wiedzić dzielnice, które nie są poło-
żone w sąsiedztwie trasy EuroVelo 9/
Wiślana Trasa Rowerowa).

Oliwa – katedra oliwska (bogaty 
wystrój wnętrza obfitujący w dzie-
ła sztuki gotyckiej, renesansowej 
i barokowej) z parkiem i Pałacem 
Opatów (obecnie Muzeum Naro-
dowe), kościół św. Jakuba, wzgórze 
Pachołek z wieżą widokową, skąd 
roztacza się piękny widok na Gdańsk 
i Zatokę Gdańską – dojazd z dworca 
PKP Gdańsk Główny drogami rowero-
wymi przez al. Zwycięstwa, ul. Grun-
waldzką do skrzyżowania z ul. Opata 
Jacka Rybińskiego (ok. 9 km),

Wrzeszcz – Dolny Wrzeszcz z uro-
kliwymi ulicami (Wajdeloty, Aldony, 
Grażyny, Konrada Wallenroda, Lele-
wela – dom rodzinny pisarza noblisty 
Guntera Grassa), parkiem Kuźnicz-
ki, Placem Wybickiego z ławeczką 
Grassa, neogotyckim kościołem Naj-

świętszego Serca Jezusowego i wie-
loma kameralnymi knajpkami i ka-
wiarniami. Górny Wrzeszcz z okazałą 
willową zabudową (w szczególności 
ul. Jaśkowa Dolina), cerkwią prawo-
sławną św. Mikołaja, neogotyckim 
kościołem garnizonowym św. Piotra 
i Pawła czy nowoczesnym osiedlem 
Garnizon na terenie zabytkowego 
kompleksu koszar – dojazd z dworca 
PKP Gdańsk Główny do skrzyżowa-
nia ul. Grunwaldzkiej i ul. Dmow-
skiego (ok. 4 km - centrum dzielnicy, 
skąd łatwo dojechać do Dolnego jak 
i Górnego Wrzeszcza),

Westerplatte – pomnik Obrońcow 
Wybrzeża i pole bitwy na Wester-
platte, w okolicy również Twierdza 
Wisłoujście (unikalny w skali Europy 
przykład twierdzy morskiej, obecnie 
oddział Muzeum Gdańska) – dojazd 
drogami rowerowymi z dworca PKP 
tak jak EuroVelo 10/13 do Bramy 
Żuławskiej, następnie ul. Siennicką na 
północ i dalej Majora Sucharskiego 
prosto na Westerplatte (ok. 10 km),

Trójmiejski Park Krajobrazowy –
leśny kompleks bezpośrednio gra-
niczący z aglomeracją trójmiejską, 
obszar o szczególnych walorach Uliczka na Starym Mieście w Tczewie

 Inne szlaki rowerowe i propozycje wycieczek

Ruina gotyckiego kościoła w Steblewie
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krajobrazowych, będący zapleczem 
rekreacyjnym mieszkańców Trój-
miasta – dojazd najlepiej z Gdańska 
Oliwy lub z Sopotu, ewentualnie 
z Wrzeszcza. Należy mieć jednak 
na uwadze, że park położony jest 
na wysoczyźnie i dojazd rowerem 
z miasta we większości przypadków 
prowadzi „pod górkę”. W samym 
parku znajdują się liczne drogi, ścież-
ki i dukty, którymi można poruszać 
się rowerem. Ukształtowanie terenu 
momentami nie różni się znacząco 
od obszarów górskich.

 Gmina Cedry Wielkie – pętla łącz-
nikowa do EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa przebiegająca od 
granicy z miastem Gdańsk w Błot-
niku (marina żeglarska) przez Cedry 
Małe, Cedry Wielkie (gotycki kościół 
z drewnianą wieżą) do Leszkowych, 
gdzie wraca z powrotem na wał 
wiślany. Pętla daje możliwość pla-
nowania wycieczek rowerowych po 
Żuławach Gdańskich, np. do Trut-
nowych (okazały dom podcienio-
wy z 1720 r., gotycki kościół), Osic 
(kościół gotycki z ryglową wieżą), 
Suchego Dębu (gotycki kościół) czy 
Krzywego Koła (dom podcieniowy, 
kościółek gotycki).

 Tczew jest jednym z ważniejszych 
węzłów szlakowych Kociewskich 
Tras Rowerowych (sieć 16 szlaków 

rowerowych obejmujących teren 
Kociewia) i doskonała baza wypado-
wa na wycieczki po Kociewiu. 

Szlak Grzymisława (kolor zielo-
ny, długość 100 km) – przebieg 
z Tczewa przez Rajkowy (barokowy 
kościół z XVIII w.), Pelplin (monu-
mentalna katedra gotycka z licz-
nymi skarbami sztuki sakralnej), 
Dzierżążno (najstarsza parafia na 
Kociewiu przypuszczalnie założona 
w 1001 r.), Gniew (zamek krzyżacki, 
kościół gotycki, zabytkowa zabu-
dowa rynku i okolicznych uliczek), 
Piaseczno (Sanktuarium Maryj-
ne) do Nowego w województwie 
kujawsko-pomorskim (gotyckie 
kościoły, wschodnie skrzydło daw-
nego zamku krzyżackiego, rynek 
z zabytkowymi kamieniczkami),

Szlak Tczewski (kolor niebieski, dłu-
gość 80 km) – przebieg z Tczewa 
przez Sobowidz, Skarszewy (zamek 
joannitów z XIII w., gotycki kościół 
św. Michała Archanioła, pozostałości 
średniowiecznych murów obron-
nych, rekonstrukcja kościoła z XVIII 
w. zbudowanego w 24 godziny), 
Szczodrowo (późnogotycki kościół 
drewniany), Pogódki (barokowy ko-
ściół pocysterski z bogatym wystro-
jem wnętrza) do wsi Góra w okolicy 
drogi wojewódzkiej 214, ok. 5 km od 
Zblewa. 

