VII Rajd „PoSesja”

Zdjęcie grupowe pod szkołą w Brzuzie. Pan prezes Stowarzyszenia na środku kadru na pierwszym planie:)

W dniach 12-13 lutego 2011 r. odbył się VII Rajd "PoSesja". Po dwóch latach błądzenia terminu rajdu wokół Dnia Kobiet
("Pechowy Dzień") w tym roku wróciliśmy w "odpowiednie miejsce w czasie" czyli jak mówi nazwa rajdu - zaraz po
zakończonej sesji studenckiej. W rajdzie wzięły udział 22 osoby. W programie rajdu poza spacerem po zimowych Lasach
Łochowskich było zwiedzanie muzeum regionalnego w Sadownem Węgrowskim, a także śpiewanki turystyczne w szkole w
Brzuzie. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza *(KRS 0000032729) mieliśmy możliwość przenocować w
przesympatycznej Małej Szkole Podstawowej w Brzuzie. Śpiewanki zaliczyć należy do bardzo udanych. Trwały do późnej nocy,
kończąc się piosenkami o kobietach śpiewanymi w gronie czterech mężczyzn;)

Rajd zorganizowali:
Dorota i Łukasz Skłodowscy (Cynamony)
Trasy poprowadzili:
Angelika Charycka i Hubert Łucjanek (uczestnicy kursu OT)
Opis sobotniej trasy z 12 lutego:
O 8.08 odjechaliśmy pociągiem KM z Warszawy Wileńskiej w stronę Małkini, około 9.30 wysiedliśmy w Sadowne Węgrowskie.
Po krótkiej przerwie ruszyliśmy kierując się na północ i idąc przesiekami przez Góry Bogackie dotarliśmy do Sadowne ok
godziny 11. W miejscowości zwiedzaliśmy Muzeum Ziemii Sadowieńskiej, co zajęło nam około 2h. Po przerwie spędzonej na
zakupach w miejscowych sklepach, które miały być już ostatnimi na trasie ruszyliśmy na południowy-zachód. Szliśmy przez
takie miejsca jak: wieś Krupińskie, gdzie na środku drogi stał Dąb, będący pomnikiem przyrody, Rezerwat Czaplowizna, w
którym znajduje się domek turystyczny Dzięciołek. Po przejściu bagien i Kopanej Góry zboczyliśmy z trasy i ponownie
przesiekami skierowaliśmy się w stronę Brzuzy. Około godziny 19 byliśmy w Małej Szkole w Brzuzie, gdzie mieliśmy nocleg.
Cała trasa liczyła ok 17,5 km długości i zajęła nam nieco ponad 9 h.
(Angelika Charycka)
Opis niedzielnej trasy z 13 lutego:
Wyszliśmy ze szkoły podstawowej w Brzuzie kierując się drogą w stronę Wywłoki :D Przy kapliczce z 1907 roku zeszliśmy z
drogi, szliśmy skrajem lasu kierując się na południe aż doszliśmy do czerwonego szlaku, którym dotarliśmy do rzeczki Strugi.
Następnie podążając na południe dotarliśmy do Jerzysk. Tam, w pobliżu leśniczówki mieliśmy krótki odpoczynek. Po nim
udaliśmy się na południe idąc po wydmach, spotkaliśmy czarny szlak, który zaprowadził nas na stację kolejową w Łochowie, na
niektórych odcinkach robiliśmy skróty. O 15.11 odjechaliśmy pociągiem Kolei Mazowieckiej w stronę Warszawy Wileńskiej.
Długość trasy: 11km. Czas: nie do zapisania.
(Hubert Łucjanek)

Informacje przydatne:
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza (KRS 0000032729) - można przekazać 1% podatku na utrzymanie Małej Szkoły
Podstawowej w Brzuzie, której grozi likwidacja... Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
czynne: Wtorek 8 – 16, Czwartek 8 – 16, Piątek 8 – 12; czynne również po umówieniu się:)
tel: 603 51 00 90, email: muzeumsadowne@poczta.net.pl

