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Dom mieszkalny konstrukcji szachulcowej – rzadkość na Mazowszu.
Ile przewodów dostarcza prąd do budynku?
Pomnik poświęcony powstańcom styczniowym w miejscu dawnej plebanii.
Jaki bezręki malarz – pejzażysta otrzymał tutaj pomoc medyczną?
Teren przykościelny parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kamienny krzyż.
Co stało na tym miejscu w latach 1801-1894?
Wzniesiony pod koniec XIX wieku neogotycki kościół Wniebowzięcia NMP.
Co nietypowego zawisło tutaj na krzyżu?
Wzniesiony w 1926 roku budynek Banku Ludowego – obecnie siedziba Banku Spółdzielczego.
Co kupisz tutaj? (patrz Krajowa Izba Rozliczeniowa)
Pomnik Żołnierzy Wyklętych.
Kiedy stracono „Pioruna”? (podaj dwie daty)
Miejsce, gdzie stał dom wybudowany w II poł. XIX w. dla żydowskiego handlarza – Lichtensztajna tzw.
„Czerwoniak“. W latach 1939-1944 mieściło się w nim hitlerowskie więzienie.
Ile okien doświetla poddasze wzniesionego współcześnie budynku?
Opuszczony budynek hali targowej z pocz. XX wieku zwanej „jatkami”.
Ile okien umieszczono wzdłuż dłuższego boku budynku?
Pomnik w miejscu kaźni powstańców styczniowych Teofila Wądołkowskiego i Antoniego Józefa Mroza.
Jaki rok wykuto na krzyżu?
Miejsce, gdzie przed wojną stała Synagoga oraz Dom Modlitwy.
Co się obecnie tutaj mieści?
Neobarokowy ratusz miejski z 1927 roku wg projektu Stefana Zwolanowskiego. Tablica z wizerunkiem
Ludwika Mieczkowskiego – burmistrza miasta.
Kto jest jej autorem?
Zabytkowy budynek z początku XX wieku zwany „Domem popa”.
Gdzie wyprodukowano skrzynkę na listy?
Okazały dąb szypułkowy.
Ile boksów garażowych znajduje się na posesji, na której stoi drzewo?
Dom mieszkalny – przykład dawnej zabudowy miejskiej.
Na ile zamków zamykane są drzwi wejściowe?
Ogródek jordanowski z „rekonstrukcją” dworu książęcego. Tablica informacyjna.
Jaka nietypowa droga się tutaj znajduje?
Metalowy krzyż przydrożny.
Co upamiętnia?
Teren browaru Tejdla, w którym Niemcy utworzyli areszt Policji Bezpieczeństwa – obecnie mieści się tutaj
szkoła podstawowa. Miejsce pamięci narodowej.
Ile ogniw ma łańcuch od strony ogrodzenia?
Pomnik Księżnej Anny Mazowieckiej ustawiony w 570-tą rocznicę nadania praw miejskich Ostrowi
Mazowieckiej.
Jakie ziemie wymieniono na dokumencie trzymanym przez księżną?
Dom Rzemiosła. Tablica pamiątkowa.
Co uczczono wznosząc budynek?
Budynek Komendy Policji. Tablice upamiętniające poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej.
Jaki stopień posiadał urodzony w Nowym Żmigrodzie policjant?
Neoklasycystyczny budynek należący do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”.
W którym roku wzniesiono budynek?
Zabytkowa Willa Władysława Kosteckiego.
Jakie autobusy zatrzymują się na przystanku tuż przy budynku? (podaj numery z tabliczek)
Skwer z obeliskiem upamiętniającym odzyskanie wolności oraz pamiątkowym „Dębem Wolności”.
Ile lamp tworzy świetlną iluminację skweru?
Wybudowane w latach 1923-28 Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne, jedna z najnowocześniejszych
szkół II RP (obecnie LO im. M. Kopernika). Pomnik upamiętniający uczestników tajnego nauczania.
Kto wykonał odsłonięty w 1999 roku pomnik?
Park miejski założony przez naczelnika powiatu Ignatija Łojko w latach 1874-1875.
Ile ozdobnych latarń stoi wzdłuż zaznaczonej ścieżki?

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
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