
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 15/16 sierpnia 2015 roku 

na Rajd Rowerowy na trasie 

Mysłowice – Pustynia Błędowska – Bydlin – 
Chechło – Bukowno - Mysłowice 

 

Dzień pierwszy - sobota 15.08.2015 

Zbiórka uczestników o godzinie 9.00 na parkingu marketu „Biedronka” w Brzęczkowicach, ul. Ziętka. 

Przejazd rowerami na trasie Mysłowice – Jaworzno – Bukowno – Bolesław - Klucze. W Kluczach 
krótki odpoczynek i wjazd na punkt widokowy na południową część Pustyni Błędowskiej. Dalej 
przejazd przez Jaroszowiec i Kolbark do Bydlina na nocleg w Domu Turystycznym „Zacisze”. W 
Bydlinie chętni mogą wjechać na wzgórze z ruinami zamku, jednego z wielu jurajskich „Orlich 
Gniazd”. W Bydlinie także przewidziano ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Trasa przejazdu ok. 50 km. 

Dzień drugi – niedziela 16.08.2015 

Śniadanie w Domu Turystycznym „Zacisze”. Wyjazd ok. godz. 10.00. Dla zainteresowanych udział w 
Mszy Św. w kościele w Bydlinie o godz. 9.00. 

Przejazd przez Golczowice do miejscowości Chechło. Wjazd na punkt widokowy „Dąbrówka” z 
widokiem na północną część Pustyni Błędowskiej. Na punkcie znajduje się także poniemiecki bunkier 
obserwacyjny. Dalszy powrót przez Błędów – Laski – Bolesław – Bukowno – Jaworzno do Mysłowic. 
Godzina powrotu zależna od kondycji uczestników, choć spodziewać się można ok. 16.00. 

Trasa przejazdu ok. 60 km. 

Uczestników prosimy o zadbanie o obowiązkowe wyposażenie rowerów (przynajmniej jeden sprawny 
hamulec, czerwony odblask z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, sygnał dźwiękowy, na wszelki 
wypadek światło białe z przodu i czerwone z tyłu, gdyby zaszła nieprzewidziana konieczność jazdy po 
zmroku). Gorąco namawiamy do założenia kasku i jaskrawych elementów odzieży. 

Możliwość udziału osób niepełnoletnich pod opieką dorosłych.  

UWAGA: Przypominamy, że 15.08 obowiązuje zakaz handlu. W związku z tym mogą wystąpić 
problemy z zakupem napojów i żywności w trakcie jazdy. Prosimy o odpowiednie zaopatrzenie się na 
czas przejazdu. 

 

CENA; 50 zł członkowie PTTK, 40 zł członkowie SKKT, 60 zł – pozostali.  

ŚWIADCZENIA; nocleg, kiełbasa i pieczywo na ognisko, śniadanie w DT „Zacisze” w Bydlinie, 
ubezpieczenie, opieka przodownika turystyki kolarskiej  

WE WŁASNYM ZAKRESIE; pozostałe wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. Tel/faks 32 
2225606. 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 i rencistów wynosi 25 zł. Składka normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo 
występujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki 
normalnej.  


