
Długość trasy: 48 km 

Do potwierdzenia: 19 PK + LOP 

9/P/18 

 

Gmina Nowy Tomyśl 

 Traktem, duktem, polną drogą... 

 

Na mapie, czerwonymi okręgami,  
zaznaczono punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie.  

Odpowiedzi na pytania, 
 jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć  
do organizatora. 

Opracowanie trasy i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  

 Aktualność: lipiec 2018 r. 
 wersja 1.0 

Gmina 
Nowy Tomyśl 

 

 Z uwagi na dużą liczbę piaszczystych odcinków dróg, trasa  

zalecana jest rowerzystom dysponującym odpowiednim  

sprzętem, doświadczeniem oraz kondycją  

lub pokonanie trasy w mniejszych odcinkach.  
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Odpowiedzi należy przesłać na e
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgo

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Przydrożny krzyż, jakich wiele w okolicy
wykonane w pobliskim zakładzie kowalskim.

Do czego nawiązuje kształt stojaka

PK 2 
Węzeł szlaków turystycznych. 

Jak daleko stąd do Opalenicy

PK 3 

Poewangelicki kościół MB Królowej Korony Polskiej. Neogotycka 
w latach 1908-1914. Od 1979 roku stanowi siedzib
uwagę przykuwa dekorowana płycinami fasada, w któr

Kogo ustanowiono patronem roku, w którym po

PK 4 

Pomnik ofiar faszyzmu w formie kapliczki Matki Boskie
podczas wojny mieszkańców Grubska, w tym dwóch partyzantów 

Ile ogniw ma łańcuch wiszą

PK 5 
Zabytkowe zabudowania poolę

Jakie inicjały i rok umieszczono na szczycie 

PK 6 
Drewniany krzyż poświęcony 6 pa

Ile okazałych świerków roś

PK 7 
Miejsce po dawnym cmentarzu ewangelickim z resztkami płyt nagrobnych oraz współcze

Kiedy ustawiono tutaj krzy

PK 8 
Droga do Bednarzówki. 

Jaka cyfra została wymalowana na szczycie słupka le

PK 9 

Miejsce postojowe. Na terenie pobliskiej szkoły ro
katyńskiej - Piotra Kuczyńskiego.

Jaki stopień nosił poległy w Twerze policjant? 

PK 10 
Wiatrak koźlak stojący tutaj od 1755 roku. Obok niego le

Ile jest takich kamieni?  

PK 11 

Kościół św. Wojciecha z końca XVIII wieku wzniesiony został jako
wieży, która została dobudowana ponad 100 lat pó
stawiając w jego wnętrzu nowy budynek. Do ko
Po zakończonych pracach, zewn

Ile tarcz zegarowych wisi na wie

PK 12 
Model wiatraka. W czasach świetno

Z jakiego gatunku drewna wykonano skrzydła wiatraka? 

PK 13 
Miejsce zwane „skrzyżowaniem pi

Ile kamieni otaczających krzy

PK 14 

Zespół obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, na który składaj
boiska – do siatkówki i piłki noż

Dla ilu widzów przewidziano miejsca siedz

PK 15 
Zabytkowa zagroda olęderska. 

Jakie zwierzę zdobi bramę

PK 16 

Zabytkowy drewniany kościół ś
Na terenie przykościelnym wznosi si
z 1928 roku, na którym umieszczono star

Jaki rok wycięto w chorągiewce? 

PK 17 
Cmentarz parafialny. Grób poległego pod Łomnic

Kto „podpisał się” pod cytatem na jego mogile? 

PK 18 
Krzyż z tablicą upamiętniającą V pielgrzymk

Jakie słowa wyryto na krzy

PK 19 

Skrzyżowanie dróg. Jest stąd doskonały widok na elektrowni
były najwyższymi konstrukcjami tego typu na 

Jaki najwyższy numer ma posesja, do której prowadzi droga szutrowa? 

LOP 
Linia Obowiązkowego Przebycia

Ile odwiertów gazu ziemnego mijamy jad

 

 

 

 

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.

Rekreacyjna Impreza na Orientację

, jakich wiele w okolicy. Na uwagę zasługują ozdobne, kute ogrodzenie oraz oryginalny stojak na kwiaty
wykonane w pobliskim zakładzie kowalskim. 

zuje kształt stojaka?  

 

d do Opalenicy?  

ciół MB Królowej Korony Polskiej. Neogotycka świątynia została wzniesiona z czerwonej cegły 
1914. Od 1979 roku stanowi siedzibę samodzielnej parafii. W ciekawej bryle ko

 przykuwa dekorowana płycinami fasada, w którą wtopiono wieżę z zegarem. Krzyż misyjny.

Kogo ustanowiono patronem roku, w którym poświęcono krzyż? 

Pomnik ofiar faszyzmu w formie kapliczki Matki Boskiej. Na jej cokole umieszczono tablic
ców Grubska, w tym dwóch partyzantów – Władysława Mirka oraz Wacława Kidonia.

cuch wiszący na wprost figury?  

ęderskie. 

Jakie inicjały i rok umieszczono na szczycie ściany frontowej?  

cony 6 października 1990 roku. 

wierków rośnie wewnątrz ogrodzenia?  

Miejsce po dawnym cmentarzu ewangelickim z resztkami płyt nagrobnych oraz współcześnie postawionym krzy

Kiedy ustawiono tutaj krzyż?  

Jaka cyfra została wymalowana na szczycie słupka leśnego?  

Na terenie pobliskiej szkoły rośnie „Dąb Pamięci” posadzony dla uhonorowania ofiary zbrodni 
skiego. 

 nosił poległy w Twerze policjant?  

cy tutaj od 1755 roku. Obok niego leżą kamienie młyńskie. 

ńca XVIII wieku wzniesiony został jako kościół ewangelicki. Pierwotnie 
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trzu nowy budynek. Do kościoła dobudowano wtedy dwa ołtarze boczne oraz 
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Model wiatraka. W czasach świetności w okolicach Nowego Tomyśla było ich ponad 30. 

Z jakiego gatunku drewna wykonano skrzydła wiatraka?  

owaniem pięciu dróg”. 

cych krzyż połączono łańcuchem?  

wypoczynkowych, na który składają się m.in. plac pod ognisko, siłownia plenerowa oraz dwa
do siatkówki i piłki nożnej. 

Dla ilu widzów przewidziano miejsca siedzące?  

 

zdobi bramę wjazdową na teren posesji?  

ciół św. Marcina wzniesiony w 1737 roku z fundacji Karola Opalińskiego 
cielnym wznosi się prosta dzwonnica konstrukcji metalowej z 1981 roku. Stoi te

ieszczono starą, metalową chorągiewkę z datą. 

to w chorągiewce?  

. Grób poległego pod Łomnicą powstańca wielkopolskiego, mieszkańca Bukowca, Feliksa Pi

” pod cytatem na jego mogile?  

cą V pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 

Jakie słowa wyryto na krzyżu będącym elementem tablicy?  

d doskonały widok na elektrownię wiatrową z dwiema turbinami, które w chwili 
szymi konstrukcjami tego typu na świecie. 

szy numer ma posesja, do której prowadzi droga szutrowa?  

zkowego Przebycia. 

Ile odwiertów gazu ziemnego mijamy jadąc zaznaczonym odcinkiem drogi? 

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 
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