
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZE

Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

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

KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH, KWIECIEŃ 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. 

P O L E C A M Y :

2.04.2022r. (sobota)
1. „Spacer po Lasach Legionowskich”. Białołęka (Insurekcji) – Os. Józefów – Choszczówka. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka 

godz. 9:00 przystanek autobusowy Budowlana 06 (dojazd tramwajami: 1,3,4,25). Odjazd autobusem 176 o 9:11. Prowadzi 
kol. Henryk Ogonowski  – tel. 507317712.

 

3.04.2022r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Spotkanie przedświąteczne przy ognisku w Zimnych Dołach. Do przejścia ok. 9 km.  Zbiórka godz.

8:00 Dworzec Śródmieście PKP peron 3. Odjazd pociągiem KM o 8:30 (kierunek: RADOM). Uwaga! Kiełbasa na ognisko i
inne specjały we własnym zakresie). Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

2. „Przez góry i doliny”. Pomiechówek – Szczypiorno – Kosewo – Modlin. Do przejścia ok. 20 km. Zbiórka godz. 8:15 
Dworzec Gdański PKP (w hali kasowej) z biletami wycieczkowymi powrotnymi do Pomiechówka. Odjazd pociągiem KM 
o 8:32 (kierunek: DZIAŁDOWO). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.

9.04.2022r. (sobota)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Wólka Węglowa – Michałówka – Laski. Do przejścia ok. 5 km. Spotkanie z siostrą Angeliką – 

informacja na temat historii i działalności Zakładu dla Ociemniałych (herbata i kawa – poczęstunek na miejscu). Zbiórka 
godz. 8:15 pętla autobusowa Metro Marymont przyst. 12. Odjazd autobusem 110 o 8:35. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  
– tel. 602815046.

2. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (40)”. Brańszczyk – Ojcowizna – Lipa – Sieczychy – Zygmuntowo 
Mazowieckie PKP. Do przejścia ok. 21 km. Zbiórka godz. 7:10 pętla autobusowa Dworzec Wschodni (Lubelska) przyst. 10.
Odjazd autobusem STALKO linii M o 7:25 (kierunek: MAŁKINIA). Przewidywany powrót pociągiem ok. godz. 17. 
Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

10.04.2022r. (niedziela)
1. „Niedziela Palmowa w Łowiczu”. Łowicz (zwiedzanie) – Janowiec – Bednary. Do przejścia ok. 17 km. Zbiórka godz. 9:00 

Dworzec Śródmieście PKP peron 3 z biletami w jedną stronę do Łowicza. Odjazd pociągiem KM o 9:22 (kierunek: 
ŁOWICZ). Przewidywany powrót do Warszawy ok. 19:35. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836. 

2. Białołęka Ratusz – Buków – Jabłonna. Do przejścia 14 km. Zbiórka godz. 9:10 przystanek autobusowy Metro Marymont 11
(na ul. Włościańskiej obok pętli). Odjazd autobusem linii 518 o 9:27. Prowadzi kol. Jan Rukat  – tel. 600443171.

 



17.04.2022r. (niedziela – Wielkanoc)

Wszystkim Przyjaciołom i Znajomym z turystycznych szlaków 
życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych i prawdziwie wiosennego odrodzenia w każdym aspekcie

życia
                  składają Zarząd Koła oraz Prowadzący wycieczki.

18.04.2022r. (poniedziałek wielkanocny)
1. Ustanówek – Zalesie Górne. Do przejścia ok. 6 km. Zbiórka godz. 8:40  Dworzec Śwódmieście PKP peron 3 z biletami do 

Ustanówka (granica 2 strefy biletowej: Zalesie Górne). Odjazd pociągiem KM o 8:56 (kierunek: GÓRA KALWARIA). 
Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.

23.04.2022r. (sobota)
Tego dnia zapraszamy wszystkich wędrujących z nami na wspólne wiosenne ognisko, które zapłonie na Polanie Jakubów 

przy Dyrekcji KPN. To dobra okazja by spotkać się w większym gronie, członków i sympatyków naszego Koła. Ognisko 
zapalimy ok. Godz. 12:30. Każdy uczestnik ogniska otrzyma pamiątkowy znaczek, porcję kiełbasy i chlebek.

1. Laski – Izabelin. Do przejścia ok. 5 km. Zbiórka godz. 10:00 pętla autobusowa Metro Młociny przyst.19. Odjazd autobusem
210 o 10:15. Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.

2. Laski – Góra Ojca – Izabeli. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:20 pętla autobusowa Metro Młociny przyst.19. Odjazd 
autobusem 210 o 9:35. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – tel. 507317712.

3. Truskaw – Karczmisko – Pociecha – Sieraków – Izabelin. Do przejścia ok. 12 km. Zbiórka godz. 8:40 pętla autobusowa 
Metro Młociny przyst.19. Odjazd autobusem 210 o 8:55. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.

24.04.2022r. (niedziela) 

1. „Maszeruj i poznawaj”. Zwiedzanie Brwinowa z przewodnikiem. Do przejścia ok. 9 km. Zobaczymy: kościół parafialny, 
cmentarz z kwaterami wielu wybitnych postaci zasłużonych dla kultury, nauki i historii Polski, park z pałacem Wieruszów-
Kowalskich, pałacyk Bartkiewiczów (siedziba Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa) – w ogrodzie ognisko (kawa, herbata, 
kiełbasa i inne we własnym zakresie). Koszt udziału w wycieczce 10 zł. Zapisy i opłaty będę przyjmował na moich 
wycieczkach lub w siedzibie KT „Śródmieście” w piątki w godzinach 16:30-17:30, ul. Kopernika 30, 5 piętro pokój 523. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zbiórka godz. 8:00 Dworzec Śródmieście PKP peron 3 z biletami powrotnymi do Brwinowa 
(granica 2-strefy biletowej: Pruszków). Odjazd pociągiem KM o 8:26 (kierunek: SKIERNIEWICE). Prowadzi kol. Jerzy 
Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

26.04.2022r. (wtorek)
1. Miętne – Lisie Jamy – Rezerwat „Rogalec” – Pilawa. Do przejścia ok. 12 km. Zbiórka godz. 8:00 pętla autobusowa 

Dworzec Wschodni (Lubelska) przyst. 10. Odjazd autobusem PKS GARWOLIN o 8:20 (kierunek: ŻELECHÓW). 
Przewidywany powrót ok. godz. 15:30. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

30.04.2022r. (sobota)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Laski – Lipków – Mały Truskaw – Truskaw. Do przejścia ok. 10 km.  Zbiórka godz. 10:10 pętla 

autobusowa Metro Młociny przyst. 19. Odjazd autobusem 210 o 10:35. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.
 

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 Zarządu Głównego PTTK wysokość składki członkowskiej w roku 2022 wynosi:
      N- 65,-    U-40,-    UM-30,-  

ZARZĄD KOŁA
Red. T.S.
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