POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

Koło Terenowe Śródmieście
Warszawa, ul. Kopernika 30 pok. 522
KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH, STYCZEŃ 2022 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.

Życzymy wszystkim Naszym Turystom i Sympatykom, aby Nowy Rok spełnił Wasze zamierzenia i
dążenia zawodowe, aby był szczęśliwy w osobiste doznania, oraz przyniósł wiele satysfakcji z
własnych dokonań, a także radości i pięknych wspomnień ze wspólnego wędrowania.
Zarząd Koła.
POLECAMY:
1.01.2022r. (sobota)
brak wycieczek
2.01.2022r. (niedziela)
1. Choszczówka – Płudy. Do przejścia ok. 16 km. Zbiórka godz. 8:30 Dworzec Gdański PKP. Odjazd pociągiem KM o 8:42
(kierunek: Działdowo). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.
8.01.2022r. (sobota)
1. Cegłów – Gajówka Rososz – Rezerwat „Jedlina” – Mikanów – Barcząca. Do przejścia ok. 22 km. Zbiórka godz. 8:56
przystanek PKP Cegłów - dojazd pociągiem KM odjeżdżającym z dworca Warszawa Śródmieście PKP o 7:54
(kierunek:SIEDLCE). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.
9.01.2022r. (niedziela)
1. Podkowa Leśna – Otrębusy. Do przejścia ok. 16 km. Zbiórka godz. 8:25 Dworzec Śródmieście WKD (pod ul.
Chałubińskiego) przy kasach. Odjazd kolejką o 8:40. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.
15.01.2022r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Laski – Łuża – 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.
16.01.2022r. (niedziela)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (36)”. Białobrzegi – Nieporęt – Kolonia Wieliszew – Wola
Aleksandra – Legionowo PKP. Do przejścia 19 km. Zbiórka godz. 8:30 pętla autobusowa Metro Marymont przyst.15.
Odjazd autobusem 705 o 8:40. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – tel. 512557535.

22.01.2022r. (sobota)
1. Chrosna – Ponurzyca – Bagno Całowanie (pomosty i wieża widokowa) – Regut – Celestynów. Do przejścia ok. 20 km.
Zbiórka godz. 8:45 Dworzec Wschodni (w hali od strony ul. Lubelskiej) z biletami wycieczkowymi powrotnymi do
Chrosny. Odjazd pociągiem KM o 8:58 (kierunek: PILAWA) (z dworca Śródmieście PKP o 8:50). Prowadzi kol. Bronisław
Perek – tel. 884047836.
23.01.2022r. (niedziela)
brak wycieczek
29.01.2022r. (sobota)
1. „Na krańcu Warszawy: forty, rezerwaty i ...”. Do przejścia ok.15 km (z możliwością skrócenia). Zbiórka godz. 9:50 pętla
autobusowa Stare Bemowo (dojazd autobusami: 122, 154, 220, 523 lub tramwajem 20). Prowadzi kol. Jan Rukat – tel.
600443171.
30.01.2022r. (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.

