
1. KONFERENCJA NAUKOWA:                                           27-28 luty do 1 marca 2015r  (pt.-sb.-ndz.) 

2. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla farmaceutów:      28 luty do 1 marca 2015r (sb.-ndz.) 

                                                          (wg. stanu na dz. 19.02.2015r) 

Uwaga: można przyjechać dzień wcześniej, a wyjechać dzień później (po uprzednim zgłoszeniu u organizatora) 

Rudy k. Raciborza (Powiat Raciborski) – piękna miejscowość otoczona wspaniałymi lasami w odległości od :                                                                                                          

Gliwic przez Sośnicowice lub Pilchowice: 25km,      Raciborza przez Szymocice:  23km        Rybnika przez Stodoły:  15km     

Kędzierzyna-Koźla :  30km           Katowic A-4:  75km        Bohumina przez Racibórz 45     

      Dojazd:                                                                                                                                                                                                          
1). Pociągiem do Gliwic (od strony Warszawy, Łodzi,  Lublina, Kielc, Rzeszowa, Krakowa przez Katowice do Gliwic,                                 

a z Poznania, Wrocławia, Opola przez Kędzierzyn-Koźle bezpośrednio do Gliwic), dalej autobusem z dworca PKS przy dworcu 

PKP (45 min.)  lub po umówieniu odbierze organizator.  W Rudach z przystanku PKS do Ośrodka Diecezjalnego jest 300m 

(przyjedziemy na telefon kom.:   501088491 P.Klima) 

2). Samochodem z Katowic (35km)  - autostradą A-4 w kierunku Gliwic:  zjazd nr 304 Kędzierzyn-Koźle / Gliwice –drogą 408 : 

25km prezez  Sośnicowice             z Wrocławia ok. 150km, zjazd j.w .   

3). W czwartek 26.02. ok. godz. 20.oo organizujemy przejazd busem z dworca PKP w Katowicach (z pl. Andrzeja – druga 

strona dworca, wyjście na ul. Mikołowską) do Rud (koszt ok. 15zł) oraz w niedzielę 1.03. ok. 12.30 z Rud do Katowic. 

Oczekujemy na zgłoszenia do 21 lutego:   P. Klima kom. 501 088 491    lub     mail:   klimafarm@wp.pl 

 

Połączenia PKS:   z Gliwic do Rud oraz z Rud do Gliwic 

======================================================== 

 

Gliwice ,dworzec PKP   odj.:  6.15 (D)  8.5o (D)  9.35 (D,S),  10.5o (D)  12.20 (E)  14.25 (D)  16.15 (E)  18.4o  20.4o (B)   

 

Rudy odj.:                 4.34 (D)  7.12 (D,S)  7.31(D)  8.31 (D)  10.16 (D)  11.11 (E)  12.51(D)  14.51  (E)  16.41  19.01  (B) 

ozn.:     (D)  od pn. – pt.      (E) od pn.-sb.        (B)  od pn.- pt.  i w ndz.                                                                                                                      

S – przez Sośnicowice,  pozostałe kursy przez Pilchowice 

W Rudach parking przed Bazyliką (w kompleksie Zespołu Pałacowo-Parkowego) – dojście do bramy Ośrodka Diecezjalnego 

od lewej strony.  

Po przyjeździe prosimy się zakwaterować i uiścić następujące należności:                                                                                                    

- 1 doba pobytu (nocleg, śniadanie, kolacja) = 100 zł                                                                                                                                                        

- poczęstunek w czasie dnia (herbata, kawa, ciasto) = 8 zł                                                                                                                               

Dla chętnych:                                                                                                                                                                                                                 

- przejazd zabytkową kolejką wąskotorową= 8 zł                                                                                                                                                                                           

- ognisko = 10 zł                                                                                                                                                                                                                                

- kolacja z dziczyzną w restauracji „Pod Kasztanami”  w zależności od wyboru dania (ok.30 zł)                                                                                                                                      

- część artystyczna = 10 zł 

Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu. 

Uczestnicy Konferencji Naukowej płacą wpisowe = 25 zł 

Wszelkich informacji udziela:       Piotr Klima,      k. 501088491    mail: klimafarm@wp.pl 

Prosimy o poinformowanie organizatorów o dniu i porze przyjazdu. 

mailto:klimafarm@wp.pl