Zabytkowe mosty w Tczewie

Nad Wisłą  w Tczewie



 Logistyka
Pruszcz Gdański posiada połączenie 
kolejowe i zatrzymuje się tu większość 
pociągów IC, TLK i REGIO dojeżdżają-
cych do Gdańska. 

 Charakterystyka, przebieg, 
wskazówki
Odcinek o typowo komunikacyjnym 
charakterze, którego zamierzeniem 
jest uzyskanie połączenia rowerowe-
go Pruszcza Gdańskiego z EuroVelo 
10/13, przebiega wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej 226 przez tereny gminy 
wiejskiej Pruszcz Gdański oraz miasta 
Pruszcz Gdański. Początkowy odcinek 
z Przejazdowa do Wiśliny prowadzi 
drogą pieszo-rowerową (ok. 4,5 km), 
dalej niestety należy jechać jezdnią 

wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 
(ok. 4,2 km). W najbliższych latach pla-
nowane jest wykonanie tu asfaltowej 
drogi rowerowej. Ostatni fragment 
łącznika, już na terenie miasta Pruszcz 
Gdański, poprowadzony jest drogami 
rowerowymi z asfaltu lub kostki beto-
nowej niefazowanej. 

Możliwe utrudnienia
Odcinek wzdłuż drogi wo-

jewódzkiej 226, gdzie na odcinku 
ponad 4 km ruch rowerowy odbywa 
się na jezdni, jest bez wątpienia bar-
dzo niebezpieczny. Należy zacho-
wać szczególną uwagę, gdyż ilość 
pojazdów jest tu znaczna. Planuje 
się na tym odcinku budowę drogi 
rowerowej. 

Trasa łącznikowa etapu 1:  
Przejazdowo – Pruszcz Gdański 
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12 
km

Zobaczysz na trasie R9/
R10 i w okolicy

 Mokry Dwór (gm. Pruszcz Gdański) 
– zrekonstruowany i funkcjonujący 
drewniany wiatrak paltrak, przystań 
kajkowa na Motławie. 

 Wiślina (gm. Pruszcz Gdański) – 
drewniana dzwonnica z XVIII w. 

 Pruszcz Gdański – budynki 
dawnej cukrowni z XIX w., 
Faktoria (zrekonstruowana 
osada handlowa z czasów 
rzymskich pełniąca dzisiaj 
funkcje muzealne, kulturo-
we i edukacyjne), gotycki 
kościół Podwyższenia Krzy-
ża Świętego.

 Juszkowo (gm. Pruszcz 
Gdański, poza przebiegiem 
R9/R10) – elektrownia wod-
na, przystań kajakowa. 

Inne szlaki rowerowe 
i propozycje wycieczek 

Szlak kaszubsko – żuławski (kolor 
niebieski) – z Przywidza na Wyspę 
Sobieszewską, 

Szlak motławski (kolor czerwony) – 
z Gdańska przez Żuławy Gdańskie do 
Tczewa.

Wiatrak w Mokrym Dworze Faktoria w Pruszczu Gdańskim
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 Logistyka 
Tczew jest dużym węzłem kolejowym 
obsługującym niemal wszystkie połą-
czenia do Gdańska i Gdyni. Zatrzymują 
się tu zarówno pociągi EIP, EIC, TLK jak 
i Regio. Gorzej jest z innymi miejsco-
wościami na tym etapie EuroVelo 9/
Wiślana Trasa Rowerowa, gdyż do 
samego końca nie ma żadnej stacji 
kolejowej bezpośrednio przy szlaku. 
Istnieje natomiast możliwość dojaz-
du rowerem z miejscowości położo-
nych w pobliżu trasy (nie więcej niż 
30 km), np.: Czarlin, Subkowy, Pelplin, 
Morzeszczyn, Smętowo Graniczne 
czy Twarda Góra (już po stronie woj. 
kujawsko-pomorskiego). Inną możli-
wością pokonania tego 2 etapu jest 
rozpoczęcie wyprawy w Grudziądzu, 
który posiada połączenia kolejowe 
z miejscowościami w sąsiednim woje-
wództwie (m.in. z Bydgoszczą, Lasko-
wicami Pomorskimi, Chełmżą) ale też 
TLK z Gdynią. 

