
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZE

Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

Koło Terenowe Śródmieście
Warszawa, ul. Kopernika 30 pok. 522

KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH, SIERPIEŃ 2021 r.

Nasze  wycieczki są prowadzone w ramach statutowej działalności PTTK, w zasadzie bez względu na pogodę, przy 
zgłoszeniu się w miejscu i czasie zbiórki co najmniej 5 uczestników. Zastrzega się możliwość zmiany trasy ze 
względu na pogodę i komunikację. Przypominamy, że nasze wycieczki to najczęściej trasy terenowe o różnej skali 
trudności. Pamiętać należy, że na wycieczkach również obowiązują wszelkie obostrzenia wprowadzone w 
związku z epidemią koronawirusa i wywoływaną przez niego bardzo groźną chorobą covid-19. Dlatego na każdą z 
wycieczek należy zapisać się telefonicznie u prowadzącego, ponieważ wielkość grupy musi być ograniczona nie 
tylko ze względu na wprowadzone restrykcje, ale także ograniczenia obowiązujące w komunikacji miejskiej. 
Obowiązkowe jest więc zachowanie zalecanych odstępów, noszenie maseczki w miejscach publicznych, posiadanie 
odpowiedniego ubrania, obuwia, plecaka, czegoś od deszczu oraz płynów do picia. W przypadku niestosowania się 
przez uczestnika do powyższych zaleceń prowadzący ma prawo usunąć osobę naruszającą w/w przepisy. Prosimy o 
stosowanie się do tych wskazówek.
UWAGA: ubezpieczeniem w trakcie wycieczek objęci są jedynie członkowie PTTK posiadający ważne 
legitymacje (na bieżąco opłacone składki członkowskie). Pozostali uczestnicy powinni we własnym zakresie 
posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.
Biuro Koła (sekretariat) ul. Kopernika 30 pok. 522, tel. 22-635-2752, czynne jest w piątki w godzinach 16-18. 
Kalendarzyk wycieczek Koła dostępny jest  również na stronie internetowej www.pieszo.waw.pl
Spotkania Zarządu Koła odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 17:30-19:00. 

P O L E C A M Y :

1.08.2021r. (niedziela)
1. „Mazowieckie zaścianki (22)”. Milanówek (kościół św. Jadwigi) – Owczarnia (ogród rzeźb) – Las Młochowski – Komorów

WKD. Do przejścia ok. 18 km. Zbiórka godz. 8:15 Dworzec Śródmieście PKP peron 3 z biletami do Milanówka. Odjazd 
pociągiem o 8:26 (kierunek: SKIERNIEWICE). Prowadzi kol. Albert Dreger  – zapisy tel. 791778896.

4.08.2021r. (środa)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Komorów – Izba pamięci Marii Dąbrowskiej – kamień Aleksandra Janowskiego – Podkowa Leśna. 

Do przejścia ok. 8 km. Zbiórka godz. 9:20 Dworzec Śródmieście WKD (pod ul. Chałubińskiego) na peronie z biletami na II
strefy czasowe, które kasujemy na stacji Opacz. Odjazd kolejką WKD o 9:40 (kierunek: PODKOWA LEŚNA). Prowadzi 
kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

5.08.2021 r. (czwartek)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (25)”. Kołbiel (zwiedzanie) – Borków – Rudzienko – Józefów – 

Rzakta. Do przejścia ok. 13 km. Zbiórka godz. 8:40 Dworzec Wschodni peron 7. Odjazd pociągiem SKM linii S1 o 8:49. 
W Otwocku przesiadka na autobus linii K2 odjeżdżający o 9:45 do Kołbieli. Przewidywany powrót ok. godz. 16:30. 
Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

7.08. 2021r. (sobota)
1. Wolica – Rynia – Białobrzegi – Nieporęt. Do przejścia 14 km lub 24 km. Zbiórka godz. 8:25 pętla autobusowa Metro 

Marymont przyst. 15. Odjazd autobusem linii 705 o 8:40. Uwaga! Możliwość kąpieli. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel.
884047836.

8.08.2021r. (niedziela)
1. Borowa Góra – Dworek Szaniawskich – brzegiem Zalewu – Serock. Do przejścia 11 km lub 15 km. Zbiórka godz. 9:10 

Dworzec Wschodni (w hali od strony ul. Lubelskiej). Odjazd pociągiem KM o 9:22 (kierunek: MODLIN). W Legionowie 
przesiadka na autobus linii 6N odjeżdżający o 10:00 do Serocka. Uwaga! Możliwość kąpieli. Prowadzi kol. Bronisław 
Perek  – tel. 884047836.

14.08. 2021r. (sobota)
1. „Przez Dęby Gajowego”. Czarna Struga – Dęby Gajowego – Sieraków – Góra Świętego Antoniego – Struga. Do przejścia 

ok. 16 km. Zbiórka godz. 9:15 pętla autobusowa Metro Trocka przyst.12. Odjazd autobusem linii 140 o 9:30. Prowadzi kol. 
Jan Rukat  – tel. 600443171.



15.08.2021r. (niedziela)
1. Kępa Okrzewska – Obórki – Bielawa – Klarysew. Do przejścia ok. 5 km. Zbiórka godz. 9:50 pętla autobusowa Wilanów 

przyst.03. Odjazd autobusem linii 264 o 10:08. Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.
2. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (26)”. Brańszczyk – Ojcowizna – Lipa – Sieczychy – Zygmuntowo 

Mazowieckie PKP. Do przejścia ok. 21 km. Zbiórka godz. 8:10 przystanek autobusów prywatnych Dworzec Wileński (obok
parkingu wielopoziomowego). Odjazd autobusem o 8:30 (kierunek: BRAŃSZCZYK). Przewidywany powrót pociągiem ok.
godz. 18. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – zapisy  tel. 512557535.

