Trasa wycieczki: Wokół
Dąbrowskiego Pojezierza
czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 5, stopień trudności:
średnia

Opis wycieczki
Trasę rozpoczynamy z parkingu przy zbiegu ulic Olszowej i Granicznej, podążamy ciągnącymi się wzdłuż
zbiornika Pogoria III plantami, towarzyszyć nam będzie rzeczka Pogoria, od której nazwę wzięły dąbrowskie
zbiorniki, fakultatywnie możemy odbić w lewo na tzw. cypel, skąd roztacza się wspaniały widok na jezioro,
następnie mijamy Pogorię II, by dotrzeć nad Pogorię I, nad którą miejsce znalazły liczne ośrodki
wypoczynkowe i dawna kolonia robotnicza Matheron. Wracamy nad Pogorię II, by udać się w stronę dzielnicy
Piekło, mijamy marinę i skręcamy nad zbiornik Pogoria IV. Na wysokości Ujejsca, droga się kończy, zatem, aż do
Wojkowic Kościelnych, podążamy ulicami tej wiejskiej dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Docieramy na olbrzymią,
piaszczysta plażę i ruszamy dalej, tym razem wyasfaltowaną drogą wzdłuż jeziora, na wysokości dzielnicy Piekło
żegnamy się z Pogorią IV i wracamy nad Pogorię III. Mijamy udającą sztuczne ruiny altankę do grillowania, skąd
podziwiamy widok na sanktuarium św. Antoniego, naszą wędrówkę kończymy na plaży głównej Pogorii III.

Program wycieczki
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Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria III
W pobliżu nowo wybudowanego molo, wysuniętego 60 m
od brzegu, mieści się strzeżone kąpielisko z piaszczystą
plażą o długości 300 m. Akwen Pogorii III to ulubione
miejsce rekreacji dla miłośników windsurfingu, żeglarstwa,
nurkowania, kajakarstwa i rowerów wodnych. Po
sześciokilometrowej ścieżce wokół zbiornika poruszają się
rolkarze i rowerzyści, a zimą także narciarze biegowi.

Linia brzegowa może być trudno dostępna dla
poruszających się na rowerach szosowych.

50°21'32"N 19°13'10"E | na mapie:C

50°20'46"N 19°12'23"E | na mapie:A

Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria IV

Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria I
Jest to najstarsze z dąbrowskich jezior utworzone w 1943
roku. Wokół jeziora znajdują się piękne piaszczyste plaże,
ośrodki wypoczynkowe i żeglarskie. Dla amatorów wodnych
kąpieli wyznaczono strzeżone kąpielisko. W pobliżu
zbiornika znajduje się duży parking.

Pogoria IV to największe z dąbrowskich jezior, ma 3 km
szerokości i aż 8 km długości. Jeszcze kilka lat temu
działała na tym terenie kopalnia piasku Kuźnica
Warężyńska, dlatego linia brzegowa nie jest jeszcze
zagospodarowana. Z uwagi na znaczną głębokość i stromy
brzeg na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli. W
przyszłości ma tu powstać duże centrum sportów wodnych.
Obecnie asfaltowa ścieżka wzdłuż lewego brzegu Pogorii IV
jest oblegana przez rowerzystów, amatorów rolek i nordic
walking.

50°22'03"N 19°12'40"E | na mapie:D

50°21'27"N 19°14'14"E | na mapie:B

Dąbrowa Górnicza
Kolonia Matheron

Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria II
Obszar całego jeziora objęty jest ciszą, jest to więc miejsce
obfitujące w dzikie gatunki ptaków i raj dla miłośników
przyrody. Zbiornik oblegany jest najliczniej przez wędkarzy.

Położona w pobliżu zbiornika Pogoria I. Powstała w 1928 z
myślą o pracownikach kopalni Paryż. W jej pobliżu znajduje
się kapliczka powstała w tym samym czasie co budynki.

50°21'30"N 19°14'34"E | na mapie:E
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): dabrowa, dabrowa,
dabrowa, dabrowa
Trasa dodana przez: auste
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