
 

Uwaga! 
Trasa wymagająca. Osoby początkujące mogą  
mieć problem z jej pokonaniem. 

Trasa debiutowała 26.07.2012 r. 
Koncepcja trasy: Marcin Szajko (OInO nr 33/2011/3)  

Adaptacja trasy: Dariusz Mazurek 

Po Sadybie 

Na pamiątkę  
imienin Anny 
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Źródło map: mapa.um.warszawa.pl 

geoportal.gov.pl  

 

Długość trasy: 5,5 km 

Liczba PK: 21 PK 
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Aktualność: lipiec 2020 r. 

Wersja 2.0 

 

Wycinki są w różnej skali. 
Wycinki mają część wspólną. 
Niebieskie wycinki są obrócone. 
Zielone wycinki są zlustrowane i mogą być obrócone. 

19 

17 

21 20 

18 

1 

2 

4 

pomnik 

inny obiekt 

 



  

 

 

                        

   

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/W/12) 

Na mapie zaznaczono miejsca stanowiące punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  
do organizatora. 

PK 1 Jak miała na imię żona aktora?  

PK 2 Jakie słowo umieszczono na budynku na wysokość drugiego piętra? 

PK 3 Jakim numerem oznaczono stację trafo?  

PK 4 Jaki jest numer KRS organizacji?  

PK 5 Który sektor cmentarza znajduje się najbliżej skrzyżowania Powsińska/św. Bonifacego? 

PK 6 Skąd byli ułani?  

PK 7 Ile pięter ma budynek?  

PK 8 W którym roku posesja zajęła I miejsce w konkursie „Ogrody Sadyby”?  

PK 9 Jakiego koloru jest samolot na wagoniku kolejki?  

PK 10 Ile wynosi suma cyfr numeru latarni?  

PK 11 W którym roku odbyły się ostatnie parafialne Misje Święte?  

PK 12 Ile schodków musi pokonać pieszy aby wejść na kładkę z poziomu ulicy?  

PK 13 Ile i czego potrzeba na lot dookoła świata?  

PK 14 Jaki numer rejestracyjny ma stojący na „przystanku” autobus?  

PK 15 Ile wynosi  azymut na najszerszy komin EC Siekierki? 

PK 16 Jakie dwa gatunki pływających zwierząt prezentowane są na zdjęciach?  

PK 17 Ile symbolicznych kamiennych podkładów ułożono za lokomotywą?  

PK 18 Jaki numer boczny ma ustawiony tutaj samolot?  

PK 19 Kto jest autorem wiersza?  

PK 20 W jakim mieście miały miejsce wydarzenia przedstawione na zdjęciu z 1914 r.?  

PK 21 Ile ławek otacza klomb na skwerze Anieli Steinsbergowej?  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 
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