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Po≥udniowe okolice Siedlec tworzπ gminy Siedlce i Wiœniew po≥o¿one na WysoczyŸnie Siedleckiej na obszarze Niziny Po≥udniowopodlaskiej. Obszar ten przecina rzeka Muchawka (zwana kiedyœ ¯ytniπ), której czêœæ dolinyz rezerwatem Go≥obórz i uroczyskiem leœnym Chodów nale¿π do obszarów ochrony przyrody o randze regionalnej. Wiele miejscowoœci ma interesujπcπ historiê ze œladami w dawnych wiekach, a niektóre z nich by≥y przedmiotem sporów sπsiedzkich , czasami niemal o zasiêgu miêdzynarodowym.Przez te tereny na zwyciêskπ bitwê pod Iganiami (10 kwietnia 1831 r.) przechodzi≥y wojska dowodzone przez gen. Ignacego Prπdzyñskiego. Warto zwróciæ uwagê na mnogoœæ krzy¿y i kapliczek, nie tylko przydro¿nych,ale i na posesjach prywatnych, zarówno wiekowych, jak i zupe≥nie nowych, wykonanych z ró¿nych materia≥ów. èród≥o: 

miejscowej szlachty
www.gminasiedlce.pl/

Siedlce i okoliceWycieczka za obwodnicê

D≥. trasy: 28 kmLiczba PK: 25 Opracowanie: Dariusz WalczynaKreœlenie mapy:              Barbara SzmytAktualnoœæ mapy: wrzesieñ 2017 r.Dariusz Walczyna

Na planie po≥udniowych okolic Siedlec zaznaczono punkty kontrolne (PK),którymi sπ charakterystyczne obiekty.Nale¿y odnaleŸæ te miejsca i potwierdziæ odpowiadajπc na pytania. Odpowiedzi nale¿y dostarczyæ do organizatora.

èród≥o mapy podk≥adowej:
© Autorzy openstreetmap.com
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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. 

trino.pttk.pl  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (21/M/17) 
Pytania 

PK 1 Ul. PTTK – jedna z nielicznych poświęconych tej organizacji. 
Ile tabliczek znajduje się przy tej uliczce/alejce? 

PK2 Dębowy Dworek z 1926 r. w otoczeniu kilkunastohektarowego sadu. 
Ile okrągłych otworów okiennych znajduje się nad wejściem? 

PK 3 Dopasuj zdjęcie. 

PK 4 Kapliczka przydrożna z głazem. 
Jak brzmi górna część napisu na głazie? 

PK 5 Kapliczka z XX w. przy posesji prywatnej. 
Który rok widniej na kapliczce? 

PK 6 

Młyn przy moście na Muchawce - wymieniony w „Przedwiośniu“ Stefana Żeromskiego: 
„...pani Barykowa nie miała zawsze nic pilniejszego do nadmienienia jak stwierdzenie, że na Sekule 
był "także" bardzo piękny staw, w Rakowcu były nadto łąki - gdzie! Piękniejsze niż jakiekolwiek 
na świecie, a kiedy księżyc świecił nad Muchawką i odbijał się w stawie około młyna. Następowało 
nieuniknione ślimaczenie się wpośród długotrwałego wypominania piękności jakichś tam mokrych 
łąk pod Iganiami, lasku pod Stoczkiem, a nawet szosy ku Mordom, która - żal się Boże! Także była 
we wspomnieniach pełna nie tylko błota, kurzu i stałych wybojów, lecz i uroku.” 
Ile pionowych łańcuchów służy do podnoszenia śluzy (na moście)? 

PK 7 Dopasuj zdjęcie. 

PK 8 Głaz z tabliczką upamiętniającą budowę drogi w latach 1985-87. 
Z jakich funduszy została zbudowana droga? 

PK 9 - 10 Dopasuj zdjęcie. 

PK 11 Przystanek nr 1 ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Nadleśnictwa Siedlce. 
Przy czym znajduje się ten przystanek? 

PK 12-16 Dopasuj zdjęcie. 

PK 17 Miejsce z dwoma przydrożnymi krzyżami, w tym jednym pamiątkowym. 
W którym roku tą pamiątkę postawił ogół wsi? 

PK 18 
Dwór Mościbrody. Nazwa Mościbrody wywodzi się od potrzeby moszczenia brodów 
do przeprawy przez zabagniony niski obszar doliny Muchawki i jej prawego dopływu 
Zbuczynki. 
Ile okien znajduje się w ziemiance po prawej stronie drogi wjazdowej? 

PK 19 Dopasuj zdjęcie. 

PK 20 Wielki napis nad brzegiem stawów o takiej nazwie. 
Jak brzmi napis? 

PK 21 
Szkoła w Białkach powstała w 1906 r. i na początku była szkołą jednoklasową uczącą 
pod zaborem rosyjskim. Nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach. Budynek 
murowany powstał w latach 1924 - 1934. Jego rozbudowa nastąpiła w 1968 r. 
Co znajduje się (symbol) na kamiennym kopcu przed szkołą? 

PK 22 Pomnik – Dom Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny. 
Na ilu kołach stoi lokomotywa? 

PK 23 Krzyż w lesie po prawej stronie ul. Artyleryjskiej (jadąc na południe z miasta). 
Ile słupków jest połączonych łańcuchem? 

PK 24 
W XVI w. Wołyńce nosiły nazwę Wolinie. Być może ta renesansowa nazwa jest śladem 
procesów związanych z osadnictwem na prawie niemieckim i okresem tzw. wolnizny 
Co trzyma w rękach postać z figury na drzewie? 

PK 25 
Kościół w Wołyńcach. Parafia pw. Świętego Józefa Robotnika. Dzieje parafii przeplatają 
się z dziejami parafii w Skórcu, do której kiedyś należały Wołyńce. 
Jak nazywał się majster (wymieniony na tablicy przy wejściu)? 
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