 Charakterystyka, przebieg, 
wskazówki 
EuroVelo 9/ Wiślana Trasa Rowerowa 
na tym etapie przebiega przez gminy 
wiejskie Tczew, Subkowy oraz gminy 
miejsko-wiejskie Pelplin i Gniew i w ca-
łości obejmuje Kociewie. Trasa począt-
kowo znajduje się blisko Wisły, lecz im 
dalej na południe, tym coraz bardziej 
oddala się od rzeki. Kociewski odcinek 
szlaku charakteryzuje się pięknymi kra-
jobrazami, lecz różnice wzniesień mo-
mentami są bardzo uciążliwe. Nie ma 
tu rozwiniętej infrastruktury w postaci 
dróg rowerowych, jedynie na terenie 
gminy Tczew od mostu na Strudze 
Subkowskiej do zjazdu z drogi krajo-
wej 22 w kierunku Gorzędzieja istnieje 
asfaltowa droga dla rowerów. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na pa-
noramę Wisły z mostami tczewskimi 
w tle. Pozostałe odcinki prowadzą dro-
gami lokalnymi na zasadach ogólnych 
lub na wale przeciwpowodziowym 

Etap 2:  
Tczew – Gniew – Wiosło Duże 
(granica województwa)

Lewa strona Wisły
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Wisły po istniejących płytach beto-
nowych. Inwestycje w infrastrukturę 
rowerową planowane są na tych od-
cinkach w najbliższych latach. Najwięk-
szą miejscowością na tym etapie jest 
Gniew, gdzie EuroVelo 9/Wiślana Trasa 
Rowerowa przebiega przez zabytko-
we centrum miasteczka, przecinając 
chociażby rynek. Warto zaznaczyć, że 
na terenie gminy Gniew w okolicy wsi 
Aplinki istnieje ostatnia w wojewódz-
twie pomorskim przeprawa drogowa 
na drugą stronę Wisły (droga krajowa 
90). Zatem jadąc od strony Gniewu na 
południe do granicy województwa, 
trzeba mieć na uwadze, że dopiero 
w Grudziądzu można przedostać się na 
wschodni brzeg rzeki. Ostatni akcent 
szlaku w województwie pomorskim 
to przejazd przez tereny leśne. Jest to 
dość trudny odcinek z uwagi na różnice 
wzniesień. W województwie kujawsko
-pomorskim Wiślana Trasa Rowerowa 
prowadzi przez Kozielec do Nowego 
i dalej przez Tryl, Mątawy, Wielkie Za-
jączkowo, Wielki Lubień, Dragacz do 
drogi krajowej nr 16, która przez Wisłę 
dociera do Grudziądza. 

Dedykowane miejsca 
postojowe 

 Tczew Struga Subkowska – przy most-
ku nad brzegiem Wisły (stojaki rowero-
we, ławki, tablica informacyjna).
 Knybawa – bezpośrednio przy trasie 
w okolicy drogi krajowej 22 i Mostu 
Knybawskiego (stojaki rowerowe, 
ławki, tablica informacyjna).
 Gorzędziej – przy zjeździe do sank-
tuarium (miejsce planowane).
 Rybaki – przy zabytkowym zespole śluz,
 Międzyłęż – miejsce planowane.
 Małe Walichnowy – miejsce planowane.
 Wielkie Walichnowy – na terenie 
rekreacyjnym za budynkiem sklepu 
spożywczego (ławki, stojaki rowero-
we, zestaw naprawczy do roweru).
 Polskie Gronowo – przy budynku 
szkoły (ławki, wiata, stojaki rowero-
we, tablica informacyjna).
 Gniew Zamek – u podnóża wzgó-
rza zamkowego nad rzeką Wierzycą 
(ławostół, wiata, stojaki rowerowe, 
tablica informacyjna).

 Jaźwiska – obok budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej (wiata, ławostół, 
tablica informacyjna).
 Opalenie – obok szkoły i kompleksu 
sportowego (wiaty, ławostoły, ławki, 
tablica informacyjna, WC). 

Możliwe utrudnienia
 To najtrudniejszy etap EuroVe-

lo 9/Wiślana Trasa Rowerowa zarów-
no pod względem różnic wysokości, 
jak i nawierzchni. Jeśli chodzi o asfal-
towe drogi rowerowe to występują 
jedynie w gminie Tczew i gminie Pel-
plin (w przygotowaniu). Na pozosta-
łym przebiegu rowerzysta porusza się 
głównie na jezdni lub we fragmencie 
na wale przeciwpowodziowym Wisły. 
O ile w większości są to drogi o ma-
łym natężeniu ruchu pojazdów, to 
na niektórych odcinkach samochody 
mogą stanowić utrudnienie. Im dalej 
na południe tym ruch pojazdów jest 
mniejszy. Są to w szczególności na-
stępujące miejsca:

 Odcinek między Gorzędziejem a Ry-
bakami (mały ruch pojazdów, ale 
długie proste odcinki, gdzie auta 
rozwijają prędkość), 
 Odcinek między Małymi Walichno-
wami a Gniewem (ruch pojazdów 
umiarkowany, droga w kierunku 
Gniewu posiada podjazdy, szczegól-
nie stromy jest przed wsią Ciepłe), 
 Odcinek między Nicponią a Tymawą 
(ruch pojazdów mały, długi i uciążli-
wy podjazd),
 Odcinek między Tymawą a Jaźwi-
skami (ruch pojazdów mały, długi 
i uciążliwy podjazd),
 Skrzyżowanie z drogą krajową 90 
w okolicy wsi Aplinki, 
 Odcinek między Opaleniem a Widli-
cami (ruch pojazdów znikomy, długi 
podjazd),
 Odcinek drogi leśnej przed granicą 
z województwem kujawsko-pomor-
skim (stromy podjazd).

W najbliższych latach na niektórych 
z wymienionych odcinków plano-
wana jest budowa asfaltowych dróg 
rowerowych. 

