
 
PTTK Oddział Mysłowice organizuje  w dniach 27 czerwca/6 lipca 

       VIII KRAJOZNAWCZY RAJD ROWEROWY na trasie 

Dobiegniew – Koszalin - Bydgoszcz 
PROGRAM 
26 czerwca (piątek) – spotkanie uczestników  o godz. 23

30
  w Mysłowicach przy stacji PKP. Przejazd PKP do miejscowości 

Dobiegniew kolo Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie).  
 
27 czerwca (sobota) przyjazd o godz. 7

30
. W Dobiegniewie zwiedzanie Muzeum Woldenberczyków.  Przejazd do m. Stare Osieczno i 

dalej przez teren Drawieńskiego Parku Narodowego do Drawna (woj. zachodniopomorskie). Na trasie w m. Głusko zwiedzanie 
zabytkowej hydroelektrowni  (wyposażenie z końca XIX w.), w Drawnie zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej DPN. Tu nocleg w 
Stanicy Wodnej PTTK. Łącznie 51 km 
 
28 czerwca (niedziela) -  przejazd na trasie Drawno – Kalisz Pomorski – Biały Zdrój – Rzeczyca – Tuczno. Tu zwiedzamy renesansowy 
zamek. Przejazd przez Rutwicę do Wałcza. Tu odpoczynek w Ośrodku Sportowym i spacer po niezwykłym moście nad jez. Raduń 
oraz zwiedzanie Skansenu Grupy Warownej (fortyfikacje Wału Pomorskiego). Dalszy przejazd przez m. Zdbice (pomnik walk o Wał 
Pomorski) do Czaplinka. Tu nocleg w schronisku młodz. Pokoje 2,3 os z łazienkami. Łącznie 130 km. 
 
29 czerwca (poniedziałek) -  przejazd niezwykle malowniczym odcinkiem zwanym Doliną Pięciu Jezior  na trasie Czaplinek – Połczyn 
Zdrój. Dalej przejazd do m. Świdwin. Tu zwiedzanie zamku. Nocleg w schronisku młodz. Pokoje 4 os z łazienkami. Łącznie 55 km. 
 
30 czerwca (wtorek) -  przejazd na trasie Świdwin, Sławoborze, MYSŁOWICE. Tu spotkanie z sołtysem i dłuższy postój. Przejazd na 
trasie Mysłowice – Białogard. Tu zwiedzamy gotycki kościół. Przejazd do m. Tychowo, tu głaz narzutowy „Trygław” – największy na 
Pomorzu. Dalszy przejazd do m. Chociwle. Tu nocleg w pensjonacie „Chociwlanka”. Łącznie 106 km. 
 
01 lipca (środa) - przejazd na trasie Chociwle – Żydowo. Tu podziwiamy widok na elektrownię szczytowo – pompową. Dalszy 
przejazd do Bytowa (woj. pomorskie). Tu zwiedzamy zamek krzyżacki z Muzeum Zachodniej Kaszubszczyzny. Nocleg w pensjonacie 
„Agroregina”. Pokoje 3, 4 os. z łaz. Łącznie 85 km. 
 
02 lipca (czwartek) - przejazd na trasie Bytów – Mniszek – Odry. Tu zwiedzamy rezerwat „Kamienne Kręgi”. Dalszy przejazd przez 
Czersk do Fojutowa koło Tucholi (woj. kujawsko – pomorskie). Tu podziwiać będziemy niezwykły akwedukt, krzyżujący się z 
płynącą poniżej o 6m Czerską Strugą. Nocleg w pensjonacie „Małgorzata”. Pokoje 2,3,4 os. Łącznie 95 km. 
 
03 lipca (piątek) - przejazd na trasie Fojutowo – Legbąd – Tuchola - Wierzchlas. Tu przejście piesze ścieżką przyrodniczą po 
najstarszym rezerwacie w Polsce (drugi w Europie). Najliczniejsze skupisko cisa w stanie naturalnym w Europie. Dalszy przejazd na 
trasie Wierzchlas – Bysław – Stanica Wodna PTTK Gostycyn Nogawica. Tu nocleg w domkach turystycznych. Łącznie 75 km.  
 
04 lipca (sobota) – spływ kajakowy rzeką Brdą na jej najbardziej malowniczym odcinku Rudzki Młyn – Gostycyn. Na trasie rezerwat 
przyrody „Dolina Rzeki Brdy”.  Łącznie 15 km kajakiem. Ze Stanicy Wodnej PTTK Gostycyn Nogawica przejazd rowerami do 
Koronowa. Tu zwiedzanie pocysterskiego gotyckiego kościoła Wniebowzięcia NMP. Przejazd do Bydgoszczy. Tu nocleg w hotelu 
„Na Gdańskiej”. Pokoje 3, 4 os. Łącznie 15 km kajakiem i 56 km rowerem. 
 
05 lipca (niedziela) – zwiedzanie Bydgoszczy na rowerach, w tym; spichrze nad Brdą, Muzeum Okręgowe, Muzeum Mydła, 
późnogotycki kościół p.w. św. Mikołaja i Marcina, kościół p.w. św. Wincentego à Paulo z 1925 roku, Dolina Śmierci, Ogród 
Botaniczny, Ogród Flory Polskiej w Myślęcinku. Łącznie 22 km.  Powrót PKP do Sosnowca. Wyjazd z Bydgoszczy o 15

39
, planowany 

przyjazd do Sosnowca na godzinę 22
02

. Przejazd rowerami do Mysłowic, zakończenie Rajdu. 
 
CENA;  440 zł członkowie PTTK         440 zł członkowie SKKT 
 
ŚWIADCZENIA; przejazd PKP w obie strony, NNW, opieka pilota/przodownika KOT na całej trasie wycieczki, noclegi w 
pensjonatach, stanicach PTTK i schroniskach młodzieżowych wg programu. Istnieje możliwość zamówienia wieczorem 
obiadokolacji za dodatkową opłatą. Szczegóły u kierownika Rajdu.  
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce,  wyżywienie.  

 
Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl   
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych 
wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki podany zostanie 
szczegółowy program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega 
sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


