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GC575QX
Wieża widokowa
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-17
UTM: 33U E 526613 N 5646006

N 50° 57.903 E 015° 22.739
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

6 Found it

(Micro)

Favorites: 1

1 Publish Listing

Short Description

Wieża widokowa.

Long Description
Wieża widokowa znajduje się w południowo-zachodniej części Mirska i powstała w wyniku adaptacji wieży ciśnień, która funkcjonowała w mieście do końca lat 70-tych XX wieku.
Wodne wieże ciśnień budowano, aby grawitacyjnie, na zasadzie naczyń połączonych, rozprowadzać do mieszkań za pomocą rurociągów wodę pitną zgromadzoną w wysoko
położonym zbiorniku. Mirski obiekt został zaprojektowany na rzucie ośmioboku i mierzy 37,5 m od poziomu terenu, dodatkowo jest podpiwniczony. Został wykonany w latach
1887-1890 pod kierunkiem mistrza budowlanego z Mirska O. Jaekela. Konieczność postawienia wieży wodnej pojawiła się po zanieczyszczeniu dotychczasowych wód pitnych
przez zakłady w Krobicy i Skarbkowie. Wodę czerpano z ujęcia znajdującego się powyżej Krobicy.
Konstrukcyjnie wieża w Mirsku jest bardzo ciekawym obiektem. Jej ściany do wysokości parteru wymurowano z kamienia bazaltowego, wyżej w części nadziemnej z cegły o gr.
40-65 cm. Monolityczny strop do obsługi zbiornika na wodę oparty jest na stalowych belkach. Wieża została zakończona więźbą dachową drewnianą jętkowo-płatwiową,
wielospadową, ośmioboczną, pokrytą dachówką ceramiczną, karpiówką z bocznymi 4 lukarnami dachowymi. Komunikację pomiędzy poszczególnymi 7 kondygnacjami wieży
stanowią schody. Wcześniej były wykonane z drewna, jednak po modernizacji w 2012 r. są stalowe- kratowane. Od wewnątrz wieża doświetlona jest 22 oknami, z których
roztaczają się piękne widoki. Elewację stanowi zrąb kamienny do wysokości parteru zakończony gzymsem pokrytym dachówką ceramiczną, karpiówką, dalej do poziomu stropu
zbiornika na wodę cegła licówka i dalej do poziomu pokrycia hełmu wieży tynk nakrapiany. W miejscu dawnego zbiornika, na ostatniej kondygnacji, wykonano zabudowany taras
widokowy z 4 lunetami. Przepiękne widoki na Góry i Przedgórze Izerskie oraz w kierunku Giebułtowa, Gryfowa czy Kamienia można podziwiać z ośmiu okien znajdujących się na
samej górze wieży. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można podziwiać Stóg Izerski, Smrek, Tłoczynę inne punkty widokowe.
Wieża udostepniona jest do bezpłatnego zwiedzania - w soboty i niedziele.
Ze względu na bliską szkołę, skrytka umiejscowiona jest w niewielkim oddaleniu. Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu.
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Co to są atrybuty?
scenic view, takes less than 1 hour, available 24-7, bikes allowed, motorcycles allowed, quads allowed, off-road vehicles allowed, stealth required, park and grab

Logs
[ Found it] Saturday, 21 June 2014 by KASIA81PL (83 found)
TFTC :) Znaleziona %76%
[ Found it] Thursday, 19 June 2014 by Arose84PL (73 found)
wracajac do domku na kolacje szubki kesz przy wiezy. dzieki :)
[ Found it] Thursday, 19 June 2014 by Wędrowcy BK (375 found)
Tu zaparkowaliśmy, wypakowalismy rowery i ruszyliśmy w drogę... Rozjeżdżalismy kwiatki na ulicach pozostałe po procesjach. Mirsk - maleńka urocza miejscowość. Dziękujemy
[

Found it] Wednesday, 18 June 2014 by Rychozol (1133 found)
STF
Znaleziona 18.06.2014 o godz. 15:00 z maji(pl).
Wieża bardzo fajna, od dawna mieliśmy na nią oko
Dzięki
IN: OUT: Dzięki za kesz
[ Found it] Wednesday, 18 June 2014 by maji(pl) (1154 found)
Znaleziona 18.06.2014
Miejsce znane i warte kesza. Z Rychozolem też "przymierzaliśmy" się do okeszowania tego miejsca, Wyrwaka też. Fajnie, że to zrobiliście. Kordy są tu dokładne i hint pomocny.
Dzięki za kesz
[ Found it] Wednesday, 18 June 2014 by Bizon, (3321 found)
-3321187. FTF
Pohodový odlov na zajímavém místě. Moc pěkně udělaná rozhledna z vodárenské věže. Škoda, že dnes nebyla otevřená.
Google translator:
Ciekawe miejsce i fajne polowanie. Zbyt ładnie wykonane wieża widokowa wieża ciśnień. Szkoda, że to nie był otwarty dzisiaj.
TFTC
[ Publish Listing] Tuesday, 17 June 2014 by Silesian Reviewer (0 found)
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