
  

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK),  
do których zadano pytania.  

Odpowiedzi na pytania,  
jako potwierdzenie przebycia trasy  
należy dostarczyć do organizatora. 

Opracowanie trasy i mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: wrzesień 2017 r. 

wersja 1.1 

           OSP w Gliniance 

          Potrzeba powołania na terenie Glinianki straży ogniowej pojawiła się po   
          wielkim pożarze we wsi Rzakta w 1916 roku. W obawie przed podobnymi  
         zdarzeniami jeszcze w tym samym roku ruszyły przygotowania do jej  
         założenia. Zebrano ochotników na strażaków, którym zapewniono szkolenie,  
         na razie sprawnościowe oraz zaczęto gromadzić środki finansowe na ich  
        wyposażenie. Pół roku później, w lipcu 1917 roku nastąpiło zatwierdzenie   
        statutu i formalna rejestracja Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance.  
        Swój chrzest bojowy druhowie przeszli rok później gasząc pożary w Górkach,  
       Jatnem oraz Wólce Mlądzkiej. Szybko rosła siła bojowa strażaków. W kolejnym  
       roku na ich wyposażenie trafił wóz konny zaadoptowany pod przewóz jednej  
       z dwóch sikawek oraz dwa beczkowozy, dla których w 1924 r. wzniesiono   
      drewnianą remizę. Kilka lat później remiza była już murowana, a strażacy mieli   
      swój pierwszy sztandar. Rokiem próby dla miejscowej OSP był rok 1935, kiedy  
      to we wsi wybuchł ogromny pożar, który strawił niemal całą zabudowę – ocalał  
     jedynie kościół i kilka budynków. Wobec tak ogromnego żywiołu strażacy tym  
     razem byli bez szans. Nie załamali jednak rąk i z mozołem przystąpili do odbudowy  
     jednostki. Nawet w trudnym okresie okupacji udało im się pozyskać pierwszą  
    motopompę. Po wojnie także nie było łatwo bowiem do końca lat 60-tych straż  
    pożarna była jednostką konną, korzystającą w razie pożaru z pomocy okolicznych  
   gospodarzy. W międzyczasie, na swoje 50-lecie OSP otrzymała swój drugi  
   sztandar. Pierwszy samochód gaśniczy trafił do OSP w roku 1969. Przez kolejne  
   lata stopniowo rozbudowywano remizę, przybywało także sprzętu. Obecnie  
  strażacy z Glinianki dysponują dwoma bojowymi samochodami gaśniczymi,  
  ciężkim marki Scania oraz średnim marki Star, lekkim samochodem operacyjnym   
 Volkswagen Transporter oraz pompą dużej wydajności marki Rosenbauer. Przy 
OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.   
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OSP w Wiązownie 

