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Głowaczów

¥

Zadanie dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

Skala: 1:12 000Długość trasy 2400 m

źródło mapy: BDOT10k

Opracowanie trasy i mapy:
Mirosław Mazur

Głowaczów był miastem lokowanym w 1445 r. przez Sędziwoja "Głowacza"
Leżeńskiego. Prawa miejskie utracił w 1869 r.  Miejsca na trasie marszu
przypominają jego znamienitą przeszłość i świadczą o patriotyzmie jego

mieszkańców. Zapraszamy do poznania Głowaczowa.

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

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

 

PK 1 
Kopiec Piłsudskiego 

W którym roku ufundowano tablicę? 

PK 2 
Zakład produkcyjny 

Co produkuje się w tym zakładzie? 

PK 3 
Kapliczka przydrożna 

W jakim kolorze jest kapliczka? 

PK 4 
Pomnik Józefa Piłsudskiego 

Co znajduje się na szczycie pomnika? 

PK 5 
Tablica informacyjna na rynku 

Odczytaj z mapy gminy, z którego roku pochodzi pomnik w Lipie 

PK 6 

Obelisk poświęcony mieszkańcom gminy Głowaczów zamordowanym w czasie II wojny 
światowej 

Ilu mieszkańców gminy Głowaczów zostało zamordowanych w czasie II wojny 
światowej? 

PK 7 
Zabytkowa kapliczka z 1888 r. 

Podaj nazwisko fundatorów 

PK 8 
Figura Chrystusa Króla 

W którym roku ufundowano figurę? 

PK 9 
Zabytkowa chrzcielnica 

Z którego wieku jest chrzcielnica? 

PK 10 
Granitowa tablica nagrobna 

Jak nazywał się dowódca, któremu poświęcona jest tablica? 

PK 11 
Gminny plac zabaw 

Jaką nazwę nosi gminny plac zabaw? 

PK 12  
Mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym 

Nazwisko fundatora 

PK 13 
Zabytkowy nagrobek na cmentarzu parafialnym 

W którym roku zmarł właściciel Grabnej Woli? 

PK 14 
Kwatera żołnierska na cmentarzu parafialnym 

Kto ufundował tablicę na grobach żołnierskich? 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

