KŁODZKO – Wyspa Piasek

3/D/18

Długość trasy: 1100 m
Do potwierdzenia: 19 PK

15
13
Wyspa Piasek powstała w okresie średniowiecza w wyniku wykonania
po zachodniej stronie Nysy Kłodzkiej sztucznego przekopu długości 1200 m jako
fosy chroniącej gród od strony zachodniej, a następnie służył jako kanał
doprowadzający wodę do ówczesnego młyna wodnego. Wyspa ma nieregularny
kształt o szerokości od 70 do 250 metrów i długości 1200 m. Położona jest
w centralnej części miasta pomiędzy korytem Nysy Kłodzkiej, a kanałem
Młynówka. Z miastem połączona jest dziewięcioma mostami z najstarszym
gotyckim mostem św. Jana. Największą budowlą na wyspie jest kościół
MB Różańcowej wraz z przylegającym do niej klasztorem Franciszkanów.
Część miasta położona na wyspie bardzo dotkliwie ucierpiała w czasie powodzi
w 1997 r. Obecnie w trakcie prac urbanistycznych, przeprowadzana jest
rewitalizacja tej dzielnicy i jej wykorzystanie rekreacyjno-turystyczne.

Na mapie, czerwonymi okręgami,
zaznaczono punkty kontrolne (PK).
Do każdego z nich zadano pytanie.
Odpowiedzi na te pytania, jako
potwierdzenie
przebycia
trasy,
należy dostarczyć do organizatora.
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Opracowanie trasy: Sławomir Otap
Opracowanie graficzne: Romek Inoromek Trocha
Źródło mapy: OpenStreetMap
Aktualizacja: lipiec 2018
Wersja 1.0
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Stalowy most Ross-Brucke zbudowany w l. 1883-1884.
Z ilu pionowych elementów o różnej wysokości, składa się każda z balustrad mostu?
Kamienica „Pod Wilkiem”, dawny zajazd zbudowany w XVII wieku, przebudowany na początku XX wieku..
W którym roku umieszczono w niszy nad portalem przy wejściu podobiznę wilka?
Kościół MB Różańcowej z lat 1628-1631, przebudowany w 1711 r. Grupa figur na murze łączącym kościół
z sąsiednią kamienicą. Na kamienicy ozdobny kartusz z herbem Franciszkanów.
Ile putt (motyw dekoracyjny przedstawiający małego nagiego chłopca) towarzyszy św.
Florianowi?
Narożna kamienica posiadała dawniej latarnię „rybak”. Obecna przedstawia śpiącego gazownika.
Na czym zawieszona jest lampa?
Kościół MB Różańcowej, pierwszy kościół stał na tym miejscu około 1350 roku. Wejście do kościoła zdobi
portal.
Co znajduje się na gmerku (znak rodzinny, kamieniarski umieszczany na budowlach) portalu?
Tablica upamiętniająca pomoc miastu podczas katastrofalnej powodzi 7 lipca 1997 roku.
Jak nazywał się premier Królestwa Szwecji, które pośpieszyło miastu ze skuteczną pomocą?
Plac Franciszkański. Figura św. Franciszka z Asyżu.
Kto przysiadł na murze za figurą?
Pomnikowa „matrioszka”, trzy pomniki w jednym. Dawny pomnik hrabiego F.W. von Goetzena, po
obstawieniu szynami i zalaniu betonem został przerobiony na pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej. Po
1989 r. przerobiono pomnik na kolumnę reklamową okładając kolumnę szkłem .
Z ilu poziomych elementów szklanych składa się jeden bok kolumny?
Kamienica z 1907 roku zbudowana dla Paula Barscha.
Jakie inicjały widnieją na szczycie budynku?
Budynek zbudowany na początku XX wieku dla Gerharda Kittmanna. Obecnie siedziba PZMot.
Ile nietypowych okienek znajduje się na szczycie frontu budynku?
Kamienica zbudowana razem z sąsiednią na początku XX wieku dla G. Kittmanna.
Ile oszklonych drewnianych balkonów posiada budynek?
Kamienica zbudowana przy kamiennym moście posiada, od strony kanału drewniane balkony.
Na którym piętrze balkony są oszklone?
Most św. Jana z XIII/XIV wieku. Balustradę kamiennego mostu zdobi 6 posągów fundowanych przez
mieszkańców miasta w wiekach XVI-XVIII. Figura z 1714 roku przedstawia św. Franciszka Ksawerego.
Ile razy figura poddawana była renowacji w XIX wieku?
Kamienica z początku XX wieku, przebudowana w l. 1920-1925.
Jaki skorupiak zdobi wykusz kamieniczki?
Kamienica z 1739 r. przebudowana na przełomie XIX i XX wieku. W latach 1843-1935 mieścił się tu
browar braci Stephan. Po powodzi budynek w zaniedbanym stanie.
Ile razy na gmerku nad wejściem występuje litera X?
Budynek z początku XX wieku z figurą na szczycie.
Jaki rok widnieje na budynku?
Budynek mieszkalny i gospoda powstał po połączeniu trzech starszych kamienic wzniesionych około
połowy XVIII wieku.
Jakie logo dawnej gospody umieszczono nad wejściem?
Kamienica wzniesiona w 1912 r. dla Wendelina Wagnera.
Wizerunek jakiego zwierzęcia związanego z profesją właściciela znajduje się na gmerku na
ścianie budynku ?
Renesansowa kamienica o dwóch kondygnacjach w bloku i szczycie, do około 1900 roku nosiła nazwę
„Pod kozłem”.
Ile par piramidek tworzy okrój fasady budynku?

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO.

trino.pttk.pl