W grudniu 1916 r. w Wiązownie odbyło się zebranie mieszkańców, na którym powołano Komitet Założycielski Ochotniczej Straży  
Ogniowej. Kilka miesięcy później dokonano formalnej rejestracji straży i wybrano jej Zarząd. Rozpoczęto także zbiórkę funduszy,  
za które udało się wkrótce zakupić m.in. wyposażenie osobiste strażaków, dwa beczkowozy i jedną ręczną sikawkę. Dodatkowo  
nowo powstającą OSO wsparły lokalne władze przekazując druhom kolejną sikawkę, beczkowóz i 60 m węża. Wkrótce na placu  
gromadzkim stanęła pierwsza, jeszcze drewniana remiza. W 10-tą rocznicę istnienia straży lokalna społeczność ufundowała strażakom  
sztandar. W tym samym czasie przy OSO powstała orkiestra strażacka. Działalności strażaków nie przerwał wybuch wojny, 
natomiast największe straty powstały za sprawą Rosjan, którzy zdewastowali remizę i rozszabrowali jej wyposażenie. Znowu  
      trzeba było zaczynać od zera. Stopniowo z pozyskanych funduszy zakupiono najpierw motopompę, a wkrótce, za pieniądze  
                     ze zbiórek i sprzedaży instrumentów muzycznych po orkiestrze do strażaków trafił samochód, który zaadoptowano  
                     na potrzeby akcji gaśniczych. Jak się okazało nie był to udany zakup, gdyż auto często się psuło i rzadko było  
                                          wykorzystywane. W sierpniu 1958 roku ruszono z budową nowej remizy. Prowadzone sposobem  
                                          gospodarczym prace miały potrwać blisko 10 lat. Pierwszy z prawdziwego zdarzenia wóz bojowy  
                                          trafił do OSP dopiero pod koniec 1966 roku i był to Star-20. W 1987 r., w ramach jubileuszu 70-lecia 
                                                                istnienia strażacy otrzymali drugi w swej historii sztandar (pierwszy zaginął podczas  
                                                                                   wojny). Strażacy nie byli z niego zbytnio zadowoleni, gdyż zabrakło na  
                                                                                    nim tak charakterystycznego dla OSP wizerunku św. Floriana. W tym  
                                                                                                   samym roku przystąpiono do rozbudowy remizy. Kolejny, już  
                                                                                                   trzeci sztandar, tym razem kompletny trafił w ręce druhów  
                                                                                                       w 2008 roku. Obecnie na wyposażeniu straży w Wiązownie  
                                                                                                       znajdują się cztery wozy bojowe, jeden ciężki marki Scania,  
                                                                                                       jeden średni na podwoziu Stara 266 oraz dwa lekkie (wóz  
                                                                                                               ratownictwa technicznego i samochód operacyjny).   
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (20/M/17) 

PK 1 
Budynek remizy wzniesionej pod koniec lat 60-tych. Po rozbudowie zakończonej w 1990 r. oprócz strażaków 
swoją siedzibę znalazły tutaj m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, Biblioteka Publiczna oraz GOK. 

Jaka instytucja wspomniana jest na zielonej tabliczce umieszczonej między boksami garażowymi?   

PK 2 
Od wieków kościelne dzwony nie tylko ogłaszały „Anioł Pański” czy wzywały wiernych na msze, ale i biły 
na trwogę, zwiastując nadejście klęski żywiołowej, wojny czy wybuch pożaru. 

Co znajduje się „pod dzwonami”?   

PK 3 

Okres wojny nie przerwał działalności strażaków-ochotników. Okupant dbał o straż pożarną. Regularnie 
odbywały się jej ćwiczenia. A dzięki temu, że legitymacja strażacka umożliwiała swobodne poruszanie się 
w różnych porach doby druhowie byli cennym nabytkiem dla ruchu oporu i licznie zasilali szeregi jednostek 
Rejonu IV „Fromczyn”, w Obwodzie „Obroża”.   

Jakiego pseudonimu używał dowódca miejscowej placówki AK?  

PK 4 

Jedną z najczęstszych naturalnych przyczyn wybuchu pożaru są uderzenia pioruna, dlatego tak ważne jest 
właściwe zabezpieczenie budynków, w tym wyposażenie ich w sprawną instalację odgromową. Niestety 
ostatnio rzadko się o tym pamięta. Budynek przy ul. Majowej 24 to wzorcowy przykład takiego zabezpieczenia. 

Na jaki kolor pomalowano dach przydomowej studni?  

PK 5 

Pierwszą remizę w Malcanowie wybudowano jeszcze przed wojną. Wkrótce jednak okazała się ona zbyt mała, 
podjęto więc decyzję o budowie nowego budynku. Prace prowadzone sposobem gospodarczym zakończono w 
1968 r. W 2007 r. wylano fundamenty pod budowę dwóch dodatkowych boksów garażowych z zapleczem 
socjalnym. Od 2010 r. mogą w nich garażować m.in. ciężki samochód GCBA 5/32 Scania P400 – duma 
tutejszych strażaków, dwa samochody średnie, jeden lekki a nawet zabytkowy wóz konny.   

Jakiego koloru jest urządzenie oznaczone na mapie krzyżykiem?  

