Chrośla, Ruda - dwie siostrzenice

2/M/18

Na planie Chrośli i Rudy zaznaczono różne miejsca stanowiące punkty kontrolne
(PK). Potwierdzenie przebycia trasy polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane
pytanie lub dopasowaniu zdjęcia do odpowiedniego PK.
Odpowiedzi nalezy dostarczyć do organizatora.
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Długość trasy: 4 km
Liczba PK: 19
Opracowanie trasy,
kreślenie mapy:
Damian Murach
Aktualność mapy:
kwiecień 2018 r.
Wersja: 1.0

Chrośla – wieś w gminie Dębe Wielkie. Wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI
wieku w powiecie garwolińskim ziemi czerskiej województwa mazowieckiego. W 1827 r. było tu
16 domów i 131 mieszkańców. Na terenie Chrośli znajduje się m.in. kościół para�ialny bł. Honorata
Koźmińskiego, przystanek kolejowy Wrzosów, Dom Kultury oraz wiele prywatnych przedsiębiorstw
i zakład przemysłowy Dekor.
Ruda - wieś w gminie Debe Wielkie. Polożona nad Mienią. Majątek Ruda należal do Starzeńskich.
Jeden z przedstawicieli rodu hrabia Marian Starzeński h. Lis był posłem na Sejm Wielki w 1791 r.
W centrum wsi znajdują się pozostałości zespołu dworsko-parkowego dawnego Majątku Ruda:
wjazd do byłej dworskiej rezydencji hrabiego Mariana Starzeńskiego założone w stylu angielskim
z XIX w., kapliczka, zabudowania podworskie, grabowo – jesionowa aleja drzew pomnikowych
oraz system melioracyjny rzeki Mieni: tama, jazy i malowniczo położone stawy hodowlane, tzw.
Stawy Kroczkowe i Łąkowe. Na terenie Rudy znajduje się m.in. Szkoła Podstawowa im gen. Józefa
Bema, OSP, GLUKS "Płomień" Dębe Wielkie, stowarzyszenie Wrzosowianie. Z dzikich zwierząt
łatwo tu spotkać bobry i bociany. Stawy rybne i rzeka Mienia stanowią ostoję dzikiego ptactwa.
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Źródło: Mińsk Mazowiecki i okolice - przewodnik turystyczno-krajoznawczy 2008

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/M/18)
PK 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17 – dopasuj zdjęcie z poniższych (zdjęć jest więcej).
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Kapliczka na placu przykościelnym
Jaki kolor ma rzeźba Madonna?
Krzyż Misyjny z 1990 r.
W jakim miesiącu odbywały się Misje Święte?
Kapliczka z 1945 r.
Z ilu szyb składa się jedno okno?
Krzyż z 1958 r.
Jakie żywioły nie zostały wymienione na tabliczce?
Tablica zielonego szlaku przyrodniczo-ekologicznego
Jaką wysokość ma Rysiowa Góra?
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie
Jaki miał stopień?
Budynek
Jaka roślina ukryła się w nazwie?
Kapliczka skrzynkowa 1970 r.
Ile promieni ma słońce?
Stacja trafo
Jaki jest nr stacji trafo?
Tabliczka
Kto ochrania ten teren?
Pozostałości bramy zespołu dworsko-parkowego
Ilu „strażników” pilnuje wejścia do parku?
Pozostałości folwarku Ruda
Ile otworów znajduje się na szczycie południowej ściany?

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

