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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (6/M/21) 
 
 

PK 1 
Drewniana kapliczka na podmurówce z drewnianą figurą Matki Bożej. 

Z ilu „poziomów” składa się dach? 

PK 2 
Drewniana kapliczka z drewnianą rzeźbą Świętej Rodziny. 

Ile jest miejsc na donice? 

PK 3 
Dawny dwór majątku Skruda z początku XX w., obecnie Dom Kultury. Tablica. 

Który etap modernizacji? 

PK 4 
Murowana kapliczka z figurą Matki Bożej. 

Z ilu kolorów składa się szata? 

PK 5 
Ozdoby ogrodowe na prywatnej posesji. 

W ilu wiatrakach znajduje się figura Matki Bożej? 

PK 6 
Brama wjazdowa do budynku mieszkalnego. 

Jakie zwierzęta strzegą bramy? 

PK 7 
Kapliczka z figurami Matki Bożej i aniołów. 

Z ilu okrągłych elementów składa się kolumna? 

PK 8 
Kapliczka z figurą Matki Bożej Różańcowej 

Ile jest zawiasów? 

PK 9 
Kościół Rzymskokatolicki p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej. 

Ile postaci znajduje się nad wejściem do kościoła? 

PK 10 
Drewniana kapliczka z figurą Matki Bożej.  

Czego ma nie robić? 

PK 11 
Płyty pamiątkowe z 2011 r., z okazji beatyfikacji św. Jana Pawła II. 

Za jaki dar świadectwa są wdzięczni? 

PK 12 
Drogowskaz niebieskiego pieszego szlaku turystycznego PTTK. 

Ile kilometrów jest do węzła Wiązowna ZTM? 

PK 13 
Płaskorzeźba na Urzędzie Miejskim z okazji nadania praw miejskich.  

Ile wynosi suma cyfr na płaskorzeźbie? 

PK 14 
Frontowe ogrodzenie murowanego budynku mieszkalnego. Furtka. 

Z ilu niebieskich sztachet zbudowana jest furtka? 

PK 15 
Drewniany budynek mieszkalny. 

Z ilu skrzydeł składa się jedno okno na frontowej ścianie? 

PK 16 
Stacja trafo przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. 

Jaki numer ma stacja? 

PK 17 
Frontowe ogrodzenie murowanego budynku mieszkalnego. 

Ile listków znajduje się na frontowym ogrodzeniu (w tym na bramie i 
furtce)? 

PK 18 
Ozdoby ogrodowe na prywatnej posesji. 

Jakie zwierzęta występuje w parze? 

PK 19 
Biała kapliczka z figurą Matki Bożej, z napisem „Matko, nie opuszczaj nas”. 

W którym roku ufundowano kapliczkę? 
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