19.08.2021r. (czwartek)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (27)”. Wólka Załęska – Brzeźce – Podłęcze – Gassy. Do przejścia ok.

13 km. Zbiórka godz. 8:50 pętla autobusowa Os. Kabaty przyst.06. Odjazd autobusem linii 742 o 9:05. Przewidywany 
powrót ok. godz. 15:30. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

21.08. 2021r. (sobota)
1. Kosów – Młochów. Do przejścia ok. 5 km. Zbiórka godz. 9:15 pętla autobusowa P+R Al.Krakowska przyst.15. Odjazd 

autobusem linii 703 o 9:35. Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.
2. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Laski – Sieraków – Truskaw. Do przejścia ok. 11 km. Zbiórka godz. 9:10 pętla 

autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:22. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 
507317712.

22.08.2021r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Otwock (zwiedzanie: dworzec, ratusz, sanatorium, kasuno, kawiarnia, cmentarz) – Rezerwat „Na 

Torfach”. Do przejścia ok. 11 km. Zbiórka godz. 8:50 Dworzec Śródmieście PKP peron 1. Odjazd pociągiem SKM linii S1
o 9:11. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

25.08.2021r. (środa)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (28)”. Nowe Dębe Wielkie – Olesin – Mrowiska Małe – Halinów. Do

przejścia ok. 14 km. Zbiórka godz. 8:55 Dworzec Wschodni (w hali kasowej od strony ul. Lubelskiej) z biletami do stacji 
Nowe Dębe Wielkie. Odjazd pociągiem KM o 9:08. Przewidywany powrót ok. godz. 15:30. Prowadzi kol. Tomasz 
Sikorski  – tel. 512557535.

27, 28 i 29.08. 2021r. (piątek, sobota, niedziela) – wycieczka trzydniowa
27.08. (piątek) – wycieczka piesza nad jeziorami, do przejścia ok. 25 km
28.08. (sobota) – zwiedzanie Płocka
29.08. (niedziela) – wycieczka piesza nad Jeziorem Białym, do przejścia 16 km lub 24 km
Prowadzi kol. Bronisław Perek – konieczne wcześniejsze zapisy tel. 884047836. Szczegóły mogą pojawić się na stronie 

www.pieszo.waw.pl w zakładce kalendarze imprez / propozycje wyjazdów koleżeńskich.

28.08. 2021r. (sobota)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Sieraków – Na Miny – Nadłuże – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 10 km. Zbiórka godz. 9:00 

pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:22. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 
602815046.

29.08.2021r. (niedziela)
brak wycieczek

KOMUNIKATY:

1.   Uchwałą Zarządu Koła, z dniem 1.03.2014 r. została wprowadzona  tzw. „cegiełka” w wysokości 5 zł, jako uczestnictwo w 
kosztach organizacji wycieczki dla osób niezrzeszonych w PTTK. Członków PTTK obowiązuje na wycieczkach 
posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej. Od osób nieposiadających przy sobie legitymacji z opłaconą aktualną 
składką każdorazowo będzie pobierana wyżej wymieniona „cegiełka”  wysokości 5 zł od osoby. Z opłaty zwolnione są 
dzieci, młodzież szkolna i studenci.

2.   Informujemy o wzroście wysokości składek członkowskich wprowadzonym przez Zarząd Główny PTTK w roku 2020 a 
spowodowanym wzrostem stawek zbiorowego ubezpieczenia (przypominamy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie 
zdarzenia losowe tak w turystyce jak w życiu codziennym skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu). Nowa wysokość składek: 
N- 65,-    U-40,-    UM-30,-   1/2UM-20,-  

3. Zarząd Koła podjął uchwałę zawieszającą pobieranie składki klubowej za rok 2020.
4. W sobotę 25.09.2021r. kol. Jerzy Stefan Tutaj organizuje tradycyjną, jesienną jazdę pojazdami konnymi po Lasach 

Celestynowskich z ogniskiem, biesiadą i akompaniamentem muzycznym. Koszt uczestnictwa 70 zł od osoby. Zapisy wraz z 
wpłatami bezpośrednio u kol. Jerzego Stefana Tutaj na wycieczkach lub w piątki w godz. 16-17 w siedzibie Koła 
„Śródmieście” (ul. Kopernika 30, pokój 523 – V piętro). Szczegóły na stronie www.pieszo.waw.pl w zakładce kalendarze 
imprez / propozycje wyjazdów koleżeńskich. Kontakt telefoniczny 602 815 046 kol. Jerzy Stefan Tutaj.

5. Może byśmy na początku września pojechali rowerami po ziemi Siemiatyckiej. Zwiedzili: Grabarkę - Cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, Odkrywkową Kopalnię Kredy w Mielniku, Szlak bunkrów - Linia Mołotowa z lat 1940-1941, 
Siemiatycze. Prowadzi kol. Bronisław Perek – konieczne wcześniejsze zapisy tel. 884047836. Szczegóły mogą pojawić się 

http://www.pieszo.waw.pl/
http://www.pieszo.waw.pl/


na stronie www.pieszo.waw.pl w zakładce kalendarze imprez / propozycje wyjazdów koleżeńskich.

ZARZĄD KOŁA
Red. T.S.
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