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 Rudzki Klub Grotołazów został założony w 
roku 1976 przez kilku entuzjastów speleologii i 
wspinaczki - licealistów z Rudy ląskiej. Działalno ć 
klubu w pierwszych latach skierowana była na 
poznawanie jaskiń jurajskich, górską turystykę, 
poznawanie podstawowych technik wspinaczkowych i 

jaskiniowych. Większo ć sprzętu potrzebnego do 
uprawiania swej działalno ci (kombinezony, uprzęże, 
czołówki, rolki zjazdowe a nawet haki i przyrządy do 
wychodzenia) wyrabiali własnym przemysłem. W 

następnych latach Klub znacznie się powiększył i 
rozwinął. W 2002 roku uzyskał członkostwo Polskiego 
Związku Alpinizmu.  
 Obecnie poza działalno cią jaskiniową nasi          
członkowie zajmują się m. in. trekkingiem, 
wspinaczką, skituringiem, rowerami, kajakami, czy 
kanioningiem. Klubowicze każdego roku uczestniczą 
w zagranicznych wyprawach eksploracyjnych, 

odkrywając nieznane dotąd podziemne pustki.  
Lubimy spędzać aktywnie czas zarówno na 
ekstremalnych wspinaczkach tatrzańskich jak i 
rodzinnych wypadach w jurajskie skałki.                    
 Wystarczy przyjść…. 
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