Przystanek 5

Uczniowie SP Chruślina

Urzędów– miejsce, które trzeba zobaczyć

na
Turystycznym

Miejscowość datowana na 1405 rok stanowi

Szlaku

ważny punkt wycieczki . Stylowo urządzony rynek
daje możliwość odpoczynku i jednoczesnego za-

Szkoła Podstawowa w Chruślinie

poznania się z jego historią.
Nieopodal rynku ruszając drogą w kierunku
Dzierzkowic dotrzemy do kapliczki św. Otylii,
koło której wypływa lecznicze źródełko.

Foto - atrakcje Urzędowa
w obiektywie ( - źródło
internet)

Rowerem wśród przyrody

Szkoła Podstawowa w Chruślinie
Na ciekawą wycieczkę rowerową zaprasza kl. 5 rok 2011/2012
Projekt powstał w trakcie zajęć edukacyjnych „Ścieżki
zdrowotnej” pod kierunkiem M. Muszkiewicza

Foto szkoły– z arch. szkoły
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Przystanek 2
Ważny zabytek na trasie

Zbiórka koło szkoły

Przystanek 4
Atrakcje Bęczyna

Po 15 minutach jazdy docieramy do miejscowości Boby. Zatrzymujemy się tu przy kościele parafialnym
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Obiekt wzniesiony 1914 roku stanowi ciekawą atrakcję architektoniczną.

Początkiem
wycieczki jest
nasza szkoła, do
której chodzimy.
Jesteśmy
uczniami kl. 5. W

Leśniczówka, przyrodnicza
ścieżka dydaktyczna

SP Chruślina
znajdziemy miejsce na wypoczynek, rekreację.
W przygotowanym palenisku
upieczemy kiełbaskę i odpoczniemy
po wyczerpującej jeździe. Skorzystać możemy
również z nowego placu zabaw.
W trasę ruszamy drogą w kierunku miejscowości Boby kierując się na wschód.

Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bobach– foto Gabrysia Siudem, Wiktoria Sieląg

Przystanek 3
Punkt widokowy— Mikołajówka
Mikołajówka -wieś w województwie lubelskim w powiecie kraśnickim w gminie Urzędów. Miejscowość
położona na okazałym wzniesieniu stanowi ważny
punkt widokowy na trasie. Rozciąga się z niego
wspaniały rozległy widok, który warto zobaczyć i
podziwiać.

Po wyczerpującym przejeździe przez wzniesienia
na trasie docieramy do Bęczyna. Miejscowość oferuje nam atrakcje turystyczne w postaci leśniczówki
oraz wizyty u garncarza. Za drobną opłatą możemy
spróbować ciężkiego rzemiosła lepienia garnków i
innych dawnych naczyń glinianych. Własne wyroby
lub wyroby garncarza możemy zakupić na pamiątkę.
Znajdziemy tu również miejsce do odpoczynku przy leśniczówce, która oferuje nam również
ciekawe opracowania przyrodnicze w postaci ścieżki
dydaktycznej.
W dalszą wyprawę kierujemy się drogą do Urzędowa.

