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Tam, gdzie Mazowsze nie sięga… 
…ale Koleje Mazowieckie tak  Zapraszamy na wycieczkę pod znakiem Wujka Heńka (tego prawdziwego), 

Kleeberczyków, jodeł oraz amonitów. 

Kontakt: 

Małgorzata Gładyś-Kwatek  (510 002 570 m_gladys@wp.pl) 
Zgłoszenia przyjmuję do czwartku do końca dnia! 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w sobotę, 16 maja 2015 r. o godz. 7:15 na Dworcu PKP Warszawa Zachodnia 
w przejściu podziemnym przy kasach Kolei Mazowieckich 
Jedziemy pociągiem z Łowicza do Dęblina (pociąg KM 12400 odjazd 7:32) 

Powrót:  

W niedziela, 17 maja 2015 r. o godz. 18:37 na Dworzec PKP Warszawa Śródmieście.  

Bilety: 

Bilety na przejazd należy kupić we własnym zakresie. Przewóz rowerów w pociągach KM jest 
bezpłatny. 
 

BILETY TAM: 
Należy kupić bilet od stacji Warszawa Zachodnia (dla osób nieposiadających 
Warszawskiej Karty Miejskiej) lub od stacji Warszawa Falenica (dla posiadających WKM) 
do stacji Dęblin 
 

BILET POWROTNY: 
Należy kupić bilet od stacji Łuków do stacji Warszawa Śródmieście (dla osób 
nieposiadających Warszawskiej Karty Miejskiej) lub do stacji Warszawa Wola 
Grzybowska (dla posiadających WKM) (wyjazd w niedzielę o 16.33) 

Osoby niebędące studentami <26 lat kupują bilety wycieczkowe (na przejazd w jedną stronę 
TAM) na obie trasy takie jak powyżej (bilety z dodatkowym rabatem) 

Charakter wyjazdu:  

Kolarski 

Program:  

sobota:  Dęblin – Wola Gułowska – Wola Okrzejska - Krzywda (ok. 55 km) 
niedziela:  Krzywda – Rez. Jata - Łuków (ok. 45 km) 
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Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i pokrywają 

całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

Atrakcje: 

 Wola Gułowska – muzeum ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 r. 

 Wola Okrzejska – muzeum i miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza 

 Rezerwat przyrody Jata – rezerwat leśny 

 Łuków – muzeum regionalne 

Szacunkowy koszt:  

Studenci: 100 zł, pozostali 120 zł 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie bez tzw. wydatków własnych.  

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− sprawny rower przystosowany do turystyki wraz z oświetleniem oraz zapinką 
− kask rowerowy i rękawiczki rowerowe 
− sakwy lub plecak o pojemności 35-40 l 
− dwie dętki pasujące do obręczy roweru uczestnika (zgodność szerokości i wentyla) 
− pompka rowerowa dostosowana do wentyli roweru uczestnika 
− komplet łatek rowerowych 

Ubranie  

− odzież dostosowana do turystki rowerowej uwzględniająca różne warunki pogodowe 
− strój do spania, spodnie dresowe  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem (dla osób nieposiadających kasku) 

Inne  

− pieniądze oraz dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka 
− leki osobiste 
− kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki KOT i oraz innych odznak turystycznych  

Jedzenie  

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


