


PK 1 Wieża wodna – zabytkowa wieża ciśnień, powstała w 1912 r. z czerwonej cegły, z szachulcową głowicą.
Ile znaków „wysokiego napięcia” znajduje się przy wejściu na wieżę?

PK 2
Budynek  Sądu Rejonowy – neogotycki  budynek  oddany do użytku  w 1898 roku,  w którym do 1954 roku  
mieściła się siedziba pierwszych polskich władz miasta.
Ile klimatyzatorów znajduje się na północno-zachodniej ścianie budynku?

PK 3 Pomnik poety przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie.
Ile lat żył wieszcz, któremu poświęcony jest pomnik przy bibliotece?

PK 4 Budynek poczty– neogotycki budynek wybudowany w latach 1896 – 1898, od zawsze pełniący tę samą funkcję.
Jaki skrót literowy znajduje się przy wejściu na przycisku dla osób niepełnosprawnych?

PK 5
Żółty Domek – pochodzący z końca XIX wieku budynek z żółtej cegły, obecnie pełniący rolę goleniowskiego  
muzeum.
Jaki napis widnieje po prawej stronie od wejścia na brązowym okrągłym tle?

PK 6
Pomnik Niepodległości w hołdzie walczącym o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej powstały 1992  
roku.
Ile dat umieszczono na pomniku?

PK 7
Kościół św. Katarzyny -  późnogotycka budowla z XV w., zbudowany na fundamentach kościoła romańskiego.  
Świątynia kilkakrotnie spłonęła i wielokrotnie była odbudowywana ostatni raz w 1961 roku.
Dla upamiętnienia jakich wydarzeń ufundowano tutejsze dwie tablice?

PK 8
Brama Wolińska – wybudowana w XV wieku  jako jedna z czterech bram, jedyna która przetrwała do dzisiaj,  
budowla  pięciokondygnacyjna,  przez  wieki  pełniła  funkcje  obronne  oraz  celne,  obecnie  w  zabudowanym 
przejściu mieści się Centrum Informacji Turystycznej.
Jaka data widnieje na wieżyczce (na wschód od bramy)?

PK 9
Samolot MIG-21 - Symbol historyczny związku Goleniowa z lotnictwem, usytuowany przy Urzędzie Gminy 
i Miasta w Goleniowie przy placu Lotników.
Jaka jest data na pamiątkowej tablicy?

PK 10 Wodociągowa wieża ciśnień – zbudowana w 1935 roku na terenie ujęcia wody.
Na planie jakiego wielokąta zbudowana jest wieża?

PK 11
Budynek Gimnazjum – neogotycki budynek wybudowany pod koniec XIX wieku będący od zawsze obiektem  
szkolnym.
Czyj cytat zamieszczony jest na tabliczce po lewej stronie od lewego wejścia?

PK 12
Baszta  Prochowa  (zwana  także  Basztą  Strażniczą)  –  cylindryczna  baszta,  wchodząca  w  skład  murów  
obronnych, dawniej pełniła funkcje penitencjarne (więzienie), a także prochowni.
Ile okrągłych lamp z poziomu gruntu podświetla basztę?

PK 13
Baszta Mennicza - ośmioboczna baszta, wchodząca w skład murów obronnych, dawniej znajdowała się tutaj  
mennica miejska gdzie bito monety zwane białym groszem goleniowskim
Ile stopni znajduje się  przy przejściu przez furtę wodną przy baszcie?

PK 14
Spichlerz – wybudowany w 1749 roku, wykonany w konstrukcji ryglowej, trzykondygnacyjny.
Ile jest wejść do spichlerza?

PK 15
Fundamenty  kościoła  św.  Jerzego  -  najstarszej   chrześcijańskiej  świątyni  w  Goleniowie.  Kaplica  została  
wybudowana jeszcze przed nadaniem  praw miejskich miastu. Na jej miejscu w XVIII wieku powstał ryglowany  
kościół, który przetrwał do końca II wojny światowej. Obok kościoła  znajdował się  cmentarz.
Jaki kształt miała kaplica pw. św. Jerzego

PK 16
Kamień Pamięci znajdujący się na terenie (największego w mieście) Parku XXX-lecia. Pomnik odsłonięty w 50  
rocznicę zakończenia wojny.
W ilu językach zapisane są tabliczki otaczające kamień?

PK 17
Kościół św. Jerzego -  położony w nowej części miasta, zbudowany na fundamentach kościoła przedwojennego,  
przebudowany w latach 70 tych XX w. Przy kościele znajduje się pomnik Jana Pawła II oraz dom parafialny.
Kto i kiedy odprawił pierwszą mszę w polskim Goleniowie?

LOP
Aleja  Legend  –  powstała  wzdłuż  murów  obronnych  nad  Iną,  zawiera  granitowe  rzeźby  przedstawiające  
goleniowskie legendy.
Ile postaci przedstawionych jest na rzeźbach w Alei?
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