
ROWEROWY DZIEŃ KOBIET - czyli wycieczka rowerowa dla Pań ! 

siódma edycja ! 

 

Zapraszamy Panie na wspólną wycieczkę i spędzenie czasu w miłym towarzystwie w dniu 10 

marca 2018 r. Kierunek -> Police - była Fabryka Benzyny Syntetycznej, której opiekunem teraz 

jest SKARB - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej 

 

Pojedziemy tam, aby zwiedzić teren, pooglądać eksponaty w Muzeum i ogrzać się przy ognisku, 

ale też aby poznać się, porozmawiać i pośmiać 

 

Rowerowy Dzień Kobiet w tym roku otrzymał nową formę - będzie więcej kilometrów, trasę do 

Polic pokonamy w szybszym tempie ( ponieważ w Policach czekać będzie na nas przewodnik 

umówiony na konkretna godzinę ), będzie dużo chodzenie po terenie byłej Fabryki Benzyny 

Syntetycznej - dużo będziemy przebywać na świeżym powietrzu - a na koniec ognisko  

 

Pamiętajcie o naszym corocznym akcencie- to się nie zmieniło . Znakiem rozpoznawczym będą 

kwiaty na kierownicy roweru ! 

 

Zbiórka : 

Szczecin, Jasne Błonia, pomnik Czynu Polaków czyli Trzy Orły 

godzina 9.00 

 

Ruszymy spod Orłów o.k. godziny 9.15 ! 

 

Przejazd przez Park Kasprowicza, Polanę Sportową ! - nie będziemy jechać tuż około jeziora 

Głębokiego potem Pilchowo, cały czas ścieżką rowerową aż do Polic 

 

Powrót we własnym zakresie ! - ale w praktyce wygląda to tak, że tworzą się grupki i w 

dowolnym czasie panie wracają do Szczecina. Droga jest prosta więc nikt nie zabłądzi na ścieżce 

rowerowej 

 

Prosimy o przygotowanie : 5 zł na wstęp; napoje i prowiant - w tym n.p. kiełbaski na ognisko; 

zapasową dętkę, dobre ciepłe ubranie, odpowiednie obuwie do chodzenie po terenie Fabryki 

 

Każdy jedzie na własną odpowiedzialność !!! 

 

Należy wziąć pod uwagę to że do przejechania będzie od 40 do 50 km !!! 

 

Towarzyszyć nam będą ratownicy z grupy Enea Operator - jak co roku - i na miejscu w Skarbie 

będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy !!!! 

 

Pomagać i zabezpieczać przejazd będą tez panowie - koledzy rowerzyści, na pomoc których 

zawsze mogę liczyć  

no i to będzie tyle - jeżeli chodzi o męską obsadę :-) 

... ponieważ przewodnikiem w Muzeum będzie kobieta - wspaniała rowerzystka - Anita 

Bujnowska 

 

Całą wycieczkę będę musiała odwołać w przypadku deszczu - ponieważ cały dzień będziemy 

przebywać na powietrzu . 

 