55 
km

Wiosło Duże – punkt widokowy
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Panorama Gniewu
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 Most Knybawski (gm. Tczew) – ufor-
tyfikowane przyczółki mostu w po-
staci schronów i stanowisk ognio-
wych, jeden ze schronów znajduje 
się w pobliżu rowerowego miejsca 
postojowego Knybawa.

 Gorzędziej (gm. Subkowy) - gotyc-
ki kościół z XIV w. (Sanktuarium św. 
Wojciecha).

 Rybaki (gm. Subkowy) – zabytkowy 
zespół hydrotechniczny z XIX w. (ślu-
za oraz stacje pomp Nadzieja i Pokój).

 Międzyłęż (gm. Pelplin) – pozostało-
ści cmentarza mennonickiego.

 Wielkie Walichnowy (gm. Gniew) – 
gotycki kościół z ryglową wieżą, stary 
cmentarz ewangelicki.

 Gniew – potężny gotycki zamek 
krzyżacki wraz z kompleksem ho-
telowym, spa i wellness w budyn-

ku podzamcza i pałacu Marysieńki; 
gniewski zamek jest prężnie dzia-
łającym centrum propagowania 
kultury średniowiecznej i dzie-
dzictwa Pomorza, działa tu też 
oddział Muzeum Archeologicz-
nego w Gdańsku; gotycki kościół 
św. Mikołaja, rynek z neogotyckim 
ratuszem i kamieniczkami (zacho-
wane gotyckie relikty niektórych 
budynków), brukowane uliczki 
z dawną zabudową. 

 Tymawa (gm. Gniew) – barokowy 
kościół.

 Opalenie (gm. Gniew) – barokowy 
kościół, rokokowy pałacyk z XVIII w. 

 Wiosło Duże (gm. Gniew) – ścież-
ka przyrodnicza z wieżą widokową 
na pradolinę Wisły (mówi się, że to 
jeden z najpiękniejszych widoków 
w regionie). 

Zobaczysz na trasie EuroVelo 9/ Wiślana Trasa Rowerowa 
i w okolicy

Śluzy w Rybakach
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Atrakcje nieoczywiste i inne ciekawe miejsca na trasie 
i w okolicy

 Mały Garc (gm. Subkowy) – bateria 
artyleryjska.
 Międzyłęż (gm. Pelplin) – ruiny 
dworu z 1911 r. 
 Małe Walichnowy (gm. Gniew) – 
drewniany dwór z XIX w.

 Nicponia (gm. Gniew) – opuszczony 
dwór z XIX w.
 Opalenie (gm. Gniew) – opuszczony 
kościół ewangelicki z XIX-XX w., 
ruiny mostu na Wiśle.

Szlak Grzymisława (kolor zielony, 
długość 100 km) – przebieg z Tcze-
wa przez Rajkowy (barokowy kościół 
z XVIII w.), Pelplin (monumentalna 
katedra gotycka z licznymi skarbami 
sztuki sakralnej), Dzierżążno (najstar-
sza parafia na Kociewiu przypuszczal-
nie założona w 1001 r.), Gniew (zamek 
krzyżacki, kościół gotycki, zabytkowa 
zabudowa rynku i okolicznych uli-
czek), Piaseczno (Sanktuarium Ma-
ryjne) do Nowego w województwie 
kujawsko-pomorskim (gotyckie ko-
ścioły, wschodnie skrzydło dawnego 
zamku krzyżackiego, rynek z zabytko-
wymi kamieniczkami), 

Szlak Maternów (kolor czerwony, 
długość 19 km) – przebieg z Pelpli-
na (połączenie z zielonym szlakiem 
Grzymisława) przez Klonówkę, Ko-
lincz do Starogardu Gdańskiego, 

Szlak Opata Wernera (kolor czarny, 
długość 47 km) – przebieg z Pelpli-
na (połączenie z zielonym szlakiem 
Grzymisława) przez Bobowo, Sumin 
do Pogódek, 

Szlak Rumiankowy (kolor czerwony, 
długość 17 km) – przebieg z Dzierżąż-
na (połączenie z zielonym szlakiem 
Grzymisława) przez Morzeszczyn do 
Skórcza.

Widok na zamek krzyżacki w Gniewie  

Inne szlaki rowerowe i propozycje wycieczek w okolicy

Spływ kajakowy na Wierzycy w okolicy Gniewu
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EuroVelo 9 / WTR –  
Prawa strona Wisły



53

 Logistyka
Niestety żadna miejscowość na tym eta-
pie nie posiada połączenia kolejowego. 
Optymalnym rozwiązaniem pokona-
nia tej części EuroVelo 9/Wiślana Trasa 
Rowerowa jest dojazd do Mikoszewa 
z Gdańska (zgodnie z przebiegiem Eu-
roVelo 10/13) z wykorzystaniem promu 
przez Przekop Wisły (kursuje od kwietnia 
do końca września) lub rozpoczęcie wy-
prawy od strony południowej z Tczewa. 
Miasto położone jest jednak po drugiej 
stronie Wisły, więc należy przejechać 
Mostem Knybawskim aby znaleźć się na 
wschodniej nitce EuroVelo 9/ Wiślana 
Trasa Rowerowa. 

