
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZE

Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

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

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU KOŁA

Zarząd Koła Terenowego "ŚRÓDMIEŚCIE" uchwałą z dnia 8.04.2022 r. zwołał

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

na dzień 1.07.2022 r. (piątek) godz. 15.45 (drugi termin  - 1.07.2022 r. godz. 16.00)
w sali konferenyjnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11 (1 piętro)

Prawo  uzestniczenia  w  Walnym  Zebraniu  Koła  z  głosem  decydującym  mają  wszyscy  członkowie  Koła
Terenowego  "SRÓDMIEŚCIE",  któży  okażą ważną  legitymację  członka  PTTK,  z  opłaconą  składką
członkowską za rok 2022.

Walne Zebranie PTTK jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych członków koła.
Walne Zebranie Koła obradujące w drugim terminie jest ważne niezależnie od liczby uczestniczących w nim
członków koła. Może ono obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w
zawiadomieniu o jego zwołaniu.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA KOŁA TERENOWEGO "ŚRODMIEŚCIE"
w dniu 1.07.2022 r.

(w pierwszym terminie - projekt, w drugim terminie porządek obligatoryjny)
1.  Powitanie uczestników Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Kola
2.  Wybór Prezydium Zebrania
3.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania
4.  Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania
5.  Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
6.  Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków 
     oraz ukonstytuowanie się tych komisji
7.  Przedstawienie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i głosowanie nad ich zatwierdzeniem
9.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu
10.  Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału
11. Ukonstytuowanie się nowych władz Koła 
12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążania osób nie będących członkami PTTK opłatami za udział 
      w imprezach organizowanych przez Koło
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie stosownych uchwał
14. Wystąpienie Prezesa nowo wybranych władz i zakończenie Zebrania

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA KOŁA TERENOWEGO "ŚRÓDMIEŚCIE"
w dniu 1.07.2022 r.

(projekt)
1.  Zebranie.odbywa  się  w  terminie  i  miejscu  wyznaczonym  przez  Zarząd  Koła,  a  jego  postanowienia  i
postanowienia niniejszego regulaminu opierają się o zbiór dokumentów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK
w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

2. Celem zebrania jest udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu, wybór nowych władz Koła
(Zarządu - 5 osób, Komisji Rewizyjnej - 3 osoby) oraz xx delegatów na Zjazd Oddzialu.



3. W zebraniu udzial biorą z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła z opłaconą składką za 2022 rok, z
głosem doradczym czlonkowie wladz Oddziału PTTK i inni zaproszeni goście.

4. Zebranie jest prawomocne jeżeli: w pierwszym terminie bierze w nim udział co najmniej połowa członków
Koła z opłaconą składką za 2022 rok, w drugim terminie niezależnie od liczby członków Koła biorących w nim
udział.

5. Zebranie odbywa się według przyjętego porządku obrad. Na Zebraniu odbywającym się w drugim terminie
obligatoryjny jest porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwolaniu Zebrania.

6.  Pracami  Zebrania  kieruje  3-osobowe Prezydium w składzie:  Przewodniczący,  jego  Zastępca  i  Sekretarz
wybrane  w  głosowaniu  jawnym.  Do  ich  obowiązkow  należy  prowadzenie  obrad  zgodnie  z  porządkiem  i
regulaminem Zebrania.

Prezydium Zebrania  powierza się  pełnienie  funkcji  Komisji  Mandatowej,  do której  należy  stwierdzenie,  na
podstawie listy obecności członków Koła, prawomocności obrad. 

7; Zebranie głosuje nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu w głosowaniu tajnym, na
kartach  przygotowanych  przez  Komisję  Skrutacyjną.  Na  kartach  do  głosowania  umieszczone  są  imiona  i
nazwiska wszystkich czlonków ustępującego Zarządu. Głosując należy pozostawić nieskreślone "TAK" jeżeli
głosuje  się  za  udzieleniem  absolutorium  lub  "NIE"  jeżeli  głosuje  się  za  nieudzielenien  absolutorium.  W
przypadku nieskreślenia żadnego lub obu tych słow przy nazwisku czlonka Zarządu, głos dla danego członka
jest nieważny.

8. Prezydium Zebrania powierza się pełnienie funkcji Komisji Wyborczej, do której należy przyjęcie zgłoszeń
kandydatów do poszczególnch władz i kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, do jakich
władz kandyduje, numer legitymacji członka PTTK, oświadczenie zgody na kandydowanie do władz lub na
delegata na Zjazd Oddziału. Zgłoszenie powinno być podpisane przez zgłaszającego i kandydującego.

