
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej  

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

Pociągiem retro nad Bzurę 
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Klubu, a w szczególności Kursantów na wyjazd 
inauguracyjny Kursu OT. W tym roku, w związku z wyborami parlamentarnymi, pojedziemy niedaleko od 

Warszawy, żebyśmy zdążyli wrócić przed zamknięciem lokali wyborczych, a wyjazd odbędzie się pod hasłem 
„CISZA WYBORCZA”. Zatem żadnych rozmów o polityce, tylko zabawa! 

Kontakt i zgłoszenia: 
Małgorzata Gładyś-Kwatek  (510 002 570 m_gladys@wp.pl) 
Rafał Kwatek   (510 002 561 quateq@wp.pl) 

Uwaga! Zaliczki w wysokości 50 zł zbieramy do czwartku 15 października. 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w sobotę, 24.10.2015 r. o godz. 7:35 na Dworcu PKP Warszawa Śródmieście na peronie 3. 
Jedziemy pociągiem KM19404 z Warszawy Wschodniej do Łowicza Głównego (odjazd 7:51) 

Powrót:  

W niedzielę, 25.10.2015 r. o godz. 17:24 na Dworzec PKP Warszawa Śródmieście.  

Bilety: 

Bilety na pociąg KM należy kupić we własnym zakresie. 

Studenci mający mniej niż 26 lat kupują bilet TAM i Z POWROTEM ze zniżką studencką z opcją 
powrotu w niedzielę (cena biletu 15,00 zł). 

Pozostałe osoby kupują bilety wycieczkowe TAM i Z POWROTEM na relację Warszawa Śródmieście – 
Sochaczew z opcją powrotu w niedzielę (cena biletu 24,34 zł). 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy, krajoznawczy 

Program:  

sobota:  Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, przejazd pociągiem retro na trasie 
Sochaczew – Wilcze Tułowskie 
trasa piesza: Wilcze Tułowskie – Góra Kapturowa – Kromnowska Droga – Białe Góry 
Śladowskie – Tułowice (ok. 18 km) 

niedziela:  trasa piesza: Tułowice – Brochów – Tułowice – Śladów (ok. 17 km) 
 przejazd busem do Sochaczewa, Muzeum Bitwy nad Bzurą 
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Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i pokrywają 

całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

Nocleg: 

Domki 9-osobowe w Osadzie Puszczańskiej PTTK (ogrzewane, z łazienkami) 

Atrakcje: 

 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie 

 Przejazd POCIĄGIEM RETRO 

 Gotycko-renesansowy kościół obronny w Brochowie – miejsce chrztu Fryderyka Chopina 

 Muzeum Bitwy nad Bzurą 

 Malownicze krajobrazy – zakola Bzury i kampinoskie góry 

 Wieczór integracyjny przy kominku i gitarach 

Szacunkowy koszt:  

Studenci: 110 zł, pozostali 130 zł 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie bez tzw. wydatków własnych.  

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak 
− termos lub butelka na wodę 

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki 

Inne  

− pieniądze 
− dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK 
− leki osobiste, kosmetyczka, ręcznik 
− latarka (najwygodniejsza „czołówka”) 
− (opcjonalnie) kompas i mapa (polecana mapa 1:50 000 Kampinoski Park Narodowy wyd. 

Compass) 
− (opcjonalnie) aparat fotograficzny 
− klapki, sandały lub inne obuwie na zmianę do chodzenia po obiekcie noclegowym 
− książeczki OTP i innych odznak turystycznych  

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda na trasę pierwszego dnia 


