


 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/M/16) 

PK 1 Pomnik poświęcony tym, którzy oddali życie za Polskę 
Którego dnia miesiąca odsłonięto pomnik? 

PK 2 Pomnik Józefa Piłsudskiego 
Ile razy na tablicy pamiątkowej widnieje cyfra „6”? 

PK 3 Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego 
Ile na skwerze posadzono pamiątkowych dębów? 

PK 4 Pomnik upamiętniający 630. rocznicę nadania praw miejskich 
Kto jest pochowany „tam w katedrze”? 

PK 5 ul. Daszyńskiego 11 - tablica pamiątkowa; naprzeciw – zabytkowy drewniany dom 
W którą rocznicę powstania OSP odsłonięto tablicę? 

PK 6 ul. Sukienna 48 - drewniany dom wielorodzinny  
Ile jest okien na parterze budynku od strony zachodniej? 

PK 7 ul. Kościuszki 5 - dom z najstarszą apteką w mieście z 1896 r. 
Ile schodków prowadzi do apteki? 

PK 8 ul. Warszawska 6 - dawny ratusz i magistrat z 1861 r. 
Ile okien znajduje się bezpośrednio nad wejściem? 

PK 9 Pomnik poświęcony Józefowi Wybickiemu 
W jakie zamienił miasteczko? 

PK 10 ul. Wybickiego 4 – drewniany dom z końca XIX w.  
Ile rynien zamontowano na budynku od północnej strony? 

PK 11 Krzyż przy kościele pw. św. Michała Archanioła wzniesionym w 1792 r. 
Ile dni odpustu? 

PK 12 ul. Focha 9 – drewniany dom z końca XIX w. 
Ile jest wejść do budynku? 

PK 13 ul. Bohaterów Modlina 30 – budynek mieszkalno-usługowy 
W którą stronę świata patrzy księżyc? 

PK 14 ul. Nałęcza 37 – kamienica, dawna rozlewnia piwa Bermana 
Na ile części podzielone jest narożne okno na pierwszym piętrze? 

PK 15 
ul. Słowackiego 11 – do 1945 r. siedziba gestapo, miejsce kaźni, w podziemiach budynku mieścił 
się areszt śledczy 
Co się  obecnie mieści w budynku? 

PK 16 Krzyż przydrożny 
Z którego pochodzi roku? 

PK 17 
Tablica pamiątkowa na jednym z budynków z zespołu zabytkowych dawnych koszar 
wojskowych z przełomu XIX i XX w. 
Żołnierzom jakiego batalionu poświęcono tablicę? 

PK 18 Budynek dawnych koszar wojskowych 
Ile ma kondygnacji naziemnych? 

PK 19 Cmentarz żydowski – pomnik ku czci nowodworskich żydów 
Ile macew umieszczono na betonowej ścianie? 

PK 20 Tablica informacyjna dotycząca terenu opuszczonego cmentarza ewangelickiego 
Ilu wiernych liczyła parafia w latach 30. ubiegłego wieku? 

 
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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