 Charakterystyka, przebieg, 
wskazówki 
Żuławski odcinek EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa po wschodniej stronie 
Wisły przebiega przez gminy Stegna, 
Ostaszewo. Lichnowy i Miłoradz. Etap 
należy do łatwych ze względu na płaski 
teren jaki występuje na Żuławach. Infra-
struktura rowerowa jest tu na dobrym 
poziomie. Na terenie każdej z gmin wy-
stępują odcinki asfaltowych dróg rowe-
rowych. Są też fragmenty z dopuszczo-
nym ruchem rowerowym na zasadach 
ogólnych, lecz wykorzystuje się raczej 
drogi o niskim lub umiarkowanym ru-
chu pojazdów. Istotne jest, że w tych 
miejscach planowane są w niedalekiej 
przyszłości inwestycje w drogi rowero-
we. Żuławy to obszar rolniczy i płaski, 
nie ma tu więc atrakcyjnych punktów 
widokowych z rozległymi panora-
mami. Jest za to charakterystyczna, 
wiejska atmosfera, dająca wyciszenie 
i spowolnienie. W żuławskich wsiach 
znajdują się interesujące zabytki archi-
tektury wiejskiej. Oczywiście przejazd 
przez wały przeciwpowodziowe, cho-
ciażby między Mikoszewem a Drewni-
cą dostarcza ciekawych widoków. Na-
leży zaznaczyć, że to jedyny fragment 
tego etapu poprowadzony na wale 
przeciwpowodziowym. Planuje się 
przedłużenie drogi asfaltowej na wale 

od Drewnicy w rejon węzła przy S7. Po-
zostałe odcinki prowadzą już w pewnej 
odległości od rzeki i dopiero w Lisewie 
Malborskim trasa ponownie zbliża się 
do Wisły. Na tym etapie istnieją trzy 
przeprawy na drugą stronę rzeki, dwie 
drogowe (most w ciągu drogi ekspre-
sowej S7 oraz Most Knybawski w ciągu 
drogi krajowej 22) oraz jedna promowa 
w Mikoszewie. 

Dedykowane miejsca 
postojowe

 Mikoszewo – na wale przeciwpo-
wodziowym. 
 Nowa Kościelnica – przy boisku 
sportowym w rejonie skrzyżowania 
(wiata, ławostół, stojaki rowerowe, 
tablica informacyjna).
 Ostaszewo – w niewielkim parku 
w centrum wsi (stojaki rowerowe, 
tablica informacyjna).
 Nowa Cerkiew – na łące w centrum 
wsi (wiata, ławostoły, stojaki rowero-
we, tablica informacyjna).
 Lichnowy – w centrum wsi przy 
Urzędzie Gminy (ławostół, stojaki ro-
werowe, tablica informacyjna).
 Dąbrowa – przy placu zabaw, bez-
pośrednio przy asfaltowej drodze 
rowerowej (ławostoły, ławki, stojaki 
rowerowe, tablica informacyjna).

Możliwe utrudnienia
Jedynym utrudnieniem na tym 

etapie EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowe-
rowa są odcinki z ruchem rowerowym 
na zasadach ogólnych. Co prawda na-
tężenie pojazdów nie jest duże, ale na 
długich, prostych fragmentach pojazdy 
mogą poruszać się ze zwiększoną pręd-
kością co stwarza niebezpieczeństwo. 
Są to w szczególności odcinki: Drewni-
ca – Stróża (jest to przebieg tymczaso-
wy, gdyż planowana jest budowa drogi 
rowerowej na wale przeciwpowodzio-
wym), Nowa Kościelnica – Ostaszewo, 
Nowa Cerkiew – Lichnowy, Dąbrowa – 
Lisewo Malborskie. W niektórych miej-
scach w najbliższych latach powstaną 
nowe drogi rowerowe. 

Etap 1: Mikoszewo – 
Kończewice
Prawa strona Wisły 
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 Mikoszewo (gm. Stegna) – plaża, 
rezerwat przyrody Mewia Łacha 
u ujścia Przekopu Wisły do morza, 
dwa domy podcieniowe i przykłady 
drewnianej zabudowy mieszkalnej, 
Żuławska Kolej Dojazdowa (tury-
styczny pociąg kolei wąskotorowej). 
 Drewnica (gm. Stegna) – wiatrak 
koźlak z 1718 r., przykłady drewnia-
nej zabudowy mieszkalnej. 
 Śluza Gdańska Głowa (gm. Stegna) 
– okazały obiekt hydrotechniczny 
z końca XIX w., śluza oddziela Wisłę 
od Szkarpawy.
 Żuławki (gm. Stegna) – 4 domy 
podcieniowe w tym szczególnie 
atrakcyjny, odrestaurowany dom 
nr 6 zwany Danziger Kopf z XVIII w., 
przystań Pętli Żuławskiej.
 Przemysław (gm. Stegna) – dom 
podcieniowy z XVIII w.
 Nowa Kościelnica (gm. Ostaszewo) – 
2 domy podcieniowe z XVIII i XIX w. 
 Ostaszewo – ruiny kościoła gotyckiego.

