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Garbatka-Letnisko

¥

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Skala: 1:15 000Długość trasy 4600 m

Opracowanie trasy:
Grzegorz Wronikowski
Opracowanie mapy:

Mirosław Mazur

źródło mapy: BDOT10k

Na mapie czerwonymi okręgami zaznaczono punkty
kontrolne (PK), do których zadane zostały pytania.

Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenia PK,
należy dostarczyć do organizatora.

2/M/22

Spacerkiem po letnisku

Pierwsze wzmianki o garbatce pochodzą z połowy XV w. Prze lata była to wieś związana z Puszczą Kozienicką. Najświetniejsze lata
w historii Garbatki to okres międzywojenny. W tym czasie zasłynęła jako kurort letniskowy. Odwiedzały ją rzesze turystów z Radomia,
Lublina i Warszawy. Z tego okresu pochodzą liczne drewniane reprezentacyjne wille. Liczba kuracjuszy przybywających do Garbatki

w sezonie letnim czterokrotnie przewyższała liczbę stałych mieszkańców.



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (    2/M/22    ) 

 

PK 1 
Plac targowy w Garbatce-Letnisku 

Ile latarni oświetla plac targowy? 

PK 2 
Pomnik na skwerze przy Urzędzie Gminy 

Podaj datę odsłonięcia pomnika 

PK 3 
Krzyż misyjny przy kościele parafialnym 

Podaj imiona księży prowadzących misję w 2000 r. 

PK 4 
Pamiątkowy kamień - pomnik Legionów Piłsudskiego 

Podaj piątą cyfrę podaną na pomniku. 

PK 5 
Rzeźba drewniana 

W którym roku powstała "Natura rzeczy"? 

PK 6 
Pomnik ofiar hitlerowskiej okupacji, tablica informacyjna 

Co dawniej znajdowało się na Placu 12 lipca 1942? 

PK 7 
Tablica informacyjna przed willą dr Jana Jaworskiego 

Podaj nazwę miejscowości, w której złożono prochy dr Jaworskiego. 

PK 8 
Willa "Marysia" 

Kto sprzedał działkę pod budowę wilii? (nazwisko) 

PK 9 
Dom pod adresem ul. Ignacego Krasickiego 5 

Jaki kształt ma okno na szczycie willi pod numerem 5? 

PK 10 
Amfiteatr nad zalewem Polanka 

Dokończ hasło: Garbatka-Letnisko i ... 

PK 11 
Zalew Polanka, wejście na molo 

Ile stopni mają schody prowadzące na molo? 

 

 

   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. 

 

trino.pttk.pl  

 

 

www.kozienice.pttk.pl 

 

PTTK Oddział w Kozienicach 
ul. Kopernika 8 lok. 31 

tel. 48 614 26 94 
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