POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

Koło Terenowe Śródmieście
Warszawa, ul. Kopernika 30 pok. 522
KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH, PAŹDZIERNIK 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.

POLECAMY:
2.10.2021r. (sobota)
1. „Z plecakiem przez Mazowsze (14)”. Mińsk Mazowiecki Anielina – Huta Mińska – Wrzosów. Do przejścia ok. 18 km.
Zbiórka godz. 8:45 Dworzec Śródmieście PKP peron 1 z biletami wycieczkowymi powrotnymi do Anieliny. Odjazd
pociągiem KM o 9:00 (kierunek: SIEDLCE). Prowadzi kol. Albert Dreger – tel. 791778896.
3.10.2021r. (niedziela)
1. „Pożegnanie lata z jarzębiną w Niegowie przy zabytkowym młynie NOWOŚĆ organizuje Bractwo Zabrodzkie i Partnerzy
(m.in. Nasze Koło)”. Mostówka – Gaj – Niegów – Grzegorzewo. Do przejścia ok. 12 km (6 km + 6 km). Zbiórka godz. 8:50
Dworzec Wileński PKP (w hali kasowej) z biletami wycieczkowymi powrotnymi do Mostówki. Odjazd pociągiem o 9:10
(kierunek: TŁUSZCZ – na stacji Tłuszcz przesiadka na pociąg KM kierunek: OSTROŁĘKA). Uwaga: W programie
m.in. Jubileuszowe warsztaty Norwidiana 2021, wystawy, zabawy i konkurencje dla dzieci, ognisko. Cała impreza jest
połączona z akcją charytatywną na rzecz chorego Adasia Wernio. Prowadzi kol. Jan Rukat – tel. 600443171.
9.10.2021r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Sieraków – Pociecha – Truskaw. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:10 pętla
autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:22. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski – tel. 507317712.
10.10.2021r. (niedziela)
1. Świder – Józefów. Do przejścia ok. 16 km. Zbiórka godz. 8:47 na peronie w Świdrze (dojazd pociągiem SKM linii S1
odjeżdżającym z dworca PKP Warszawa Śródmieście o 8:11). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.
2. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (33)”. Treblinka PKS – Poniatowo – Treblinka (obóz) – Wycech –
Stoczek. Do przejścia ok. 23 km. Zbiórka godz. 7:10 pętla autobusowa Dworzec Wschodni (Lubelska) przyst. 10. Odjazd
autobusem STALKO linii M o 7:25 (kierunek: MAŁKINIA). Przewidywany powrót ok. 18. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski
– tel. 512557535.
16.10.2021r. (sobota)
1. „61. Centralny Zlot Młodzieży Palmiry 2021”. Izabelin UG – Dyrekcja KPN – Sieraków - Pociecha. Do przejścia ok. 8 km.
Zbiórka godz. 11:00 pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 11:22. Prowadzi kol. Jerzy Stefan
Tutaj – tel. 602815046.

17.10.2021r. (niedziela)
1. „Ślady Mennonitów”. Nowiny skrzyż. – Nowy Secymin – Kromnów – Piaski Królewskie – Nowiny skrzyż. Do przejścia
ok. 15 km. Zbiórka godz. 8:45 przystanek autobusowy Dworzec Gdański 04 (przed budynkiem PKP). Odjazd autobusem
PKS Polonus o 9:00 (kierunek: NOWINY). Przewidywany powrót ok. 16:45. Prowadzi kol. Jan Rukat – tel. 600443171.
23.10. 2021r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Laski – Góra Ojca – Michałówka – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka
godz. 9:10 pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:22. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski –
tel. 507317712.
24.10.2021r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Laski – Izabelin B – Mały Truskaw – Truskaw. Do przejścia ok. 11 km. Zbiórka godz. 10:30 pętla
autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 10:52. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj – tel. 602815046.
2. Stara Miłosna – Zagórze – Zbójna Góra – Międzylesie – Anin. Do przejścia ok. 19 km (z możliwością zakończenia po 14
km w Międzylesiu). Zbiórka godz. 8:30 pętla autobusowa Wiatraczna przyst.14. Odjazd autobusem 720 o 8:40. Prowadzi
kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.
30.10.2021 r. (sobota)
brak wycieczek
31.10.2021r. (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. Zgodnie z Uchwałą nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK wysokość składki członkowskiej w roku 2021 wynosi:
N- 65,- U-40,- UM-30,- 1/2UM-20,3. Zarząd Koła podjął uchwałę zawieszającą pobieranie składki klubowej za rok 2021.
ZARZĄD KOŁA
Red. T.S.