PK 6 

Las rośnie długo – płonie szybko. Każdy zna tę prawdę a i tak, rocznie, w Polsce wybucha około 10.000 
pożarów lasów. Z tego 95-99% to wynik nieodpowiedzialnej a czasami wręcz umyślnej działalności 
człowieka. Natomiast jako przyczyn pojawienia się ognia w lesie nie potwierdzono samonagrzewania  się 
ściółki ani zapłonu od opakowań szklanych. Tablica informacyjna. 

W którym Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa regulująca zasady wjazdu do lasu oraz 
zakazująca doń wstępu w czasie suszy?  

PK 7 

Cmentarz parafialny w Gliniance to miejsce spoczynku nie tylko żołnierzy obu wojen światowych, ale i licznych 
druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Wśród nich spoczął także niedawno ich wieloletni kapelan,  
ks. Krzysztof Krzesiński. 

Jak długo żyła pochowana nieopodal grobu kapłana Julia?  

PK 8 

Ważnym elementem zapobiegania pożarom jest profilaktyka. Dlatego strażacy są częstymi gośćmi  
w placówkach oświatowych, ćwicząc z przedszkolakami i uczniami próbne ewakuacje, sprawdzając stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków oraz sprzętu gaśniczego, ale i prowadząc pogadanki  
z młodzieżą na temat niebezpieczeństw związanych z nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.  

Ilu fundatorów społecznych, oprócz strażaków, wymieniono na kamieniach pamiątkowych 
tworzących pomnik 450-lecia Glinianki?  

PK 9 

Pierwsza, jeszcze drewniana remiza, stanęła w Gliniance w latach 20-tych XX w. 10 lat później był to już 
murowany budynek, który w czasie wojny Niemcy zamienili na magazyn i stajnię. Po wojnie budynek 
odremontowano a jego pomieszczenia wykorzystywano chociażby, jako dzieciniec zapewniający opiekę 
dzieciom okolicznych rolników w czasie żniw. Od połowy lat 70-tych miały miejsce prace przy modernizacji 
remizy zakończone w 2008 roku przebudową dachu i dobudowaniem poddasza. 

Co leży na „ławce Komendanta”, gdy go tam nie ma?  

PK 10 

Począwszy od lat 90-tych, strażacy już bez żadnych przeszkód mogą oficjalnie uczestniczyć nie tylko  
w obchodach świąt państwowych 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada, a także w uroczystościach kościelnych, 
w tym procesjach Bożego Ciała, Drodze Krzyżowej czy pełnić wartę honorową przy Grobie Pańskim. 

Po której stronie drzwi, patrząc na wschód, znajduje się uruchamiany podczas pożaru, główny 
wyłącznik prądu?  

PK 11 

To tutaj wszystko się zaczęło. To wielki pożar w Rzakcie w 1916 r. zmobilizował ludzi do działania efektem czego 
było ukonstytuowanie się Zarządu Straży. Pierwsi kandydaci na strażaków rozpoczęli zajęcia z musztry  
a okoliczna ludność zajęła się zbiórką pieniędzy na zakup niezbędnych dla nich hełmów, toporków i opasek. 
Kilka miesięcy później, latem 1917 r. nastąpiła formalna rejestracja straży ogniowej w Gliniance. 

Na której pozycji w kolumnie ważnych telefonów widnieje numer do Straży Pożarnej?  
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (20/M/17) 

PK 12 

Od wieków ludzie szukali wsparcia w Bogu i Jego świętych wystawiając krzyże i kapliczki, na których wypisywali 
słowa „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas …”. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak zaraza, 
klęska głodu czy niszczący cały dobytek pożar to zdarzenia, których za wszelką cenę staramy się uniknąć. 

W którym roku umieszczono na kapliczce kamienną tablicę?   

PK 13 

W historii Polski jest czas walk powstańczych, ale i czas pokoju. I tak jak bohaterami tego pierwszego są 
m.in. Powstańcy Styczniowi, tak niewątpliwie w okresach spokoju można do nich zaliczyć strażaków, 
którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia spieszą z pomocą ofiarom wypadków, katastrof i różnych 
klęsk żywiołowych.  

