Trasa wycieczki: Wokół Siewierza
czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 7, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Siewierz poprzez swoją historię jest miejscem niezwykle ciekawym. Trasa ta obejmuje miasto i jego okolice.
Najlepiej przebyć ją w okresie marzec-listopad. Trasę rozpoczynamy od największej atrakcji- zamku biskupów
krakowskich, następnie udajemy się do centrum, by zobaczyć zabytkowy układ rynku i barokowy kościół św.
Macieja. Następnie udajemy się do kolejnej atrakcji- romańskiego kościoła św. Jana Chrzciciela pełniącego
funkcję kaplicy cmentarnej.
Przeznaczamy chwilę wytchnienia na spacer w letniskowej wsi Czekanka, by udać się do pobliskich Brudzowic,
gdzie znajduje się kościół przypominający kształtem słynną Notre Dame Du Haut Le Corbusiera. Kolejnym
punktem jest Zalew Przeczycko-Siewierski, popularne miejsce rekreacyjne. Podróż kończymy w Wojkowicach
Kościelnych, gdzie znajdziemy jeden z najmłodszych i zyskujący coraz większą popularność zbiornik Pogoria IV.
Jeśli starczy nam czasu, możemy podjechać do pobliskiego Ujejsca, gdzie mieści się doskonały punkt widokowy
na jezioro i wejść na Bukową Górę i Górę Bocianek.

Program wycieczki
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Siewierz
Zamek biskupów krakowskich
Gotycki zamek biskupów krakowskich (2 poł. XIV w.),
przebudowany na renesansowy (XVI w.), odbudowany po
1655; na rzucie nieregularnym, z dziedzińcem
wewnętrznym oraz barbakanem i wieżą; obecnie w ruinie.

50°28'02"N 19°14'30"E | na mapie:A

Siewierz
Zabytkowe domy
Dom nr 21 (pozostałość zespołu dworskiego, XVIII/XIX w.).
Dom nr 22.

50°27'08"N 19°14'30"E | na mapie:B

Brudzowice
Kościół Narodzenia NMP- prawie
jak Notre Dame Du Haut
Bryła zewnętrzna tego kościoła przywodzi na myśl słynny
projekt Le Corbusiera. Powstał on w latach 1978-81.
Historia parafii ma też swoje czarne karty, 16 grudnia 1972
r. miała miejsce akcja milicji przeciwko mieszkańcom
broniących nowo budowanej świątyni. W środku na uwagę
zasługują malowane stacje drogi krzyżowej.

50°30'21"N 19°12'15"E | na mapie:D

Przeczyce
Zalew Przeczycko-Siewierski
Zbiornik utworzono w roku 1963 na Czarnej Przemszy. W
okresie letnim jest popularnym miejscem wypoczynku.
Szczególnie upodobali go sobie wędkarze i żeglarze. Wokół
niego istnieje spora baza turystyczna.

Siewierz

50°26'50"N 19°11'43"E | na mapie:E

Kościół św. Macieja
Późnobarokowy kościół św. Macieja (1783), z
wykorzystaniem murów starszego kościoła (XVI i XVII w.),
z dwiema bocznymi kaplicami, otoczony murem z
dzwonnicą-bramą (2 poł. XVIII w.).

50°28'09"N 19°14'21"E | na mapie:C

Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria IV
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
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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.
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Siewierz
Kościół św. Jana Chrzciciela
Romański kościół św. Jana Chrzciciela (XII w.), zbudowany
z ciosów kamiennych, rekonstruowany 1947-1956, na
terenie cmentarza.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): fot. K. Chojnacki, fot.
K. Chojnacki, fot. K. Chojnacki, dabrowa, fot. K. Chojnacki
Trasa dodana przez: auste
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
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