


 

 
Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  

Warszawa – Koło (7/W/17) 

PK 1 
Ul. Księcia Janusza. Tablica MSI.
Z ilu drewnianych baraków składało się osiedle dla bezdomnych 
wybudowane w 1932 roku?

PK 2 
Park im. Księcia Janusza powstał w miejscu spalonego przez Niemców osiedla dla bezdomnych. 
Tablice ścieżki zdrowia i tras biegowych. 
W ilu sektorach ścieżki zdrowia znajdują się zestawy do ćwiczeń? 

PK 3 Płaskorzeźba na budynku przedstawiająca rycerza na koniu. 
Z kim walczy rycerz? 

PK 4 Dom Prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP. 
Co znajduje się nad figurą NMP na froncie budynku? 

PK 5 Ul. Dobiegniewa 27. 
Ile tabliczek z numerem domu znajduje się na ścianie frontowej budynku? 

PK 6 Dom z charakterystyczną wieżyczką. 
Ile kwadratowych okien znajduje się na wieżyczce od strony ulicy? 

PK 7 Zachowana stara tabliczka adresowa domu J. i A. Obalskich. 
Pod jakim numerem dom zapisany jest w hipotece? 

PK 8 
Tablica MSI dotycząca patrona ulicy E. J. Dahlbergha. 
Czym są jego rysunki wydarzeń wojny polsko-szwedzkiej, plany  
i widoki Warszawy? 

PK 9 
Ul. Dahlbergha, jeden z lepiej zachowanych architektonicznie budynków wolnostojących z wystawy 
mieszkaniowej z 1935 r. 
Ile okien posiada budynek od strony ulicy? 

PK 10 Pomnik Stefana Żeromskiego - patrona osiedla robotniczego.   
Jakie dwie daty umieszczono na tabliczce z nazwiskiem autora rzeźby? 

PK 11 
Tablica pamięci mieszkańców osiedla im. S. Żeromskiego na Kole, którzy zginęli od bomb 
hitlerowskich.  
W którą rocznicę zgonu mieszkańcy osiedla ufundowali tablicę? 

PK 12 Stara tabliczka adresowa na domu małżeństwa S. i J. Łosiakowskich.   
Jaki numer hipoteczny posiada dom? 

PK 13 Dom Towarzystwa Osiedli Robotniczych. Stara tabliczka adresowa. 
Do którego komisariatu przypisano budynek? 

PK 14 Uroczysko Lasek na Kole, ścieżka zdrowia i trasy biegowe.  
W którym sektorze ścieżki znajduje się belka do przeskoków? 

PK 15 
Budynek XXIV LO im. C. K. Norwida. W tym budynku w latach 1952-1967 mieściło się Liceum 
Pedagogiczne Filipiny Płaskowickiej. 
W którą rocznicę ostatniej matury absolwenci i profesorowie ufundowali 
tablicę? 

PK 16 
Ul. Obozowa w czasach Królestwa Polskiego prowadziła do obozu artylerii pieszej a następnie do 
obozu wojsk rosyjskich. 
Do jakiej wsi droga prowadziła wcześniej? 

	
 
 

 

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. 
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