9 ZŁAZ PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
14 kwietnia 2018 r. (sobota)

*

Niegów

*

Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK organizuje
kolejny Złaz Przodowników Turystyki Pieszej, na który zapraszamy
Koleżanki i Kolegów - Przodowników Turystyki Pieszej z Warszawy i okolic.

Dzięki życzliwemu wsparciu Urzędu Gminy Zabrodzie i Bractwa Zabrodzkiego tym razem
spotykamy się w Niegowie na równinie Wołomińskiej w gminie Zabrodzie. Okolica
związana jest z dwoma słynnymi Polakami. Pierwszy to Cyprian Kamil Norwid, który
urodził się w 1821 r. w dworku w Głuchach. W dworku jest muzeum Jemu poświęcone
(prowadzone przez Fundację Muzum Norwida). Drugi to Kardynał Stefan Wyszyński, który
w latach 1974-1978 wakacje spędzał w miejscowości Gaj w klasztorze Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Warte obejrzenia jest też największe wrzosowisko pod
Warszawą w ok. Mostówki i Lucynowa a także rozlewisko rzeki Fiszor (wieś Młynarze) a
także wiele inych ciekawych miejsc.
Proponujemy wspólne dojście do Niegowa, gdzie spotkamy się przy ognisku przy
zabytkowym młynie „Nowość”, którego gospodarzem jest Bractwo Zabrodzkie - trasą:
Mostówka – Niegów. Trasa ok. 5 km. Na trasie odwiedzimy m.in. zabytkową poczekalnię
w Mostówce, Pałac w Niegowie z XIX wieku, kościól parafialny Sw. Trójcy w Niegowie
z 1866 r. Dojazd do Mostówki z Dworca PKP Warszawa Wileńska z przesiadką w
Tłuszczu. Spotykamy się na Dworu Wileńskim PKP przy kasach o godz. 8.00.
Odjazd pociągiem o godz. 8. 15. Prowadzi kol. Jan Rukat (tel. 600 443 171).
Można również dojechać bezpośrednio do Niegowa autobusem z Warszawy.
Szczegóły dojazdu na stronie autobusowyrozkladjazdy.pl
Rozpalenie ogniska planujemy ok. godz. 12.30 w Niegowie przy młynie „Nowość”.
Przewidziane jest zwiedzanie młyna.
Zapewniamy pamiątkowy znaczek. Kiełbasa na ognisko we własnym zakresie.
Powrót możliwy bezpośrednio z Niegowa autobusem ok. godz. 15, ewentualnie
pociągiem z Mostówki o godz. 16.05 (dojście ok. 5 km.)

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2018 r. są ubezpieczeni, pozostali
ubezpieczają się we własnym zakresie. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestników
odpowiadają sami uczestnicy.
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