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W terenie szlak „Saren” oznaczony kolorem niebieskim
na żółtym tle.
Przebieg
szlaku:
Osiedle
Mickiewicza
(ul. A. Mickiewicza przystanek autobusu 144) –
Mała
Gwiazda
–
Dolina
Świemirowska
–
Dąb Esperantystów – ul. M. Reja – pętla trolejbusowa
Aleja Niepodległości.
Charakterystyka szlaku:
szlak pieszy, łatwy dostępny o każdej porze roku nadaje
się do spacerów Nordic Walking.
Okresowo trudność sprawia wąwóz od ul. M. Reja
do leśnej Drogi Wielkokackiej – alternatywą dla tego
odcinka jest marsz szlakiem czarnym.
Długość szlaku to 5,6 km.
Początek szlaku znajduje się – w Dolinie Siedlisko na Osiedlu im A. Mickiewicza
przed domem Pomocy Społecznej (byłej Szkoły Podstawowej nr 6). Drogą skrajem lasu
okrążamy osiedle dziesięciopiętrowych bloków wybudowanych w końcu lat 60-tych
ubiegłego wieku.
Dochodząc do końca osiedla w okolicy rozwidlenia
dróg, gdzie szlak skręca w lewo możemy zobaczyć trzy głazy
narzutowe. Na jednym z nich zwanym Diabelskim Kamieniem
– dostrzegamy zatarty napis: Herrn Otto Gerike, 1924-1933
Zoppoter Stadtverordneter (w tłumaczeniu Panu Otto Gerike,
sopockiemu radnemu miejskiemu 1924-1933).
Otto Gerike (1861-1933), gdański kupiec i przedsiębiorca,
od 1921 roku mieszkaniec Sopotu, w latach 1922-24 członek
sopockiego Magistratu, a wkrótce prezes – założonego w 1881
roku – Towarzystwa Upiększania Sopotu.
Na tym skrzyżowaniu dróg przy, którym rośnie ponad 200-letni dęb bezszypułkowy
pomnik przyrody (o obwodzie pnia 3,5 m) – wkraczamy do lasu i Aleja Daglezjową, która
również jest grupowym pomnikiem przyrody nr 437 składającym się z 15 okazałych daglezji
zielonych udajemy się w kierunku zachodnim.
Wąską ścieżką Wilczego Parowu wspinamy się na Małą Gwiazdę, gdzie napotykamy
szlaki: „czarny” (Sopot – Wieżyca – Kamienica Królewska) i „zielony” (Sopot Kamienny
Potok – Skarszewy) oraz szlaki „Lisów”- brązowy, „Wiewiórek” – biały i „Borsuka” zielony.

Dnia 17 grudnia 2016 roku wspólnym
staraniem, Koleżanek i Kolegów z Oddziału
PTTK im. dr. Aleksandra Majkowskiego
w Sopocie, został odsłonięty kamień
upamiętniający
„Tym którzy wędrowali na szlakach
Sopotu, Polski i Świata”.
Ma on przypominać o wszystkich, którzy daleko wyprzedzili nas na szlaku życia.
Kamień ten stanął na Małej Gwieździe, ważnym węźle szlaków turystycznych, dzięki
staraniom wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy do jego budowy dorzucili swoje
kamyczki. W pobliżu ukryto Kapsułę Czasu która zostanie otwarta w 100 lecie Oddziału
PTTK w 2051r.
Ten ważny węzeł szlaków turystycznych opuszczamy
wraz ze szlakiem czarnym, by dojść do Drogi
Wielkokackiej.
Tu schodzimy w głąb „Pokretnego Wąwozu” którym
stromo w dół podążamy do Doliny Świemirowskiej.
U wylotu wąwozu już w dolinie możemy odpocząć
w wiacie turystycznej.
Na asfaltowej drodze ul. M. Reja kierujemy się w prawo. Ponownie spotykamy szlak
„czarny” i wraz z nim wzdłuż kompleksu ogrodów działkowych dochodzimy
do Dębu Esperantystów (pamiątka Światowego Kongresu Esperantystów – Gdańsk w 1927r.).
Wraz ze szlakiem „zielonym” między ogrodami
działkowymi przechodzimy na północną stronę doliny
i po przejściu ul. M. Reja leśną drogą, a potem tą ulicą
docieramy do pętli trolejbusowej na Alei Niepodległości.
Po drodze możemy jeszcze popatrzeć na kaczki krzyżówki
na rozlewisku Świemirowskiego Potoku i odpocząć
w „grzybku”.

F OTOREPORTAŻ Z S OPOCKIEGO S ZLAKU S PACEROWEGO „SAREN” W GALERII W
ZAKŁADCE G ALERIA O DDZIAŁU .

