


 

 
Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (23/M/17) 

PK 1 
Wiązowna – ul. Lubelska 29, Galeria „Więzy”. Mieści się tutaj siedziba Stowarzyszenia 
„Więzy” zrzeszającego grono turystów, podróżników i krajoznawców, kolekcjonerów, 
etnografów i konserwatorów zabytków. 
Jaki numer widnieje na skrzynce energetycznej przy bramie? 

PK 2 

Rzeka Mienia początkowo płynie z lasu „Kępa”, potem w okolicach wsi Mienia skręca na 
zachód, od południa omija Mińsk Mazowiecki przyjmując swój największy dopływ – Srebrną. 
W okolicach wsi Ruda napełnia rozległe Stawy Kroczkowe, przepływa przez Wiązownę, gdzie 
zupełnie zmienia swój charakter: z rozlewającej się pośród łąk na wąską strugę płynącą jarem 
o stromych zboczach. Od Wiązowny po ujście stanowi część rezerwatu „Świder”. 
Ile metalowych rur przerzucono nad rzeką w zaznaczonym miejscu? 

PK 3 Wiązowna – krzyż na skrzyżowaniu ulic Rezedowej i Kwiatowej. 
Jaki jest numer słupa przy krzyżu? 

PK 4 Żanęcin – kapliczka przydrożna. 
W którym roku wzniesiono kapliczkę? 

PK 5 Żanęcin – krzyż przydrożny. 
Ile miejsc na donice jest na kwietniku zawieszonym na krzyżu? 

PK 6 Figura Matki Boskiej. 
Z ilu boków składa się ogrodzenie figury? 

PK 7 Krzyż przydrożny nieopodal Mostu Św. Antoniego łączącego oba brzegi Świdra. 
Ile cyfr „9” wykuto w kamiennej podstawie krzyża? 

PK 8 Wólka Mlądzka – kapliczka przydrożna. 
Ile spiczastych zakończeń ma krzyż na szczycie? 

PK 9 Krzyż przydrożny na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Mostowej. 
Jaki drzewostan – iglasty czy liściasty – dominuje w lesie za krzyżem? 

PK 10 
Wisząca kładka nad Świdrem. Z kładki można podziwiać rzekę, która na tym odcinku objęta 
jest ochroną rezerwatową.  
Ile osób może jednocześnie przebywać na kładce? 

PK 11 Drewniana skrzynka do wymiany książek. 
Jaką nosi nazwę? 

PK 12 Przydrożna kapliczka na słupie przy posesji Nad Świdrem 43. 
Ile rzeźbionych postaci umieszczono w kapliczce? 

PK 13 Kopki – krzyż przydrożny. 
Czyją podobiznę widać na medalionie przyczepionym do krzyża? 

PK 14 
Lipowo – cmentarz. Mogiła przy dębie poświęcona żołnierzom i partyzantom poległym  
w obronie ojczyzny w latach 1939-1945. 
Ile kamiennych zniczy ustawiono przy mogile? 

PK 15 Lipowo – cmentarz. Mogiła 12 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w 1920 r. 
Co bronili przed bolszewizmem? 

PK 16 Glinianka – teren Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa. Rzeźbiona ławka. 
Jakie zwierzę usiłuje wspiąć się na ławkę? 

PK 17 

Glinianka – ul. Napoleońska 36. Dawny drewniany budynek urzędu gminy, w którym  
do 1902 r. mieścił się Sąd Okręgowy, obecnie jest siedzibą Stowarzyszenia Miłośników 
Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Przy wejściu 
tablica upamiętniające kobiety zasłużone w upowszechnianiu tradycji i kultury ludowej. 
Ile jest Helen wśród wymienionych Pań? 

LOP  Ile białożółtych słupów znajduje się na zaznaczonym odcinku ścieżki? 
 

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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