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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/D/17) 

PK 1 
Dworzec PKP z XIX wieku 

Jaka instytucja mieści się w południowej części budynku? 

PK 2 
Poczta (Kaiserliches Postamt) 

Jakiego ptaka widać między oknami pierwszego piętra? 

PK 3 
Stara willa, Dworcowa 18 

Jakie są kolory tynku i drewna na froncie domu? 

PK 4 
Głaz pamiątkowy 

Szlak której armii tędy wiódł? 

PK 5 
Stara willa, Trzebnicka 19 

Jakie kierunki świata widać na szczycie wieżyczki? 

PK 6 
Głaz i ławka ufundowane przez rodzinę Schaubertów 

Jakie zdanie widnieje na głazie? 

PK 7 
Kościół św. Tadeusza Judy i Antoniego Padewskiego z 1906 r. 

Jakie (podaj ilość lat) cztery rocznice upamiętnia drzewo? 

PK 8 
Napis na chodniku 

Jaka jest morena czołowa? 

PK 9 
Dom Panien Śląskich, neobarokowy budynek z dachem mansardowym 

Co się stało z wejściem do kaplicy, niegdyś znajdującym się w bocznej elewacji? 

PK 10 
Budynek dawnego sanatorium 

Co tam się obecnie znajduje? 

PK 11 
Neogotycki zamek z XIX w., dawniej pałac rodu Schaubertów, zachowana ośmioboczna 
wieża 

Ile jest poziomów okien w wieży? 

PK 12 
Dom przy ul. Skłodowskiej-Curie 44 

Ilu szczebelków brakuje w balustradzie balkonu? 

PK 13 
Dom z wieżyczką, Wyszyńskiego 12 

Jaki rok widać na szczycie wieży? 

PK 14 
Neogotycki kościół zaprojektowany przez A. Langera, z początku XX wieku 

Co znajduje się tuż nad głównym wejściem? 

PK 15 
Dąb szypułkowy „Cesarz”, pomnik przyrody 
Jaki jest obwód drzewa? 

PK 16 
Willa „Łazienki”, nazwana tak przez dzieci z Warszawy leczące się w sanatorium 
Ile kamiennych kul znajduje się przy wejściach do budynku? 

PK 17 
Drogowskaz przy rondzie 
Gdzie prowadzi? 

PK 18 
Fontanna przy rondzie 
Co jest na środku fontanny? 

PK 19 
Willa z ogrodem z przełomu XIX i XX wieku, Dworcowa 21 
Co tu się znajduje? 

PK 20 
Stara willa, Dworcowa 19 
Jaki motyw mają czerwone drewniane zdobienia pod dachem? 

PK 21 
Zabytkowy poniemiecki cmentarz 
W jakich językach wykonano napis na obelisku? 

PK 22 
Dom przy ul. Matejki 7 
Jaki herb znajduje się na ścianie na pierwszym piętrze? 
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