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Ilość PK do potwierdzenia: 29 
Długość trasy: 3,9 km 
Trudność: średnia 

Aktualność trasy: styczeń 2023 
Opracowanie trasy:  

Marcin Szajko i Adam Krochmal 
Wersja: 1.0 

Województwo: mazowieckie 
Powiat: garwoliński 

Łaskarzew 
Miasto założone zostało w XV wieku przez Andrzeja Łaskarza 
z Gosławic (biskupa poznańskiego) jako lokalny ośrodek 
usługowy i rolniczy. W latach 1869-1969 utracił prawa 
miejskie, stanowił istotne miejsce działalności partyzanckiej 
i przegrupowania wojsk w trakcie II wojny światowej..  

Część letniskowa założona w latach dwudziestych 
funkcjonowała przez lata dla pracowników urzędów 
skarbowych, dziś ten teren jest w ruinie.  

Współcześnie Łaskarzew to miasto gminne, posiada drobny 
przemysł drzewny, papierowy i spożywczy . 

Na trzech mapach Łaskarzewa oraz na ortofotomapie 
cmentarza zaznaczono charakterystyczne punkty oraz jedną 
LOP – linię obowiązkowego przejścia. W każdym punkcie 
należy odnaleźć odpowiedź na pytanie. Fragmenty posiadają 
części wspólne. 
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    Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza na trino.pttk.pl 
 

  W dawnym letnisku 
  

 



 

PK 1 
Pomnik Obrońców Łaskarzewa przy ul. Warszawskiej. 
Ile dni trwały walki we wrześniu 1939 roku?  

PK 2 
Budynek dyrekcji młyna firmy rodzinnej Żabczyńscy. Spójrz na elewację frontową. 
Podaj rok założenia firmy?  

PK 3 
Zbiornik na zboże – tj. silos płaskodenny z blachy ocynkowanej. 
Ile poziomych obręczy łączących powierzchnie ściany znajduje się na silosie?  

PK 4 
Kładka piesza nad rzeką Promnik, widok w kierunku ściany południowej młyna. Spójrz na dowolne okno. 
Ile otworów okiennych znajduje się w ścianie budynku? 

PK 5 
Ulica Nadrzeczna, łączy młyn z ul. Kolejową. Linia Obowiązkowego Przejścia po południowym chodniku. 
Ile ławek znajduje się przy chodniku?  

PK 6 
W południowej części ściany szczytowej kościoła znajdują się dwie tablice. 
Komu poświęcona jest tablica z 14.09.2013 r.?  

PK 7 
Krzyż i tablica pamiątkowa stulecia odzyskania niepodległości oraz stulecia objawień fatimskich. 
Ile paciorków różańca znajduje się na tablicy pamiątkowej?  

PK 8 
W północnej części ściany szczytowej kościoła znajdują się dwie tablice. 
Jakim słowem określono rejon żołnierzy Armii Krajowej?  

PK 9 
Figura Jezusa Chrystusa na Rynku Dużym ufundowana przez Kazimierę i Kazimierza Szwondrów. 
Skąd pochodzą fundatorzy figury?   

PK 10 
Pomnik z okazji rocznicy nadania praw miejskich. 
Którą rocznicę powstania miasta uczczono?  

PK 11 
Budynek Urzędu Miasta Łaskarzew i Urzędu Gminy Łaskarzew. Na elewacji znajdują się herby miasta i gminy. 
Jakie dwa wspólne elementy posiada herb Miasta Łaskarzew i Gminy Łaskarzew?  

PK 12 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie. 
W którą rocznicę odrestaurowano tablicę pamiątkową?  

PK 13 
Tablica pamiątkowa z okazji rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie. 
W którą rocznicę powstania ustawiono tablicę pamiątkową?  

PK 14 
Dom drewniany przy ul. Strażackiej 7.  
Murowany komin. Ile warstw cegieł znajduje się ponad dachem?  

PK 15 
Kapliczka przy zbiegu ul. Dąbrowskiej i ul. Kusocińskiego. 

Wpisz napis z kapliczki.  

PK 16 
Brama wjazdowa na teren stadionu miejskiego. 
Wpisz trzyliterowy skrót nazwy drużyny piłkarskiej.  

PK 17 
Transformator Łaskarzew Alejowa. 
Wpisz numer transformatora.  

PK 18 
Stacja z drogi krzyżowej. 
Wpisz numer stacji.  

PK 19 
Katakumby wzniesione na początku XIX wieku, odbudowane w 1998 roku. 
Ile kolumn podtrzymuje fronton?  

PK 20 
Mogiła poświęcona pamięci poległych w obronie Łaskarzewa w 1939 roku.  
Ile hełmów znajduje się na pomniku?  

PK 21 
Pomnik Chrystusa, na południowo-zachodnim narożniku znajduje się grób.   
Ile lat piastował stanowisko ksiądz kanonik?  

PK 22 
Krzyż i tablica pamiątkowa z okazji dwóch jubileuszów.  
Ile lat diecezji siedleckiej upamiętniono na tablicy?  

PK 23 
Kapliczka Figury Matki Boskiej przy ul. Lipowej. 
Wpisz wcześniejszą datę z jubileuszu.  

PK 24 
Pomnik Odzyskania Niepodległości, został odnowiony w roku 2012. Odbywają się tu uroczystości patriotyczne. 
W która rocznicę odzyskania niepodległości został wzniesiony pomnik?  

PK 25 
Pomnik ks. Szyszko został zrealizowany w podzięce za projekt i urządzenie Alei Cmentarnej. 
W którym roku urządzono Aleję Cmentarną?  

PK 26 
Reprezentatywna brama znajdująca się przy wejściu na ul. Park Alejki.  
Podaj sumę cyfr z daty widniejącej na skrzydłach bramy.  

PK 27 
Budynek przy ul. Garwolińskiej 9. Na piętrze znajduje się balkon. 
Ile razy powtarza się motyw ozdobny balustrady?  

PK 28 
Budynek przy ul. Warszawskiej 2. W parterze funkcjonuje sklep firmowy piekarni Żabczyńscy. 
Jaki kształt powtarza się czterokrotnie pod linią gzymsu.  

PK 29 
Budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej 27/29. Posiada cztery kolumny w stylu jońskim. 
Jaki kształt znajduje się na środku tympanonu?  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46  (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http 
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