
PTTK Oddział Mysłowice organizuje w dniu 25 lipca 2015 

SPŁYW KAJAKOWY 

RZEKA RUDA 

na odcinku Stodoły – Rudy Raciborskie. 

Zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztorno – pałacowego w Rudach   

PROGRAM 

25 lipca (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 8
00

  w Mysłowicach ul. 

Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 

Mysłowice, Stodoły kolo Rybnika. Tu nastąpi szkolenie kajakowe i 

poinformowanie uczestników o trudnościach na trasie spływu. 

 Spływ dwuosobowymi kajakami na odcinku Stodoły – Rudy Raciborskie.   

Ruda - prawy dopływ Odry płynie przez wyżynę i Nizinę Śląska długość szlaku 50,6 km w dolnym 

przepływie przebiega przez Kotlinę Raciborską otoczona Przepięknym Kompleksem Lasów i Parku 

Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Raciborskich. Spływ rozpoczniemy w m. Stodoły, poniżej 

zapory tworzącej  Zalew Rybnicki. Stąd płynie się bardzo ciekawym odcinkiem rzeki, często meandrującej 

i podmywającej skarpy z przeszkodami w postaci drzew, płynąca wśród pięknych lasów 

sosnowych. Rzeka przepływa przez przepiękny Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich”. Po ponad 4 km dopływa się do miejscowości Rudy.  

Rudy Raciborskie - to jedno z najpiękniejszych miejsc na Śląsku - z pięknym gotycko-barokowym 

kościołem pocysterskim i zespołem klasztorno-pałacowym. Będziemy zwiedzali kościół.  

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 16
00

. 

 
CENA;  95 zł członkowie PTTK         90 zł członkowie SKKT,         100  zł – pozostali. 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, opieka 

instruktora kajakarstwa na czas spływu rz. Rudą. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce, wyżywienie.  

UWAGA; uczestnicy powinni zabrać ze sobą ubrania na zmianę, obuwie do wody. 

Każdy uczestnik spływu musi zapoznać się z regulaminem spływu i zaakceptować go za 

podpisem. 

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. 