Kiedy miała miejsce potyczka Powstańców z wojskiem carskim?   

PK 14 

Hydrant to urządzenie umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. 
Jest on wyposażony w zawór oraz złącze do podłączenia węża. Hydrant znajduje zastosowanie w celach 
gospodarczych a także jest ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej. 

Jaka firma wyprodukowała hydrant?  

PK 15 

„Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej 
oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci: niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie 
zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji 
bądź wójta albo sołtysa... podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.” 

Jaką funkcję (dom, garaż, stodoła) pełni budynek, na którym umieszczono tabliczkę sołtysa?  

PK 16 

Na pobliskim polu w 2015 roku spółka Orlen-Upstream prowadziła prace badawcze mające określić 
zawartość węglowodorów w tutejszych skałach łupkowych. W tym celu wykonano, celem pobrania próbek 
skał, odwiert badawczy Pęclin-OU1, który osiągnął głębokość nieco ponad 3800 m. Z uwagi na szczególny 
rodzaj zagrożeń związanych z wydobyciem gazu, nie dziwią podjęte podczas prac środki bezpieczeństwa. 

Ile zakazów umieszczono na tablicy informacyjnej od strony drogi?  

PK 17 
Również druhowie, jak my wszyscy, zakładają rodziny i cieszą się potomstwem, z którym lubią spędzać 
wolne od obowiązków chwile w takich miejscach jak to, na nowoczesnym placu zabaw dla dzieci. 

Ile opon samochodowych wykorzystano przy urządzaniu placu zabaw?  

PK 18 

Gdy w hydrantach brakuje wody jej źródłem mogą stać się okoliczne zbiorniki ppoż. a nawet rzeki czy jeziora 
lub stawy. Pobieraniu wody gaśniczej z takich miejsc służy, będący na wyposażeniu wozów bojowych straży, 
smok ssawny zabezpieczający wirnik pompy przed znajdującymi się w wodzie zanieczyszczeniami. 

Z jakiego materiału wykonano podstawy ustawionych przy kapliczce ławek?  

PK 19 

Samochód pożarniczy to specjalnie oznakowany i przygotowany pojazd używany przez straż pożarną albo 
inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych 
działaniach statutowych (np. prewencyjnych). Aktualnie na wyposażeniu działających na terenie gminy 
jednostek OSP znajdują się 3 ciężkie, bojowe samochody gaśnicze marki Scania 400 z motopompą,  
4 średnie i klika lekkich. Te pierwsze mogą ważyć ponad 16 t stąd strażacy, wyjeżdżając na akcję, muszą 
znać nośność okolicznych dróg i mostów, aby móc wybrać optymalną trasę dojazdu do zdarzenia. 

Ile wynosi dopuszczalna nośność mostu na przepływającej tutaj Mieni?  

PK 20 

Niesprawna instalacja wentylacyjna, zatkane szyby kominowe czy nieszczelne połączenia gazowe to prosta 
droga do tragedii. Dlatego tak ważne jest, aby dokonywać okresowych przeglądów tych instalacji a naprawy 
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym fachowcom. Także montaż systemów alarmowych, takich jak czujki 
dymu, ognia czy czadu może w znaczący sposób podnieść nasze bezpieczeństwo. 

Ile wynosi suma cyfr, umieszczonego na słupie, numeru do kominiarza?  

PK 21 
LOP 1 

Ile hydrantów ustawiono po północnej stronie zaznaczonego odcinka drogi?  

PK 22 
LOP 2 

Ile hydrantów ustawiono po północnej stronie zaznaczonego odcinka drogi? 

Podczas opracowywania trasy korzystano z książki Joanny Filimanów  
„Historia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązowna 1917-2017“  

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 TRInO. 

trino.pttk.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_po%C5%BCarna
mailto:poczta@trino.pttk.pl