 Jeziernik (2 km poza EuroVelo 9/
Wiślana Trasa Rowerowa, gm. Osta-
szewo) – gotycki kościół z drewnianą 
wieżą, dom podcieniowy z XIX w.
 Gniazdowo (gm. Ostaszewo) – dom 
podcieniowy z XVIII w.
 Nowa Cerkiew (gm. Ostaszewo) – 
dwa domy podcieniowe z XVIII i XIX w., 
kościół neogotycki z XIX w. 
 Palczewo (2 km poza EuroVelo 9/
Wiślana Trasa Rowerowa, gm. Osta-
szewo) – wiatrak holender z XIX w, 
drewniany kościółek z 1712 r., żuław-
skie domy drewniane.
 Boręty (5 km poza EuroVelo 9/Wiśla-
na Trasa Rowerowa, gm. Lichnowy) 
– ruiny gotyckiego kościoła, kościół 
ryglowy z XVIII w. 
 Pordenowo (gm. Lichnowy) – stary 
cmentarz mennonicki, dom podcie-
niowy z XIX w.
 Lichnowy – gotycki kościół. 
 Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – 
kościół gotycki z drewnianą wieżą.
 Kończewice (gm. Miłoradz) – gotycki 
kościół z drewnianą wieżą.

Zobaczysz na trasie EuroVelo 9/ Wiślana Trasa Rowerowa 
i w okolicy 

Dom podcieniowy w Żuławkach 
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Szlak mennonitów (kolor czarny) 
– szlak posiada kilka wariantów, 
jego tematem przewodnim jest 
dziedzictwo kulturowe menno-
nitów i tradycyjne budownictwo 
żuławskie, szlak obejmuje znaczną 
część najciekawszych zabytków 
na Żuławach (domy podcieniowe, 
drewniana zabudowa 
mieszkalna, wiejskie 
kościoły, zabytki hydro-
techniczne), 

Wycieczka rowerowa Lichnowy- 
Nowy Staw – Malbork – doskonała 
propozycja wycieczki rowerowej, 

uzupełniającej zwiedzanie żuław-
skich zabytków. Prowadzi w całości 
drogami rowerowymi, lecz nie jest 
oznakowana jako szlak rowerowy. 
Na trasie dwa największe miasta 
w okolicy: Nowy Staw (rynek, daw-
ny kościół ewangelicki, a obecnie 
galeria sztuki, dom podcieniowy, 
gotycki kościół św. Mateusza, bu-
dynki dawnej słodowni z XIX w.) 
oraz Malbork (zamek krzyżacki, 
gotycki kościół św. Jana, gotycki ra-
tusz, fragmenty murów obronnych 
z bramami Mariacką i Garncarską, 
odbudowana Szkoła Łacińska – 
obecnie centrum kultury). 

Inne szlaki rowerowe i propozycje wycieczek
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Most zwodzony w DrewnicyKościół gotycki w Kończewicach
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Jedynie Kwidzyn położony na trasie 
łącznikowej R9 posiada bezpośred-
nie połączenie kolejowe z EuroVelo 
9/Wiślana Trasa Rowerowa. Oprócz 
tego pociągi Regio kursują również 
do Ryjewa, skąd do szlaku jest nie-
całe 5 km (drogą wojewódzką 525). 
Dłuższym wariantem jest dojazd ze 
Sztumu, którego dworzec kolejo-
wy dzieli od trasy niespełna 10 km 

wzdłuż drogi wojewódzkiej 603. 
Obecnie nie ma tam infrastruktu-
ry rowerowej, ale jest ona na tym 
odcinku planowana. Propozycją do 
rozważenia jest również rozpoczę-
cie tej części EuroVelo z Grudziądza, 
przez który oprócz pociągów Arriva 
kursuje również TLK. Do granicy wo-
jewództwa pomorskiego jest kilka-
naście km.

Etap 2:  
Kończewice – Rusinowo  
(granica województwa) 
Prawa strona Wisły 
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 Charakterystyka, 
przebieg, wskazówki 
Szlak na tym etapie przebiega przez 
teren gmin wiejskich Miłoradz, 
Sztum, Ryjewo, Kwidzyn oraz Sadlin-
ki, natomiast trasa łącznikowa docho-
dzi do dworca PKP w Kwidzynie. To 
obszar Powiśla i fragmentu Żuław, za-
tem trochę jest płasko, a trochę pod 
górkę. Powiśle to subregion, którego 
krajobraz jest bardziej pagórkowaty, 
jest więc na co popatrzeć. Trasa w du-
żej części prowadzi pradoliną Wisły, 
biegnąc koroną wału lub wykorzy-
stując drogę u jego podnóża. Krajo-
znawczym punktem kulminacyjnym 
na tym odcinku jest z pewnością Biała 
Góra z zespołem zabytkowych śluz. 
Widok na odchodzące od Wisły wody 
Nogatu w połączeniu z ceglanymi 
ścianami budowli jest niezapomnia-
ny. A to nie wszystko, bo obok wzno-
si się prawdziwa wodna twierdza 
w postaci najstarszej, pochodzącej 
z 1852 r. śluzy, tworzącej ten unikalny 
węzeł hydrotechniczny. Nieco dalej, 
w Benowie, na wale znajduje się ko-
lejny punkt widokowy (również jako 
miejsce postojowe dla rowerzystów) 
z drewnianym siedziskiem, z którego 
można podziwiać panoramę Wisły. 
To niejedyne miejsca widokowe na 
tym etapie, kolejnych należy szukać 
za każdym razem, gdy szlak zbliża się 
do wału. Oprócz walorów krajobrazo-
wych trasa pełni też funkcje komuni-
kacyjne, łącząc ze sobą poszczególne 
wsie. Nawierzchnie są zróżnicowane, 
występują zarówno drogi rowerowe 
z asfaltu, betonowej kostki oraz dłu-
gie odcinki na jezdni z ruchem rowe-
rowym na zasadach ogólnych. Istotne 
jest, że wciąż planowane są nowe in-
westycje w infrastrukturę rowerową, 
tak aby szlak zyskał jak najwyższą 
jakość. Zatem w najbliższych latach 
niektóre odcinki otrzymają nowe 
drogi rowerowe. Kwidzyn, pomimo 
że nie znajduje się bezpośrednio na 
EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowero-
wa, jest węzłem komunikacyjnym 
i posiada trasę łącznikową do szlaku 
głównego. Odległość od dworca PKP 
wynosi niecałe 3 km i prowadzi daw-
nym nasypem kolejowym. Widoki na 
pradolinę Wisły są niezrównane. 

