
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZE

Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

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

KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH, SIERPIEŃ 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 o posiadaniu 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 :

6.08.2022r. (sobota)
 1. Kamieńczyk – Loretto – Liwiec – Urle. Do przejścia ok. 21 km – możliwość kąpieli. Zbiórka godz. 7:45 ulica Wileńska 

przystanek autobusów Dar-Bus (niedaleko od Targowej). Odjazd autobusem DAR-BUS o 8:00 (kierunek: SADOWNE). 
Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836.

7.08.2022r. (niedziela)
1. „Z piknikiem przy młynie”. Grzegorzewo – Wysychy – Niegów – Gaj – Mostówka. Do przejścia ok. 12 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 ramach 
finansowego wsparcia budowy zadaszenia - kupujemy pizzę (20 PLN), lub hot doga (10 PLN) . Planowany powrót ok. 
18:15. Prowadzi kol. Jan Rukat   –  tel. 600443171.

 

10.08.2022r. (środa)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Las Kabacki – pomniki ofiar – Park Kultury i Wypoczynku. Na polanie rekreacyjnej możliwe 

ognisko – kiełbasa we własnym zakresie. Do przejścia ok. 6,5 km. Zbiórka godz. 9:30 pętla autobusowa Metro Wilanowska 
przyst.18. Odjazd autobusem linii 709 o 9:55. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

13.08.2022r. (sobota)
1. „Spacer po Mazowieckim PK”. Międzylesie PKP – Radość – Międzylesie. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:10 

przystanek autobusowy Centrum 15. Odjazd autobusem linii 521 o 9:23. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – tel. 
507317712.

1. „Gdzie Bug wylewał”. Topór – Rezerwat „Czaplowizna” – Krupińskie – „Kules” (wydma i torfowisko) – Sadowne 
Węgrowskie. Do przejścia ok. 16 km. Zbiórka godz. 9:20 Dworzec Wileński PKP (w hali kasowej) z biletami 
wycieczkowymi powrotnymi do Sadownego Węgrowskiego. Odjazd pociągiem o 9:40 (kierunek: MAŁKINIA). Prowadzi 
kol. Jan Rukat   –  tel. 600443171.

14.08.2022r. (niedziela)
1. Koncert Chopinowski i poezja Cypriana Norwida w pałacu w Dębinkach. Zbiórka godz. 14 00 Pl.Defilad (parking za 

Metrem Centrum).  Odjazd autokaru godz. 14 30.Powrót do W-wy ok. godz. 19 00.Koncert i przejazdy autokarem 
bezpłatne.Nienależący do PTTK  płacą 5 zł. Prowadzi kol. Alicja Świątek  – tel. 508722087.

2. „Maszeruj i poznawaj”. Dąbrowa Leśna – Łuże – Przedłuże – Góra Ojca – Laski. Do przejścia ok. 8 km. Zbiórka godz. 9:20
pętla autobusowa Metro Młociny przyst.22. Odjazd autobusem 250 o 9:41. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 
602815046.

 



20.08.2022r. (sobota)
1. „Lato nad Świdrem”. Glinianka – Złoty Kanion – Adamówka – Żanęcin – Świder. Do przejścia ok. 21 km. Zbiórka godz. 

8:30 pętla autobusowa Wiatraczna przyst.23. Odjazd autobusem linii 720 o 8:40. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 
884047836.

21.08.2022r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Wieś Palmiry – Kościelna Droga – pomnik – Graniczna Droga – Cmentarz Palmiry. Do przejścia 

ok. 8 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. Nieporęt – Michałów-Reginów – Stanisławów Pierwszy. Do przejścia ok. 12 km. Zbiórka godz. 8:45 pętla autobusowa 
Metro Marymont przyst. 15. Odjazd autobusem linii 735 o 9:00. Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 884047836. 

