
PTTK Oddział Mysłowice organizuje w dniach 16/17 czerwca

SPŁYW KAJAKOWY rzeką PILICĄ
na odcinku Maluszyn – Krzętów (17 km,  czas płynięcia: 5 – 6 h, odcinek łatwy)
i Krzętów – Przedbórz (18 km,  czas płynięcia: 5 – 6 h, odcinek łatwy).

           PROGRAM

16 czerwca (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 
stacji PKP. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Siewierz, Koniecpol, Maluszyn. Tu nastąpi 
szkolenie kajakowe i poinformowanie uczestników o trudnościach na trasie spływu. Każdy 
uczestnik wyposażony zostanie w kamizelkę ratunkową i wiosło. Spływ dwuosobowymi kajakami 
na odcinku Maluszyn – Krzętów. Na tym odcinku Pilica urokliwie meandruje wśród rozległych łąk, 
lasów, bagienek tworząc liczne wysepki i zakola. Odcinek łatwy, bez przenosek.
   
 Pilica to najdłuższy lewobrzeżny dopływ Wisły, długości 342 km i średnim spadku 0,5 prom. Położona jest w południowej i 
centralnej Polsce. Przepływa między innymi przez Szczekociny, Sulejów, Spałę, Białobrzegi i Warkę. Pilica urokliwie meandruje 
wśród rozległych łąk, lasów, bagienek tworząc liczne wysepki i zakola. 

W Krzętowie zakończenie spływu pierwszego dnia. Tu zakwaterowanie i obiadokolacja w 
gospodarstwie agroturystycznym „Chata u brata” w Krzętowie.
Pokoje wieloosobowe z łazienkami i pokoje dwuosobowe w domkach kempingowych ze 
wspólnym węzłem sanitarnym. Wieczorek turystyczny z  ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
17 czerwca (niedziela) – śniadanie. Kontynuujemy spływ rzeką Pilicą na odcinku Krzętów – 
Przedbórz.  Na tym odcinku Pilica to łagodna rzeka o przeważająco płytkiej i czystej wodzie, 
piaszczystym dnie oraz licznych piaszczystych skarpach nad brzegami, z wieloma dogodnymi 
miejscami na biwak.

Przedbórz – jest znany od 1136 r. ze względu na swoje położenie na szlaku przeprawy przez Pilicę. Prawa miejskie nadał 
Przedborzowi król Kazimierz Wielki w 1370 r., który lubił polować w tych okolicach, co zresztą skończyło się dla niego tragicznym 
wypadkiem. Król Władysław Jagiełło nadał w Przedborzu prawa miejskie Łodzi w 1423 r. Zniszczenia po wojnach szwedzkich 
załamały gospodarczo miasto.  Zabudowę rynku w większości zniszczono w czasie ii wojny światowej (obecnie odremontowano 
zachowaną część). W zachowanym budynku dawnej karczmy mieści się muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej (miniskansen o 
charakterze etnograficzno-historycznym). Ocalał także kościół z 1341 r., pierwotnie gotycki, po przeróbkach barokowy oraz 
budynek późnoklasycystycznego ratusza z 1830 r. 

Krótki spacer po Przedborzu. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1900.

CENA;  145 zł członkowie PTTK         140 zł członkowie SKKT,         160  zł – pozostali.
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, opieka 
instruktora kajakarstwa i przodownika turystyki kajakowej na czas spływu. Nocleg z HB w 
gospodarstwie agroturystycznym „Chata u brata” w Krzętowie. Pokoje wieloosobowe i domki 
kempingowe. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce. 
UWAGA; uczestnicy powinni zabrać ze sobą ubrania na zmianę i obuwie do wody. Można zabrać z sobą aparat 
fotograficzny oraz tel. komórkowy – należy jednak pamiętać by sprzęt ten odpowiednio zabezpieczyć. Najlepszym 
rozwiązaniem jest profesjonalne etui wodoszczelne zakładane na szyję.
Każdy uczestnik spływu musi zapoznać się z regulaminem spływu i zaakceptować go za podpisem. Regulamin znajduje
się w biurze PTTK Mysłowice.

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 32 222 56 06.  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W 
przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych 
pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł.  Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK 
O/Mysłowice. 

http://www.myslowice.pttk.pl/
mailto:pttkmyslowice@poczta.onet.pl

