Trasa wycieczki: Dookoła Pogorii
III na rowerze
czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 4, stopień trudności: łatwa

Opis wycieczki
Pogoria III jest popularnym kierunkiem wycieczek rowerowych. Warto przy okazji zobaczyć miejsca położone w
pobliżu zbiornika. Trasę warto rozpocząć od parkingu położonego na styku ulic Olszowej i Granicznej. Stamtąd
jedziemy prosto, za drewnianym mostkiem skręcamy w lewo na cypel, gdzie możemy nabrać sił przed dalszą
podróżą. Następnie skręcamy w stronę dzielnicy Łęknice. Jedziemy w kierunku kościoła Matki Boskiej
Zwycięskiej. (Dosyć stromy podjazd!). W środku możemy podziwiać witraże o tematyce astronomicznej. Spod
kościoła roztacza się panorama na jezioro. Wracamy nad Pogorię III, by zjechać w prawo, w stronę Pogorii II,
zbiornika mającego charakter użytku ekologicznego. Wracamy wzdłuż Pogorii III na plażę główną na zasłużony
odpoczynek :). Jeśli starczy nam sił, możemy również przedłużyć trasę o dzielnicę Korzeniec (tutaj możemy
zobaczyć kościół św. Józefa) lub o park Zielona oddalony o niecały kilometr od plaży głównej. W weekend
parkingi nad Pogorią III są bardzo oblegane i zaleca się przyjechać rano.

Program wycieczki

2

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.

50°20'46"N 19°12'23"E | na mapie:A

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.
Linia brzegowa może być trudno dostępna dla
poruszających się na rowerach szosowych.
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Dąbrowa Górnicza
Kościół pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej w Łęknicach
W latach 70. XX wieku, można ostrożnie stwierdzić, iż
nastąpiło tzw. &ldquo;II boom rozwoju

przemysłowego&rdquo; na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
&ldquo;I boom&rdquo; nastąpiło w początkach XIX wieku,
za sprawą m.in. odkrycia wówczas płytkich pokładów węgla
kamiennego w Dąbrowie Górniczej, tym samym powstanie
kopalni odkrywkowej &ldquo;Reden&rdquo;.
W latach 70. XX wieku, miasto Dąbrowa Górnicza zaczęło
się dość szybko rozwijać, m.in. za sprawą budowy Huty
&ldquo;Katowice&rdquo;, tym samym dzisiejsze dzielnice
Dąbrowy Górniczej zawdzięczają swą rozbudowę, dzięki
szybkiemu napływowi ludności z Polski. za pracą,
&ldquo;za chlebem&rdquo;. Stąd podjęto decyzję o
budowie na tym terenie osiedli mieszkaniowych, wówczas
wznoszonych w tzw. systemie W-70, znanym jako potoczna
&ldquo;wielka płyta&rdquo;. W związku z powyższym i
parafia gołonoska zaczęła się rozrastać, a kościół na
Wzgórzu Gołonoskim zaczął być za mały na tak dużą ilość
parafian.
W roku 1983 utworzono nową parafię dla osiedla Łęknice,
a na cele mszalne przeznaczono dom, który później
przeznaczono na kaplicę. W 1984 roku został poświęcony
krzyż na placu budowy przyszłego kościoła, którego
budowę rozpoczęto dopiero w 1999 roku. Przed
budowniczymi powstał dylemat: wybudować kościół od
fundamentów, czy wykorzystać salki katechetyczne,
nieużytkowane, ze względu na &ldquo;powrót&rdquo;
religii do szkół. Zdecydowano na tę drugą alternatywę.
Bryła kościoła należy do tzw. nowoczesnych, czyli właściwie
adekwatnych do okolicznych osiedli, tzw. blokowisk, nawet
zgrabnie również ozdabiająca pobliskie
&ldquo;ciągi&rdquo; domków jednorodzinnych. Kościół
wzniesiony na wzgórzu, dzięki czemu jest możliwość
&ldquo;spojrzenia okiem &ldquo; na okolicę, a w zależności
od dobrej widoczności, dojrzenia barokowego kościoła na
Wzgórzu Gołonoskim. Do elewacji głównej dobudowano
dwie wieże, z dzwonami, bezstylowe. Ogólnie można by
stwierdzić, iż dla jednych sylweta świątyni jest
&ldquo;kiczowatą bryłą&rdquo;, dla innych ciekawym
rozwiązaniem architektonicznym przełomu wieków XX i
XXI.
Wewnątrz kościoła zasługują na uwagę: krzyż ołtarzowy,
umieszczony w prezbiterium. Postać Ukrzyżowanego
Chrystusa ma naturalny wzrost, a wykonano ją z drzewa
dębowego. Chrystus spogląda z krzyża na ludzi, w
momencie nadejścia śmierci i wypowiada słowa:
&ldquo;Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co
czynią.....&rdquo; Figura Matki Boskiej Zwycięskiej,
umieszczona w tabernakulum. Matka Boża przedstawiona
jest tu tuż po Zwiastowaniu. Tabernakulum, które
przedstawia tworzącą się materię. Chrzcielnica. Z Krzyża
Chrystusa wypływa woda, która porusza kulę ziemską,
dodatkowo wprawiając ją w ruch, jednocześnie daje życie
duchowne światu, sakramentalne. Wykonana została z
granitu.
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Dąbrowa Górnicza
Cypel Pogorii III
Położony od strony dzielnicy Łęknice ( parking przy ulicy
Klonowej), stanowi częsty punkt wypraw rowerowych.
Rozpościera się stamtąd rozległy widok na jezioro, w tym
plażę główną. Znajduje się tu również niewielki taras
widokowy i altanka do grillowania.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): dabrowa, dabrowa,
KeepTalking
Trasa dodana przez: auste
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
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