
 
 

OPIS TRASY:  Trasa przebiega po drogach i ścieżkach MPK. Ze startu do pomnika lotników (PK 5) idziemy 

zielonym szlakiem turystycznym, następnie żółtym (do PK 7) i czarnym (do PK 9) skąd niebieskim do „Baru 

przy stajni” (PK 10). W drodze powrotnej z PK 10 do miejsca startu bez oznakowania szlakowego. 

Do każdego punktu kontrolnego (PK) zadano pytanie związane z tym miejscem lub najbliższą okolicą. Należy 
wpisać do karty startowej pod numerem PK, odpowiedź na zadane pytanie, które jest potwierdzeniem 
pobytu na PK. Dodatkowo należy odpowiedzieć na 3 zadania. 2 w postaci zdjęć umieszczonych na mapie i do 
odszukania na trasie przejścia oraz 1 w postaci samego pytania. Odpowiedzi należ wpisać do karty startowej. 
Część I trasy: 
START: park (z parkingiem) przy kościele w Michalinie (0,0 km) 
PK 1 Dzwonnica na terenie kościoła św. J. Chrzciciela zbudowanego w latach 1998-2004. 
 Pyt. Ile dzwonów zawieszono w dzwonnicy? 
PK 2 Unikalny znak drogowy akcji społecznej. 
 Pyt. Ile wynosi ograniczenie prędkości w km/godz? 
PK 3 Drewniany budynek willowy (ul. Główna 7) z przełomu XIX i XX w. zwany  „świdermajerem”. 
 Pyt. Ile werand znajduje się od strony ul. Głównej? 
PK 4 Skrzyżowanie dróg na granicy Warszawy (1,3 km) 
 Pyt. Ile białych kółek z kropką w środku jest widocznych na sosnach ze środka skrzyżowania? 
PK 5 Pomnik na „Górze lotnika” w Michalinie (2,2 km). Nazwa związana jest z wydarzeniami z okresu II Wojny 
Światowej. W tym miejscu rozbił się samolot „Liberator” z 31 Dywizjonu Bombowego Sił Powietrznych 
Południowej Afryki , który wziął udział w akcji niesienia pomocy Powstaniu Warszawskiemu dokonując  
zrzutów: broni, lekarstw, amunicji i żywności. Mimo silnego ostrzału okupanta załoga wykonała zadanie. 
Trafiona maszyna skierowała się w stronę pozycji sowieckich, do których już nie doleciała i w nocy z 14 na 15 
sierpnia 1945 r. rozbiła się w lesie w Michalinie. 

Pyt. Jaki pseudonim nosił autor pomnika? (patrz tabliczka) 
PK 6 Punkt widokowy na wydmie (2,6 km) 
 Pyt. Jaki kolor ma kosz na śmiecie na szczycie wydmy? 
PK 7 Skrzyżowanie dróg leśnych (3,2 km) 

Pyt. Na ilu drzewach widać równoległe białe linie  w odległości do 10 m od środka skrzyżowania? 
PK 8 Wiata turystyczna na Borowej Górze (4,0 km) 
 Pyt. Ile jest miejsc na rowery w stojaku znajdującym się obok wiaty? 
PK 9 Początek niebieskiego szlaku na grzbiecie wydmy (4,3 km) 
 Pyt. Ile jest metrów do baru? 
PK 10 „Bar przy Stajni” (otwarty: sb-nd w godz. 8.30-17.00) (4,5 km) 

Pyt. Ile zwierząt przedstawiono na środkowym rysunku na bocznej ścianie stajni? 
Zad. 1 Jakie imię nosi solenizant z ośrodka znajdującego się między PK 2, a PK 3 
Zad. 2 Jaki kolor ma szlak turystyczny, przy którym stoi krzywa sosna przedstawiona na zdjęciu/naklejce? 
 
Część II trasy: 
PK 11 Skrzyżowanie dróg leśnych na granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Warszawy (5,3 km) 
 Pyt. Jaka liczba w kolorze pomarańczowym znajduje się na drzewie w pobliżu skrzyżowania? 
PK 12 Betonowy słup przy skrzyżowaniu ulic Miłej i Wczasowej (5,6 km) 
 Pyt. Jaki numer widnieje na niebieskiej tabliczce? 
PK 13 Drewniany budynek dawnej zabudowy tzw. „świdermajer” (5,9 km) 
 Pyt. Ile okien wychodzi na ul. Miłą? 
PK 14 Wejście do posesji na ul. Dobrej 32 (6,5 km) 
 Pyt. Jaki kształt ma najbliższy znak drogowy przy wejściu na posesję? 
Meta (start) parking przy kościele 6,8 km) 
Zad. 3 Podaj numer posesji przed, którą umieszczono głowę postaci przedstawionej na zdjęciu? 