Dedykowane miejsca 
postojowe 

 Mątowy Małe – miejsce planowane. 
 Mątowy Wielkie – przy domu pielgrzyma. 
 Śluza Biała Góra – przy zabytkowym 
zespole śluz z widokiem na widły 
Nogatu i Wisły (ławki, stojaki 
rowerowe, tablica informacyjna), 
po drugiej stronie śluzy znajduje się 
przystań żeglarska z pełnym węzłem 
sanitarnym. 
 Benowo – na wale wiślanym z wido-
kiem na Wisłę (drewniana platforma 
do siedzenia, tablica informacyjna).
 Rudniki – przy budynku świetlicy 
wiejskiej (tablica informacyjna, stoja-
ki rowerowe, wiata i ławostoły, plac 
zabaw dla dzieci).
 Janowo – (wiata i ławostoły, ławki, 
stojaki rowerowe, tablica informa-
cyjna, plac zabaw, siłownia). 
 Korzeniewo – przy placu zabaw 
i scenie (wiaty, ławostoły, ławki, sto-
jaki rowerowe, tablica informacyjna).
 Mareza – na gminnym terenie re-
kreacyjnym z widokiem na zamek 
w Kwidzynie (ławostół. ławki, stojaki 
rowerowe, tablica informacyjna, plac 
zabaw dla dzieci).
 Nebrowo Wielkie – na wale z wido-
kiem na Dolinę Wisły (ławki, stojaki 
rowerowe, tablica informacyjna).
 Glina – przy jeziorku na terenie re-
kreacyjnym (wiaty, ławostoły, stojaki 
rowerowe, tablica informacyjna).

Możliwe utrudnienia
Utrudnieniem na tym etapie 

mogą być jedynie fragmenty z ru-
chem rowerowym na zasadach ogól-
nych. Wykorzystane przez szlak drogi 
posiadają niskie natężenie ruchu, więc 
są dość bezpieczne. Oprócz samocho-
dów osobowych trzeba zwrócić uwa-
gę na pojazdy rolnicze, które występu-
ją tu w dużej ilości, bo przejeżdżamy 
przez teren typowo rolniczy. Szcze-
gólną ostrożność należy zachować na 
odcinkach: Bystrze – Mątowy Wielkie, 
Kłosowo – Biała Góra – Rudniki – Ja-
nowo, Grabowo – Nebrowo Wielkie 
– Rusinowo (granica województwa). 
Ostatni z wymienionych odcinków 
podsiada długi podjazd, jednak nie 
jest on zbyt stromy więc uciążliwość 
jest umiarkowana. 

66
km

Wał w Mątowach Wielkich

 Logistyka
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Korzeniewo – budynek dawnego bosmanatu portu rzecznego mieszczącego wodowskaz
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 Gnojewo (gm. Miłoradz) – ruiny 
kościoła gotyckiego (średnio-
wieczna ryglowa konstrukcja ścian 
jest jedną z najstarszych tego typu 
w Polsce).
 Węgry (gm. Sztum) – relikty grodzi-
ska wczesnośredniowiecznego.
 Parpary (gm. Sztum) – pozostałości po 
kompleksie sportowym Hitlerjugend.

 Piekło (gm. Sztum) – ruiny mostu 
z okresu Wolnego Miasta Gdańska.
 Biała Góra (gm. Sztum) – pozostało-
ści pomnika – Krzyża Zachodniopru-
skiego (1930)
 Glina (gm. Sadlinki) – schron bojowy.
 Okrągła Łąka (gm. Sadlinki) – dwa 
schrony bojowe, pozostałości cmen-
tarza ewangelickiego.

