
W imieniu Zarządu Komisji Młodzieżowej działającej przy Oddziale Miejskim Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu  mam zaszczyt 

zaprosić na pierwszą w 2016 r. imprezę z cyklu 

"Poznajemy okolice Torunia" 

Data: 06.02.2016 r. (sobota) 

 

Trasa: Cierpice stacja PKP – tereny leśne Nadleśnictwa Cierpiszewo – Cierpice stacja PKP 

 

Zbiórka: o godzinie 9:10 na dworcu kolejowym w Cierpicach 

w przypadku opóźnienia pociągu godzina zbiórki ulega przesunięciu 

 

Prowadzący: Patryk Staniszewski 

 

Długość trasy: ok. 8 km 

 

Atrakcje: pomnik przyrody w postaci zrośniętych sosen (3 pkt do Odznaki Turysta 

Przyrodnik), ścieżka przyrodnicza „Podtoruńskie bory” z 7 przystankami na trasie (5 pkt do 

Odznaki Turysta Przyrodnik), obelisk upamiętniający pożar, który miał miejsce w 1992 r. 

 

Zapisy: opiekunowie grup zorganizowanych proszeni są o przesłanie do dnia 5.02.2016 r. do 

godziny 15:00 maila na adres komisja.mlodziezowa@gmail.com, w którym zawrą informację 

na temat ilości osób zamierzających wziąć udział w wycieczce. 

 

Dojazd: pociąg relacji Olsztyn Główny – Toruń Główny odjeżdża z następujących stacji: 

Toruń Wschodni (godz. 8:47; koszt biletu: dla dzieci: 2,02 zł, dla dorosłych: 3,20 zł), Toruń 

Miasto (godz. 8:51; koszt biletu: dla dzieci: 1,83 zł, dla dorosłych: 2,90 zł), Toruń Główny 

(godz. 8:55; koszt biletu: dla dzieci: 1,57 zł, dla dorosłych: 2,50 zł), Toruń Kluczyki (godz. 

8:59; koszt biletu: dla dzieci: 1,57 zł, dla dorosłych: 2,50 zł). Stacja Cierpice jest kolejną za 

Toruń Kluczyki. 

Powrót: pociąg relacji Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni odjeżdża ze stacji w Cierpicach 

o godzinie 12:04 i dojeżdża do następujących stacji: Toruń Kluczyki (o godzinie 12:09; koszt 

biletu: dla dzieci: 1,57 zł, dla dorosłych: 2,50 zł), Toruń Główny (o godzinie 12:13; koszt 

biletu: dla dzieci: 1,57 zł, dla dorosłych: 2,50 zł), Toruń Miasto (o godzinie 12:26; koszt biletu: 

dla dzieci: 1,83 zł, dla dorosłych: 2,90 zł), Toruń Wschodni (o godzinie 12:30; koszt biletu: 

dla dzieci: 2,02 zł, dla dorosłych: 3,20 zł) 

 

        Z turystycznym pozdrowieniem, 

Patryk Staniszewski 

mailto:komisja.mlodziezowa@gmail.com