 

24.08.2022r. (środa)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (45)”. Zegrze Południowe – Rezerwat „Wieliszewskie Łęgi” – 

Wieliszew – Jezioro Kwietniówka (dawny cmentarz prawosławny) – Nieporęt UG. Do przejścia ok. 13 km. Zbiórka godz. 
9:00 pętla autobusowa Metro Marymont przyst. 15. Odjazd autobusem linii 735 o 9:14. Przewidywany powrót ok. godz. 
15:30. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

26.08.2022r. (piątek)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Wycieczka do Sochaczewa, a następnie pociągiem retro do Tułowic – powrót do Sochaczewa. 

Program edukacyjny, animacje, gry dla seniorów pow.50 lat, ognisko w bazie turyst. w Tułowicach, krótki spacer po 
Puszczy Kampinoskiej. Prowiant własny lub zakupiony na miejscu. Tylko 10 miejsc (rezerwacja), decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zbiórka na Dworcu Ochota o godz. 8.00. Odjazd KM do Sochaczewa (bilety we własnym zakresie), godzina 
będzie podana.Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

27.08.2022r. (sobota)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (46)”. Górki Borze – Turna – Stara Wieś (zwiedzanie) – Rezerwat 

„Moczydło” – Majdan. Do przejścia 19-20 km. Zbiórka godz. 7:45 ulica Wileńska przystanek autobusów Dar-Bus 
(niedaleko od Targowej). Odjazd autobusem DAR-BUS o 8:00 (kierunek: STOCZEK). Przewidywany powrót ok. godz. 
17:40. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

28.08.2022r. (niedziela) 

1. „Maszeruj i poznawaj”. Spacer od ulicy Modlińskiej do Wału Wiślanego – przez kładkę nad Kanałem Żerańskim (park 
widokowy), cypel wiślany, stajnia „ Pociecha”; Ośrodek Edukacyjny „Kamień” - finał z rozdaniem nagród w  konkursie 
„Warszawa w kwiatach”, piknik okolicznościowy. Do przejścia ok. 7 km. Zbiórka godz. 8:20 pętla autobusowa Metro 
Marymont przyst.15. Odjazd autobusem linii 705 o 8:40. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – tel. 602815046.

2. Miedzeszyn – Plaża Romantyczna – Most Siekierkowski. Do przejścia ok. 15 km. Ze stacji Miedzeszyn ruszamy o godz. 
9:10 (z Dworca Śródmieście o 8:43 (KM), z Dworca Wschodniego peron 7 o 8:50). Prowadzi kol. Bronisław Perek – tel. 
884047836. 

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,-  
3. W dniu 24 września 2022r. (sobota) kolejny raz organizuję wycieczkę – jazdę pojazdami konnymi z wodzirejem, oprawą 

muzyczną  po Lasach Celestynowskich. W programie: zwiedzanie bunkrów obserwacyjnych z II wojny światowej 
(możliwość postrzelania do tarczy z broni pneumatycznej),występ zespołu ludowego "Podbielanki" z Celestynowskiego 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, konsumpcja dań regionalnych: zalewajka z pulpetami, pierogi z kapusty i prawdziwych
grzybów, smalec ze skwarkami, ogórki kiszone własnej produkcji, kawa, herbata, ciasta. Ognisko (kiełbasa i inne specjały 
we własnym zakresie). Koszt uczestnictwa 95 złotych, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat, najpóźniej do 10 
września 2022 r. Nieobecność w dniu wycieczki nie powoduje zwrotu pieniędzy - istnieje możliwość przekazania 
uczestnictwa dla innej osoby. Z uwagi na zmianę rozkadu jazdy PKP w dniu 3 września szczegóły wyjazdu podane będą we 
wrześniowym kalendarzyku. Prowadzenie Jerzy Stefan Tutaj – tel. 602-815-046. Proszę wpłacać na moich wycieczkach lub 
w biurze Zarządu Koła Terenowego Śródmieście przy ulicy Kopernika 30 w Warszawie, V piętro pok.522 w każdy piątek 
między 16-17.

ZARZĄD KOŁA
Red. T.S.
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