Zobaczysz na przebiegu EuroVelo 9/ Wiślana Trasa 
Rowerowa i w okolicy

 Bystrze (gm. Miłoradz) – unikato-
we, gotyckie ossuarium, niegdyś 
wewnątrz znajdowały się średnio-
wieczne polichromie, które dzisiaj na 
skutek warunków atmosferycznych 
i zaniedbania są już niewidoczne; 
dom podcieniowy z XIX w.
 Miłoradz (poza EuroVelo 9/Wiślana 
trasa rowerowa) – gotycki kościół 
z cennym wystrojem wnętrza. 
 Stara Kościelnica (poza EuroVelo 9/
Wiślana trasa rowerowa, gm. Miło-
radz) – gotycki kościół.
 Mątowy Wielkie (gm. Miłoradz) – 
gotycki kościół (Sanktuarium Błogo-
sławionej Doroty z Mątów). 
 Rezerwat Las Mątawski – jeden 
z nielicznych i najlepiej zachowa-
nych obszarów leśnych na Żuła-
wach, pod ochroną jest tu stary drze-
wostan oraz strefy występowania 
ptaków drapieżnych bielika i kani, 
w okolicy rozlewisko Nogatu. 
 Piekło (gm. Sztum) – kościół z ryglo-
wą wieżą z lat 20. XX w., budynek 
dawnego Domu Polskiego mieszczą-
cego polską szkołę w okresie Wolne-
go Miasta Gdańska. 
 Biała Góra (gm. Sztum) – 
zespół zabytkowych śluz 
z XIX – XX w., przystań że-
glarska Pętli Żuławskiej.
 Sztum (poza EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa) – zamek krzyżacki 
nad jez. Sztumskim, kościół gotycki 
św. Anny, dawny kościół ewangelicki 
na rynku, gdzie znajduje się wystawa 
poświęcona Ziemi Sztumskiej. 

 Barcice (poza EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa, gm. Ryjewo) – stare 
cmentarze mennonickie.
 Ryjewo (poza EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa) – dwa kościoły 
neogotyckie z XIX i XX w. 
 Straszewo (poza EuroVelo 9/Wiślana 
Trasa Rowerowa, gm. Ryjewo) – ko-
ściół z XVII-XIX w. 
 Podzamcze (poza przebiegiem Eu-
roVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa, 
gm. Kwidzyn) – obronny dwór szla-
checki Biały Dwór z XVI w. (obecnie 
obiekt noclegowy).
 Korzeniewo (gm. Kwidzyn) – cha-
rakterystyczny budynek dawnego 
bosmanatu portu rzecznego miesz-
czącego wodowskaz, budynek daw-
nego urzędu celnego.
 Kwidzyn – monumentalny zespół  
katedralno-zamkowy z XIV w. 
(w zamku funkcjonuje oddział Mu-
zeum Zamkowego w Malborku, 
w katedrze m.in. znajduje się cela 
bł. Doroty oraz odkryte w 2008 r. 
groby wielkich mistrzów krzyżac-
kich); licznie zachowane budynki 
użyteczności publicznej i wojskowej 
z XIX i XX w. (urzędy, szkoły, koszary); 
pałac Fermora z XVIII w.; neogotyc-
ki kościół św. Trójcy z XIX; ryglowy  
spichlerz z XVIII w. 
 Nebrowo Wielkie (gm. Sadlinki) –  
barokowy kościół z XVIII w., neo-
barokowy kościół z 1928 r., punkt 
widokowy na Wisłę z widocznymi 
na drugim brzegu zabudowaniami 
Nowego.

Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy

Atrakcje nieoczywiste i inne ciekawe miejsca na trasie 
i w okolicy

szlak zamków Powiśla (kolor czer-
wony) – z Malborka przez Sztum, 
Pietrzwałd, Kalwę, Waplewo Wielkie, 
Dzierzgoń, Przezmark (łącznik), Stary 
Dzierzgoń do Prabut,

szlak R1 – od Rusinowa na granicy 
województwa pokrywa się z Euro 
Velo 9/Wiślana Trasa Rowerowa 
i w Białej Górze skręca do Sztumu 
i dalej biegnie do Dzierzgonia,

Ścieżka pieszo-rowerowa wokół  
Jeziora Sztumskiego 
Długość ok. 5 km. Na całej trasie 

znajduje się szereg atrakcji, m.in. 
kamienne tablice opisujące warow-
nie znajdujące się na Szlaku Zam-
ków Gotyckich, rzeźby koni rasy 
sztumskiej w staromiejskiej fosie, 
tężnia solankowa, pomnik rusałki 
i wodnika. Jest strzeżone kąpielisko 
w okresie letnim z wypożyczalnią 
sprzętu wodnego i małą gastro-
nomią. Po drugiej stronie jeziora 
znajduje się teren wypoczynkowo
-rekreacyjny Jaszczurowe Wzgórze 
z punktem widokowym na panora-
mę miasta.

Inne szlaki rowerowe i propozycje wycieczek
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Rozlewisko Nogatu w okolicy Piekła 
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Niebieski odcinek trasy nad Wisłą
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NOTATKI





Publikacja powstała w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” 
koordynowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 

Beneficjenci przedsięwzięcia:
Gmina Ustka, Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Miasto Słupsk, Gmina Główczyce, 
Gmina Smołdzino, Miasto Łeba, Gmina Wicko, Nadleśnictwo Damnica, 
Nadleśnictwo Lębork, Powiat Słupski, Gmina Choczewo, Gmina Krokowa, 
Gmina Władysławowo, Gmina Jastarnia, Miasto Hel, Gmina Puck, Miasto 
Puck, Gmina Kosakowo, Miasto Gdynia, Miasto Sopot, Miasto Gdańsk, Gmina 
Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Suchy 
Dąb, Gmina Tczew, Miasto Tczew, Gmina Pelplin, Gmina Subkowy, Gmina 
Gniew, Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Miasto Krynica Morska, Gmina Nowy 
Dwór Gdański, Powiat Nowodworski, Gmina Ostaszewo, Gmina Lichnowy, 
Gmina Miłoradz, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Ryjewo, Gmina Kwidzyn, Miasto 
Kwidzyn, Gmina Sadlinki

Wiślana Trasa Rowerowa
EuroVelo 9
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