9. Wybory do władz Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału odbywają się za pomocą oddzielnych kart do
głosowania  przygotowanych  przez  Komisję  Skrutacyjną.  Na  karcie  wyborczej  umieszcza  się  nazwiska
kandydatów w porządku alfabetycznym oraz liczbę osób wybieranych do poszczególnych władz i delegatów na
Zjazd Oddziału.

Glos  w  głosowaniu  jest  ważny,  jeżeli  został  oddany  za  pomocą  kart  wyborczych  przygotowanych  przez
Komisję Skrutacyjną a liczba nie skreślonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla
danego, wybieranego rodzaju władzy lub liczbie delegatów na Zjazd Oddziału.

10.  O wybraniu  do  władz  Koła  /na  delegata  na  Zjazd  Oddziału/  decyduje  uzyskanie  co  najmniej  połowy
oddanych,  ważnych  głosów oraz  zajęcia  miejsca  w  zatwierdzonej  liczbie  członków danego  rodzaju  władz
/delegatów/. 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez 2 lub więcej  kandydatów, dokonuje się  wyborów
uzupelniających, w których biorą udział kandydaci z tą samą liczbą głosów.

11. Zebranie kostytuujące nowo wybranych władz odbywa się w dniu wyborów.

12.  W sprawach nieuregulowanch  niniejszym regulaminem mają  zastosowanie  zapisy  Ordynacji  wyborczej
PTTK            (Uchwała ZG PTTK nr 171/XIX/2020 z dnia 4.07.2020).

13. Interpretacja Regulaminu należy do Prezydium Zebrania.

       Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania



KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH, CZERWIEC 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 :

4.06.2022r. (sobota)
Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK organizuje 57 Rajd Janowskiego (dla chętnych możliwość nabycia 
metalowego znaczka rajdowego w cenie 25 zł). Meta Rajdu została zlokalizowana na wyspie wśród mokradeł w Ostrówku, 
gdzie dojdziemy dwiema trasami:
1. Jasienica Mazowiecka (kościół, pomniki) – Ostrówek (zwiedzanie domu św. Faustyny) – Rezerwat „Dębina” – Klembów 

PKP. Do przejścia ok.10 km. Odjazd pociągiem o godz. 8:25 z Dworca Wileńskiego PKP. Prowadzący oczekuje na 
przystanku PKP w Jasienicy Mazowieckiej. Prowadzi kol. Jan Piotrowski – tel. 604535720.

2. Klembów PKP – Ostrówek (zwiedzanie domu św. Faustyny) – Rezerwat „Dębina” – Klembów PKP. Do przejścia ok. 6 km.
Odjazd pociągiem o godz. 9:13 z Dworca Wileńskiego PKP. Prowadzący oczekuje na przystanku PKP w Klembowie. 
Prowadzi kol. Alicja Świątek – tel. 508722087.

Na Rajdzie możliwość nabycia metalowego znaczka rajdowego w cenie 25 zł. Wpłaty należy dokonać na starcie u 
prowadzącego trasę lub na mecie w Ostrówku. 

 

5.06.2022r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. „600-lecie Burakowa”. Na trasie pomniki pamięci poległych i rozstrzelanych w 1939 r., kościół 

parafialny przy klasztorze Niepokalanek, „winna kaczka” od dobroczyńcy dla zgromadzenia sióstr, marsz wałem wiślanym 
przez obszary Natura 2000, wizyta i zwiedzanie stajni i wybiegów dla dla koni, kawiarnia (napoje w przystępnej cenie). Do 
przejścia ok. 7 km.  Zbiórka godz. 10:00 pętla autobusowa Metro Młociny przyst,21. Odjazd autobusem linii 150 o 10:23. 
Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

2. „Wzniesienia Mławskie”. Czeruchy – Dąb „Adam” – Sułkowo (Kolonia, Baraki) – Morawy – Konopki. Do przejścia ok. 22
km. Zbiórka godz, 8:10 Dworzec Gdański PKP (w hali kasowej) z biletami wycieczkowymi powrotnymi do stacji Konopki.
Odjazd pociągiem KM o 8:32 (kierunek: DZIAŁDOWO). Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

8.06.2022r. (środa)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (42)”. Ostrówek – Otwock Wielki – Otwock Mały – Karczew. Do 

przejścia ok. 12 km. Zbiórka godz. 8:00 pętla autobusowa Dworzec Wschodni (Lubelska) przyst. 10. Odjazd autobusem 
PKS GARWOLIN o 8:15 (kierunek: GARWOLIN). Przewidywany powrót ok. godz. 14:30. Prowadzi kol. Tomasz 
Sikorski  – tel. 512557535.

