S ZK OŁA POD STA W OW A
W C HRU ŚL I NI E

Przystanek 4
Odpoczynek nad stawem

Uczniowie SP Chruślina
na
Turystycznym
Szlaku

Zmęczeni jazdą docieramy do parku w Kluczkowicach,
gdzie odpoczniemy w cieniu rozłożystych drzew i
usiądziemy na ławeczkach.
Miejscowość Kluczkowice jest płożona w województwie lubelskim.
Osiedle powstało
na miejscu dawnego
folwarku rodziny
Kleniewskich. Z
folwarku pozostały
dwa budynki gospodarcze i pałac. W
1946 roku w pałacu
utworzono
szkołę rolniczą,
Pałac w Kluczkowicach
żródło internet
przekształconą następnie w
Zespół Szkół Ogrodniczych. Obecna nazwa szkoły to; Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. Szkoła stanowi filię Zespołu
Szkół.

Rowerem wzdłuż Wisły

Opracowanie folderu: kl.6 2011/2012

„Ścieżka Zdrowotna”

pod kierunkiem M. Muszkiewicza

Park w Kluczkowicach
źródło internet

Szkoła Podstawowa w Chruślinie 111
24-340 Józefów nad Wisłą
Tel.: 81 8227320
Faks: 81 8227320
E-mail: ekoszkola-chruslina@o2.pl

Szkoła Promująca Zdrowie

Przystanek 2

Rowerem wzdłuż Wisły

Przystanek 3

Odpoczynek nad Wisłą
Skarpa Piotrawin

Foto szkoły– z
arch. szkoły.

Ciekawym miejscem postoju jest tama wojskowa przed
Józefowem nad Wisłą. Docieramy tam jadąc drogą w kierunku Annopola. Miejsce to stanowi ciekawy punkt widokowy położony na dawnej tamie wojskowej.

Jadąc wzdłuż Wisły drogą w kierunku Opola Lubelskiego
zatrzymamy się przy dawnych kamieniołomach, gdzie można podziwiać wzniosłą skarpę wapienną. Następnie dotrzemy do miejscowości Piotrawin.

Po pobycie nad tamą zwiedzamy miejscowość Józefów.

Piotrawin to wieś położona w malowniczym krajobrazie
wiślanym. Usytuowany na wysokiej (40m) skarpie wapiennej tworzy wspaniały punkt widokowy, z którego widać
miasto Solec położone na przeciwległym brzegu Wisły.
Znajdują się tam
także pozostałości
po kolejce wąskotorowej,, która
niegdyś służyła do
transportu, m.in.
drewna i buraków
Zabytkowy kościół w Piotrawinie cukrowych. Nienaruszona
przez człowieka przyroda
Foto– źródło internet.
(dziki brzeg Wisły) jest
ostoją dla wielu gatunków
zwierząt i ptaków.
Są tu m.in. bobry,
kuropatwy, czajki,
dzikie kaczki, mewy śmieszki i mewy śródlądowe.
Fragment odkrytego wąwozu lessowego można zaobserwować na brzeKamieniołomy w okolicach Piotrawina
gu Wisły, gdzie kilkafoto arch. szkoły.
dziesiąt lat temu znajdowała się kopalnia
kamienia.

Wisła widok z tamy wojskowej.
foto arch. szkoły.
Przestawiamy wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku naszą propozycję
rowerowej wycieczki po okolicy.
Przystanek 1
Spotkanie przy szkole
Wędrówkę rozpoczynamy przy
Szkole Podstawowej w Chruślinie. Będzie
to miejsce wymarszu i powrotu z wyprawy. Znajdziemy tu miejsce do wypoczynku i rekreacji w cieniu otaczających szkołę drzew. Szkoła dysponuje terenami
sportowymi, nowym placem zabaw jak
również miejscem, w którym upieczemy
kiełbaskę i bezpiecznie odpoczniemy.
Następnie drogą asfaltową kierujemy się
na wschód do miejscowości Józefów nad
Wisłą.

Józefów nad Wisłą wieś gminna położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim.Miejscowość słynąca z otaczających ją sadów owocowych. Położona nad Wisłą stanowi ciekawe miejsce widokowe i rekreacyjne. Zatrzymać się tu możemy w gospodarstwach agroturystycznych, by popłynąć kajakiem, zjeść świeżo złowioną rybę. Miejscami, które warto zobaczyć są: zabytkowy kościół, kompleks pałacowoparkowy. W centrum
miejscowości znajduje
się skwer, na którym
można dobrze wypocząć.

Pałac– siedziba władz gminy.
foto arch. szkoły.

