


  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/D/14) 

PK 1 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany w latach 30. XX w. 

Ile okien jest na frontowej ścianie budynku? 

PK 2 
Altana parkowa 

Na planie jakiego wielokąta zbudowano obiekt? 

PK 3 
Budynek mieszkalny (ul. Zamkowa) 

Ile zakończonych półokręgiem okien jest od strony ul. Zamkowej? 

PK 4 
Teren dawnego browaru z XIX w. 

Ile kominów fabrycznych znajduje się za budynkiem? 

PK 5 

Pałac, tzw. „zamek” z pozostałościami klasztoru i kaplicą przebudowany został w XVI w. i w XIX w., 

obecnie mieści hotel. 

Ile okien znajduje się na ścianie z zegarem słonecznym? 

PK 6 
Krzyż przydrożny 

Jakiego koloru jest płotek wokół krzyża? 

PK 7 
Budynek mieszkalny 

Jaki jest numer posesji? 

PK 8 
Pomnik poświęcony żołnierzom Batalionów Chłopskich 

Ile wynosi suma cyfr roku z pomnika? 

PK 9 
Kościół św. Anny Samotrzeciej i Sanktuarium z XIV w. 

Z jakiego materiału jest figura św. Anny? 

PK 10 
Ogródek skalny 

Czyim synem jest kamień? 

PK 11 
Budynek mieszkalny – tablica pamiątkowa 

Kto mieszkał w tym budynku? 

PK 12 
Ratusz z XIX w., dawny hotel obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy 

Co w ręku trzyma chłopiec po północnej stronie schodów? 

PK 13 
Makieta Ślęży, Raduni i Wzgórz Olszeńskich 

Z ilu kwadratów (w rzucie od góry) składa się makieta? 

PK 14 
Jedna z zabytkowych kamienic przy Rynku 

Jaki rok umieszczono na budynku? 

PK 15 
Dom mieszkalny (ul. Mickiewicza 29) 

Ile wynosi suma lat nad wejściem? 

PK 16 
Dom mieszkalny 

Z jakiego materiału zbudowano budynek? 

PK 17 
Pomnik Janusza Korczaka 

Jakich kolorów są "śmieje"? 

PK 18 
Dom mieszkalny (ul. Św. Jana) 

Jakie imię nosi budynek? 

PK 19 
Aleja Sław Kolarstwa 

Ilu zawodników BKS Ślęża Sobótka tu uwieczniono? 

PK 20 
Obiekt przy rozwidleniu ul. Granitowej oraz dróg do Górki i Sobótki 

Co to za obiekt? 
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