


 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/K/16) 

PK 1 
Gra plenerowa 
Ile jest pionków? 

PK 2 
Zdrój „Piwniczanka P-7” 
Jaka jest głębokość odwiertu? 

PK 3 
Fontanna w Parku Zdrojowym 
W którą rocznicę lokacji miasta wybudowano fontannę? 

PK 4 
Pijalnia wód mineralnych zbudowana w 1992 r. – w 60. rocznicę budowy pierwszej 
piwniczańskiej pijalni. 
Ile „PIWNICZANEK” jest w ogrodzeniu? 

PK 5 
Budynek przystanku kolejowego zbudowany z muru pruskiego w 1908/09 r. 
Ile okien jest w budynku od strony torów? 

PK 6 

Cmentarz żydowski prawdopodobnie z końca XIX w. Podczas II wojny światowej część 
nagrobków była wykorzystywana do celów budowlanych, do czasów obecnych zachowało się 
jedynie kilkanaście macew. 
Jaką liczbę napisano na białym betonowym słupku najbliżej cmentarza?  

PK 7 

Figura św. Jana Pawła II na dziedzińcu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  
Kościół został wybudowany w stylu neobarokowym w latach 1881-86 na miejscu starszych 
istniejących w tym miejscu świątyń. 
Co leży na głazie obok siedzącej postaci? 

PK 8 
Kapliczka przydrożna 
Ile postaci jest na płaskorzeźbie wewnątrz kapliczki? 

PK 9 
Zabytkowy cmentarz - pomnik poświęcony poległym w latach 1939-45 
Ile było kobiet wśród ofiar? 

PK 10 
Cysterna murowana z XVII wieku. Pierwotnie zaopatrywała mieszczan w wodę, potem służyła 
jako zbiornik przeciwpożarowy. W 1801 r. doprowadzono tu wodę systemem drewnianych rur. 
Jakie rzemiosła wymieniono na szczycie? 

PK 11 
Pomnik poświęcony mieszkańcom Piwnicznej poległym podczas II wojny światowej 
Ile osób, których nazwisko rozpoczyna się literą „P”, wymieniono na tablicy? 

PK 12 
Pomnik upamiętniający istniejącą w tym miejscu do 1941 r. bożnicę 
Ile wynosi suma cyfr z liczby w prawym dolnym rogu tablicy? 

PK 13 
Drewniana studnia 
Co znajduje się na szczycie? 

PK 14 
Zabytkowa kapliczka przydrożna z XIX w. z figurą św. Jana Nepomucena 
Z jakiego drewna wykonano figurkę świętego? 

PK 15 
Pomnik upamiętniający 500. i 550. rocznice bitwy pod Grunwaldem 
Na co „praojcom”? 

PK 16 
Figura Matki Boskiej na zboczu góry, w Parku Węgielnik-Skałki 
Ile ławeczek umieszczono wokół figury? 
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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