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Nowa Sarzyna 

Przygoda z kompasem  
 

 

Klub Turystyczny Przygoda powstał przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie i początkowo liczył około  

20 uczniów. Zaczynaliśmy od szeroko rozumianej turystyki, jednak już po pierwszym roku zaraziliśmy się imprezami na orientację. 

W 2010 roku zmieniliśmy logo. Nowy znak graficzny w kolorze zielonym zaprojektowała dla nas Marzena Krupa absolwentka ASP 

w Warszawie. W tym samym roku przy naszym Gimnazjum powstała grupa NKL (Nowosarzyński Klub Licealny), która skupia 

młodzież ze szkoły średniej. Przez dziesięć lat wzięliśmy udział w prawie 200 imprezach takich jak: marsze na orientację, rajdy 

rowerowe, rajdy górskie, wycieczki, spływy kajakowe oraz inne (chodzenie po jaskiniach, wspinaczka, festiwale podróżnicze, mini 

maratony). Ostatnimi laty skupiliśmy się na organizacji marszy na orientację, organizując imprezę ogólnopolską o rozpoznawanej 

 już nazwie „BUDZYŃ”. Mamy też stałe punkty               jak: Noc Świętojańska, Mikołajkowe MnO, zimowe i wiosenne MnO,  

rajd Zdołga. Sukcesy w zawodach jak też                            organizowanie imprez możliwe jest dzięki zaangażowaniu uczniów, 

nauczycieli oraz absolwentów                                                 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie. Chcemy też 

podziękować wszystkim                                                               uczestnikom naszych imprez wydając jubileuszową odznakę oraz 

mapę TRInO po                                                                            Nowej Sarzynie w kształcie kompasu.  

Zapraszamy na                                                                                  spacer z historią Przygody w tle. 

Mapa została wrysowana w kształt 

kompasu. Igła kompasu wskazuje 

północ, mapa wrysowana w płytę 

kompasu jest zorientowana z tym 

wskazaniem. Pierścień kompasu 

został obrócony o pewien kąt razem  

 z zawartą w nim mapą. Na płytce 

   kompasu znajduje się "lupa", której 

      wnętrze zostało powiększone. 

 

 

 

 

 

 

Początek trasy:   

Budynek Gimnazjum 

przy ulicy K.E.N. 3 

N 50° 18.584' E 22° 16.204'  

Długość trasy:       3,3  km 

Do potwierdzenia:  11 PK + LOP 

Opracowanie:       Andrzej Kusiak 

Kreślenie mapy:       Jakub Domański 

Aktualność:       wrzesień 2016 
 

Wersja: 1.0 

 

 

 

 

 

Mapa powstała w ramach jubileuszu 10-lecia Klubu Turystycznego Przygoda w Nowej Sarzynie. 

Więcej na temat klubu na stronie www.skgk.pl 

  

http://www.skgk.pl/


 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (8/R/16) 
powstała z okazji 10-lecia Klubu Turystycznego Przygoda  

 

PK1 

Budynek MOSIR-u w Nowej Sarzynie. Od sześciu lat na zakończenie Budzynia odbywa  

się tam etap nocny InOwBasenie organizowany przez  Szkołę Nurkowania Aquarius.  

Jakiego koloru jest ściana budynku basenu?  

PK2 

Plac manewrowy przy ulicy Stanisława Tołpy (najbardziej znanej postaci jaka urodziła 

się w Nowej Sarzynie). Początek wejścia do lasu Budzyń.  

Jakiego koloru szlak turystyczny przebiega w pobliżu zaznaczonego obiektu? 

PK3 

Słupek Zielonego Punktu Kontrolnego wykonanego w ramach projektu „Gmina Nowa 

Sarzyna z mapą i kompasem”. 

Jaki numer ma słupek oraz ile dziurek zostawia perforator? 

PK4 

Słupek startowy Zielonego Punktu Kontrolnego. Tablica informacyjna. 

Kto wykonał prace terenowe i kreślenie mapy? Odpowiedzi szukaj na tablicy  

z mapą. 

PK5 

Mikołajkowe marsze organizowane przez Przygodę od 7 lat inspirowane są książką 

napisaną przez Rene Goscinnyego. W tym miejscu nie raz wieszaliśmy punkty kontrolne. 

Teraz stoi słupek z perforatorem.  

Jaki numer ma słupek oraz ile dziurek zostawia perforator? 

PK6 

Tour de InO to cykl czterech imprez na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Odbywają 

się zawsze podczas ferii zimowych. W tym miejscu nie raz wieszaliśmy punkty kontrolne. 

Teraz stoi słupek z perforatorem.  

Jakiego koloru są puzzle na słupku ZPK? 

PK7 

Zadanie z topografii.  

Jaka jest odległość od środka dołka do najbliższego słupka ZPK?  

Wynik podaj w metrach.  

PK8 

Pozostałości po zlodowaceniu południowopolskim - wał wydmowy dobrze widoczny  

w terenie. Przez miejscowych wzgórze nazywane jest potocznie łysakiem.  

Jaki obiekt antropogeniczny znajduje się przy najbliższym skrzyżowaniu  

na azymucie 100°? 

PK9 

Noc Świętojańska to kolejna impreza, która na stałe zagościła w podkarpackim 

kalendarzu imprez na orientację. Organizowana zawsze nad rzeką Trzebośnica w Nowej 

Sarzynie lub Judaszówce.  

Przed punktem kontrolnym po prawej stronie rosną cztery inne drzewa  

od pozostałych. Podaj ich nazwę? 

PK10 
Budynek użytkowy mieszczący m.in. restaurację „Agawa” przy osiedlu „pod szyszką”. 

Na ile rowerów przewidziano stanowiska parkingowe? 

PK11 
Pomnik przy Placu 11-go Listopada.  

Jak ma na imię Miazga? Szukaj na kamieniach. 

LOP 

Linia obowiązkowego przejścia (LOP). 

Idąc Linią Obowiązkowego Przejścia policz kopce mrówek znajdujące 

się  przy drodze (liczymy tylko te w odległości  do 5 m od drogi). 

 

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. 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

