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Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej trino.pttk.pl
oraz wyrazić zgodę na publikację na liście uczestników.

1 Współczesny budynek Urzędu Gminy . 
Ile kolumn wspiera dach przy wejściu głównym? 

2 Kapliczka w ogrodzie posesji nr 13.  
Co otacza serce? 

3 Murowana brama-dzwonnica z arkadą u dołu i przeźroczami u góry . 
Ile dzwonów zawieszono na jej konstrukcji? 

4 Krzyż Misyjny - pamiątka Misji Świętych.  
Którą rocznicę upamiętnia?  

5 Dwie figury religijne przed frontem kościoła  pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła  
(Sanktuarium Krzyża Świętego).  
Ile lamp oświetla postacie z poziomu gruntu? 

6 Upamiętnienie św. Jana Pawła II  w ogrodzie klasztornym.
Wymień wszystkie cyfry znajdujące się na postumencie.  

7 Kaplica. 
W którym roku została wybudowana? 

8 Kapliczka Ku Czci Serca Pana Jezusa.
Kto z braci wybudował pierwszą kapliczkę?  

9 Kapliczka z figurą Maryi . 
Ile kwiatów zdobi szatę Świętej? 

10 Kapliczka – wnęka pod schodami.  
Ile postaci znajduje się w jej wnętrzu? 

11 Kamień upamiętniający błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę.  
Kto jest jego fundatorem?  

12 Pomnik Poległych za Wiarę i Ojczyznę z 3 maja 1928 r. 
Obok tablica PTTK z trasami rowerowymi. 
Wymień trasy przebiegające prz ez Skórzec. 

13 Kapliczka św. Floriana i  stojący za kapliczką  krzyż wykonany ze stali . 
Podaj datę znajdującą się na krzyżu.  

14 Kamień upamiętniający 100 lat OSP w Skórcu. 
Podaj datę jego odsłonięcia?  

15 Obelisk upamiętniający 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.  
Co orzeł dźwiga w dziobie? 

16 Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena.  
W którym roku wykonano remont obiektu przy wsparciu środków PROW? 

17 Cmentarz - sektor G. Ponad stuletni grób Teodora Potockiego.  
Czego obywatel? 

18 Cmentarz – sektor I (wojskowy) położony  obok kwatery księży . 
Z czyich rąk zginął Czesław? 

19 Stalowy krzyż na rogu ulic Krótkiej i Słonecznej.  
 Ile kółek wieńczy poziome ramiona krzyża? 

20 Krzyż przydrożny.  
Ile stalowych pierścieni otacza pasyjkę?

21 Mural. 
Ile świnek unosi się w tańcu? 
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