9.06.2022r. (czwartek)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Wólka Węglowa – Pogórze – Sieraków – Izabelin UG. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:45 

pętla autobusowa Metro Marymont przyst. 12. Odjazd autobusem 110 o 10:05. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 
602815046.

11.06.2022r. (sobota) / 12.06.2022r. (niedziela)
Dwudniowa wycieczka rowerowa. Święta Góra Grabarka - Cerkiew Przemienienia Pańskiego, odkrywkowa Kopalnia Kredy w 

Mielniku, szlak bunkrów - Linia Mołotowa z lat 1940-1941, Siemiatycze, Kasztelanik, Św. Góra i źródło Prowały. Długość 
tras ok. 40 – 50 km. Dojeżdżamy sobotnim pociągiem (KM/PR) z Warszawa Wschodnia o 6:02 - 8:37 godz. Powrót w 
niedzielę po południu lub wieczorem. Potrzebuję zarezerwować noclegi z wyprzedzeniem.  Zapisy prowadzi kol. Bronisław
Perek – tel. 884047836. 



12.06.2022r. (niedziela)
1. Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej. Zbiórka godz. 9:20 Dworzec Warszawa Śródmieście WKD (pod ul. 

Chałubińskiego). Odjazd kolejką o 9:40 do Podkowy Leśnej). Mieszkańcy Podkowy Leśnej przyjmują przybyłych zawsze 
serdecznie. Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.

 

15.06.2022r. (środa)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (43)”. Prażmów – Mirowice – Las Lesznowski – Duży Dół – 

Głuchów. Do przejścia ok. 14 km. Zbiórka godz. 8:30 pętla autobusowa Metro Wilanowska przyst. PKS. Odjazd 
autobusem PKS POLONUS o 8:40 (kierunek: GRÓJEC). Przewidywany powrót ok. godz. 15:30. Prowadzi kol. Tomasz 
Sikorski  – tel. 512557535.

     18.06.2022r. (sobota)
1. „Maszeruj i poznawaj” – zwiedzanie Muzeum Nurkowania. Rzadka okazja ze względu na ograniczenie dostępu. Jedyne 

takie w Polsce. Około 800 eksponatów. Liczba miejsc ograniczona 15-20 osób. Zapisy pod numerem telefonu jak poniżej. 
Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

19.06.2022r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Truskaw – Mały Truskaw – Sadykierz – Marcinowa Góra – Truskaw. Do przejścia ok. 11 km.  

Zbiórka godz. 9:50 pętla autobusowa Metro Młociny przyst. 19. Odjazd autobusem 210 o 10:15. Prowadzi kol. Jerzy Stefan
Tutaj  – tel. 602815046.

2. Stara Wieś – Bagno Bocianowskie – Goździkowe Bagno – Celestynów. Do przejścia ok. 16 km. Zbiórka godz. 8:30 
Dworzec Śródmieście PKP peron 1 z biletami wycieczkowymi powrotnymi do Celestynowa. Odjazd pociągiem KM o 8:42 
(kierunek: PILAWA). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836. 

  

         25.06.2022r. (sobota)
1. „Polnymi drogami”. Brody Warszawskie – Studzianki – Wkra – Brody Warszawskie. Do przejścia ok. 20 km. Zbiórka 

godz. 8:20 Dworzec Gdański PKP (w hali kasowej) z biletami wycieczkowymi powrotnymi do Brodów Warszawskich. 
Odjazd pociągiem KM o 8:40 (kierunek: DZIAŁDOWO). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.

26.06.2022r. (niedziela) 

1. „Maszeruj i poznawaj”. Palmiry – ścieżka przyrodniczo dydaktyczna wokół Palmir – Ćwikowa Góra – Paśniki – Truskaw. 
Do przejścia ok. 10 km.  Zbiórka godz. 9:30 pętla autobusowa Metro Młociny przyst. 20. Odjazd autobusem 800 o 9:56. 
Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

2. Kabaty – Las Kabacki – Kabaty. Do przejścia ok. 16 km. Zbiórka godz. 8:50 na peronie stacji Metro Kabaty. Wymarsz na 
trasę o 9:00. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.

29.06.2022r. (środa)
1. Kosów – Młochów – Rozalin. Do przejścia ok. 6 km. Zbiórka godz. 9:15 pętla autobusowa P+R Al. Krakowska przyst.15. 

Odjazd autobusem 703 o 9:35. Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.

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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