Trasa wycieczki: Dookoła Pogorii
IV na rowerze
czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 9, stopień trudności: średnia

Opis wycieczki
Pogoria IV zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników aktywnego stylu życia. Jej okolice obfitują w
liczne atrakcje. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie wycieczki jest parking w dzielnicy Piekło. Następnie
jedziemy w lewo, w stronę Antoniowa, a następnie Ujejsca. W tej dzielnicy możemy zobaczyć XVIII-wieczną
kaplicę św. Katarzyny oraz ciekawy, współczesny kościół NMP Matki Kościoła. Następnie udajemy się w stronę
cmentarza, z jego podnóża roztacza się piękny widok na Bukową Górę. Kolejnym przystankiem jest sanktuarium
Matki Bożej Dobrej Drogi. Przejeżdżamy przez Kużnicę Warężyńską , a następnie odbijamy w stronę Sarnowa i
Preczowa, tutaj możemy zobaczyć ciekawe kościoły współczesne. Kolejno wjeżdżamy do parku Zielona, a
następnie wzdłuż Pogorii III wracamy w stronę naszego parkingu. Trasa nie jest zbyt stroma lecz dosyć długa.
Warto zrobić kilka przerw, najlepiej na plaży w Wojkowicach Kościelnych , nad Pogorią III lub w końcu na małej
plaży nad Pogorią IV w dzielnicy Piekło. Ciekawym aspektem tego miejsca jest kolonia jaskółki brzegówki.

Program wycieczki
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Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza

Park Zielona

Zbiornik wodny Pogoria III

W centralnej części Parku (prawie 70 ha powierzchni)
znajdziecie niedawno przywróconą do życia podświetlaną
fontannę. To bardzo urokliwe miejsce i dobry punkt do
organizowania spotkań i nawigowania po Parku. W pobliżu
fontanny mieści się Centrum Sportów Letnich i Wodnych, a
w nim: boiska do piłki plażowej, ścianka wspinaczkowa i
skatepark. Okolice Parku Zielona można zwiedzać na kilka
sposobów: pieszo, na rowerze, melexem, rikszą, a nawet
kajakiem.

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.
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Dąbrowa Górnicza
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
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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Kaplica w Ujejscu .
Ujejsce w XV wieku były dużą wsią rodową Ujejskich herbu
Nowina, z kilkoma przysiółkami, po których pozostały do
dzisiaj stare nazwy, używane jeszcze przez starszych
mieszkańców. Teren w pobliżu kościoła to dwór, chociaż po
dworze pozostał tylko starodrzew w ogrodzie, fragment
murowanego ogrodzenia i drewniana kaplica, zbudowana w
1784 roku. Jej patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska.
Kaplica w 1793 roku została przebudowana w kształcie
pięciokąta. Pokryty gontem dach zakończono wykonanym z
metalu, ażurowym krzyżem. We wnętrzu kaplicy znajduje
się barokowy ołtarz. Obecnie Ujejsce to jedna z dzielnic
Dąbrowy Górniczej.
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Wojkowice Kościelne
Kościół św. Marcina i Doroty (1220)
Kościół św. św. Marcina i Doroty był pierwotnie świątynią
romańską, wybudowaną w 1220 r. Dziś pozostałością po
tamtej budowli jest część prezbiterium. Kościół został
bowiem przebudowany ok. poł. XIV w. i rozbudowywany w
1618 r., poł. XVIII w., po 1911 r.
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Dąbrowa Górnicza
Kościół NMP Matki Kościoła
Parafia została ustanowiona w 1977. Do czasu budowy
kościoła (1986-92) msze odprawiano w kaplicy św.
Katarzyny. Na uwagę zasługuje dekoracja prezbiterium
przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego.
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Dąbrowa Górnicza
Cmentarz w Ujejscu
Położony malowniczo u stóp Góry Chełm, znajduje się na
nim Grób Nieznanego Żołnierza, powstały ku czci poległych
w latach 1939-45 .
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Preczów
Kościół bł.Michała Kozala
Parafia powstała w roku 1988, poprzez wydzielenie z parafii
w Łagiszy. W 1992 r. poświęcono obecny kościół. Tę
świątynię o niezwykle ciekawej bryle otacza niewielki park z
ławeczkami.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): dabrowa, dabrowa,
dabrowa, jorgt65, fot. jorgt65
Trasa dodana przez: auste
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Sarnów
Kościół Jezusa Chrystusa Dobrego
Pasterza
Parafia została ustanowiona w roku 1991 poprzez
wydzielenie z parafii w Łagiszy. Staraniem proboszcza i
mieszkańców postanowiono wybudować świątynię. Budowa
trwała w latach 1994-2008. Kościół poprzez swoją ceglaną
bryłę i formę nawiązuje do zagłębiowskich świątyń
przełomu XIX i XX wieku.
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