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Aktualność:	  październik	  2007	  r.	  (weryfikacja	  trasy	  i	  pytań:	  czerwiec	  2015	  r.)	  
Opracowanie:	  Andrzej	  Krochmal	  (PInO	  157)	  

	  
Trasa	  powstała	  z	  okazji	  XXX	  Ogólnopolskiego	  Rajdu	  na	  Orientację	  „Podkurek“	  

	  

1/M/07	  

Na	  planie	  Karczewa	  oznaczono	  różne	  miejsca	  stanowiące	  
punkty	  kontrolne	  (PK).	  Do	  każdego	  PK	  zadano	  pytanie.	  
Odpowiedzi,	  będące	  potwierdzeniem	  przebycia	  trasy,	  	  

należy	  dostarczyć	  do	  organizatora.	  



	  
Turystyczno-‐Rekreacyjna	  Impreza	  na	  Orientację	  

	  
	  

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

Przesłanie	  odpowiedzi	  oznacza	  zgodę	  na	  umieszczenie	  na	  liście	  osób,	  które	  przebyły	  trasę	  TRInO.	  
	  

trino.pttk.pl	  

PK	  1	   Cmentarz	  Żydowski	  (Kirkut)	  z	  1849	  r.	  –	  ul.	  Otwocka	  
Ile	  osób	  i	  instytucji	  przyczyniło	  się	  do	  wzniesienia	  obecnego	  ogrodzenia?	  

PK	  2	   Kapliczka	  –	  ul.	  Gołębia	  
Ile	  flag	  znajduje	  się	  przy	  kapliczce?	  

PK	  3	   Drewniany	  dom	  –	  ul.	  Kościelna	  20	  
Ile	  drewnianych	  słupków	  podtrzymuje	  dach	  ganku?	  

PK	  4	   Kapliczka	  –	  ul.	  Kościelna	  
Ile	  figurek	  jest	  w	  kapliczce?	  

PK	  5	   Drewniany	  dom	  –	  ul.	  Warszawska	  29	  
Ile	  okien	  znajduje	  się	  na	  ścianie	  frontowej?	  

PK	  6	   Pomnik	  poległych	  –	  ul.	  Rynek	  
Jaka	  data	  widnieje	  po	  wschodniej	  stronie	  pomnika?	  

PK	  7	  
Budynek	  mieszczący	  sklep	  wędliniarski	  „Kiszeczka”	  z	  tradycyjnymi	  wyrobami	  –	  	  
róg	  ul.	  Rynek	  i	  Żaboklickiego	  
Jakiego	  koloru	  jest	  balustrada	  balkonu	  na	  rogu	  budynku?	  

PK	  8	   Remiza	  strażacka	  -‐	  Rynek	  
W	  którą	  rocznicę	  wmurowano	  pamiątkową	  tablicę	  (pod	  zegarem)?	  

PK	  9	   Drewniany	  dom	  –	  ul.	  Zygmunta	  Starego	  9	  
Co	  mieści	  się	  w	  tym	  budynku?	  

PK	  10	   Krzyż	  pątniczy	  –	  ul.	  Częstochowska	  2	  
Jaki	  rok	  widnieje	  na	  krzyżu?	  

PK	  11	   Kapliczka	  murowana	  z	  poł.	  XVIII	  w.	  –	  ul.	  Żaboklickiego	  
Jaki	  kolor	  mają	  szaty	  figurki	  św.	  Leonarda?	  

PK	  12	   Cmentarz	  –	  kwatera	  poległych	  –	  ul.	  Żaboklickiego	  
Podaj	  imię	  i	  nazwisko	  mieszkańca	  Karczewa	  poległego	  w	  1920	  r.	  w	  Radzyminie.	  

PK	  13	  
Muzeum	  „Stara	  Plebania”	  mieszczące	  Centrum	  Historyczne	  Ziemi	  Karczewskiej	  –	  
ul.	  Żaboklickiego	  12	  
W	  którym	  roku	  powstało	  muzeum?	  

PK	  14	   Kościół	  późnobarokowy	  p.w.	  Św.	  Wita	  z	  1732	  r.	  –	  ul.	  Stare	  Miasto	  
Ile	  okien	  jest	  widocznych	  z	  zewnątrz	  kościoła?	  

PK	  15	   Dzwonnica	  klasycystyczna	  przy	  kościele	  z	  końca	  XVIII	  w.	  
Który	  dzwon	  jest	  najmniejszy?	  

PK	  16	   Zabytkowy	  krzyż	  –	  ul.	  Armii	  Krajowej	  12	  
W	  którym	  roku	  ufundowano	  krzyż?	  

PK	  17	   Kapliczka	  –	  ul.	  Mickiewicza	  22	  
Od	  ilu	  kataklizmów	  ma	  chronić	  mieszkańców?	  

PK	  18	   Parowozik	  „Ciuchcia”	  –	  skrzyżowanie	  ul.	  Mickiewicz	  i	  Czerwona	  Droga	  
Na	  ilu	  podkładach	  ułożono	  szyny	  pod	  parowozem?	  

	  


