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Bystrzyca Kłodzka nad Nysą
Rzeka Nysa Kłodzka
zanim dotrze do miasta Nysa
płynie przez miasto Kłodzko.
Ale jeszcze wcześniej
jest w Bystrzycy Kłodzkiej.
I będąc tam Warto sobie obejrzeć tę rzekę,
a przy okazji samo miasto zza rzeki...
Na mapie Bystrzycy Kłodzkiej czerwonymi
okręgami zostały zaznaczone punkty
kontrolne (PK). Do każdego z nich zadano
zadanie. Rozwiązania tych zadań – jako
potwierdzenie przebycia trasy – należy
dostarczyć do organizatora.
Proszę nie chodzić
po torze kolejowym!
Przekraczając go
między PK 15 i PK 16
należy zachować
szczególną ostrożność
– pociąg ma zawsze
pierwszeństwo.

Długość trasy: 4800 m,
do potwierdzenia 17 PK.
Aktualność mapy: październik
2018,
wersja: 4,
autor trasy: Jan Zasępa.
mapa podkładowa:
© autorzy OpenStreetMap.
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Bystrzyca Kłodzka nad Nysą
Rozwiązania zadań należy umieścić na karcie startowej
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miejsce
zadanie
Kaplica św. Franciszka Ksawerego
Podaj datę wzniesienia kaplicy (z chorągiewki).
Most na Nysie Kłodzkiej
O ile lat młodszy od najbliższej kaplicy jest ten most?
Strzelnica sportowa
Czym pokryta jest wiata (A = blacha trapezowa / B = papa)?
Widokowy grzbiet Góry Floriańskiej
Podaj liczbę wież obronnych starego miasta (zwieńczonych jasnymi stożkowymi hełmami).
Dawna niemiecka nazwa Bystrzycy Kłodzkiej
to Habelschwerdt czyli ‘miecz Habla’.
A tu jest kaplica Habla (Havla/Gawła).
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Jaki kształt ma portal?
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Kaplica-grota (na podobieństwo groty w Lourdes)
Podaj liczbę metalowych lilijek wieńczących pionowe pręty barierek.
Pomniki przy kaplicy św. Floriana
Podaj osiemnastowieczną datę z cokołu.
Nagrobek Hermanna Stehra
Kto dopiero wie kim jestem?
Ulica Floriańska pod wiaduktem kolejowym
Podaj datę powodzi, podczas której wody Nysy Kłodzkiej sięgnęły tu najwyżej.
Budynek magazynowy na brzegu Nysy, na południowy zachów od mostu
W którą stronę jest przechylony (A = do rzeki / B = od rzeki)?
Pomnik św. Jana Nepomucena przy moście nad Bystrzycą Łomnicką – najstarszy w Ziemi Kłodzkiej
Podaj datę z chronostychu.
Ulica Kupiecka – ‘Ukryte ulice’ (nazwa obecna, dawna i... – ślad plenerowych działań artystycznych
‘Sekretne Punkty Miasta’ na bystrzyckiej starówce w roku 2010)
Podaj dawną nazwę tej ulicy.
Żeliwne płyty w powierzchni peronu przystanku kolejowego Bystrzyca Kłodzka
(jest ich kilka, nie tylko pod wiatą)
Przepisz tekst spod uskrzydlonego koła.
Kładka pieszo-rowerowa nad Nysą Kłodzką
Policz niskie teowniki (kątowniki w kształcie litery T) podpierające jezdnię kładki i podaj ich liczbę.
Matka Boska Łąkowa (Wiesen-Madonna) na Górce Mazurka
Ile główek putt (aniołków) wystaje spod sukni?
Figura świętego Józefa w niszy
W którą (swoją) stronę pochyla głowę święty Józef (A = w lewo / B = w prawo)?
Stary cmentarz (czynny w latach 1802-1975)
Powyżej dużego ukrzyżowania stojącego w osi głównej alei
znajdź trzeci nagrobek po jej południowej stronie i przepisz nazwisko pochowanego tam duchownego.

Odpowiedzi należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza
na stronie internetowej trino.pttk.pl. Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób,
które przebyły trasę TRInO.

