
Ścieżka dydaktyczna w rejonie zabytkowych dębów w Ru−Ścieżka dydaktyczna w rejonie zabytkowych dębów w Ru−Ścieżka dydaktyczna w rejonie zabytkowych dębów w Ru−Ścieżka dydaktyczna w rejonie zabytkowych dębów w Ru−Ścieżka dydaktyczna w rejonie zabytkowych dębów w Ru−
dach i okolic przełomowego odcinka Białej Przemszydach i okolic przełomowego odcinka Białej Przemszydach i okolic przełomowego odcinka Białej Przemszydach i okolic przełomowego odcinka Białej Przemszydach i okolic przełomowego odcinka Białej Przemszy.....

Ścieżka nie jest wyznaczona w tere−
nie, ani wykreślona na mapie (pokry−
wa się częściowo z trasą ZPK opisaną
nieco dalej).
Wędrując nią należy kierować się opi−
sem. Warto zabrać ze sobą lornetki,
lupy, kompasy, małe siatki planktono−
we, zaopatrzyć się w ubiór terenowy.
Trasa podzielona jest na 4 etapy. Moż−
na je przechodzić osobno.

I etap – „Drzewa pomnikowe” I etap – „Drzewa pomnikowe” I etap – „Drzewa pomnikowe” I etap – „Drzewa pomnikowe” I etap – „Drzewa pomnikowe” – tra−
sa minimum
Długość trasy – 1000 metrów. Czas
przejścia około 30 minut. Proponowa−
ny czas na prelekcje – około 1−2 go−
dziny.
— Przystanek autobusowy Rudy – sta−
wek u zbiegu wąwozów – 300 m
— Stawek u zbiegu wąwozów – oka−
załe sosny – 250 m
— Okazałe sosny – kładka na rzece Białej Przemszy – 300 m
— Kładka na rzece Białej Przemszy – ruiny młyna – 150 m
— Powrót tą samą drogą – 1000 metrów. Łączna długość trasy tam i z powro−
tem 2000 metrów
Zachowały się stare dęby nad wąwozem. Idąc wzdłuż wąwozu dociera się do
stawku porośniętego rzęsą i szuwarami (u zbiegu 2 wąwozów), kontynuując
wędrówkę dochodzi się do boru mieszanego z grupą starych, okazałych sosen.
Po przejściu boru dochodzimy do stawów spiętrzonych dla dawnego młyna.
Zachowały się szczątki tamy. Dalej powrót, lub kontynuacja trasy.

II etap – „Dolina Białej”II etap – „Dolina Białej”II etap – „Dolina Białej”II etap – „Dolina Białej”II etap – „Dolina Białej”
Długość II etapu – 1300 metrów. Dłu−
gość etapów I i II – 2300 metrów
Czas przejścia około 60 minut. Propo−
nowany czas na prelekcje łącznie dla
I i II etapu – od 2 do 3 godzin.
— Kładka na rzece Białej Przemszy –
kamieniołom – 200 m
— Kamieniołom – skraj lasu – 150 m
— Skraj lasu – zarośnięty wąwóz – 250 m
— Zarośnięty wąwóz – źródła – 100 m
— Źródła – polana koło linii wysokie−
go napięcia – 300 m
— Polana koło linii wysokiego napię−
cia – most na Białej – 200 m
— Most na Białej – okazałe lipy – 100 m
— Pomnikowe lipy – powrót przez
Rudy – 1600 metrów
— Pomnikowe lipy – most na Białej
Przemszy – 100 m
— Most na Białej Przemszy – zakręt

do miejscowości Rudy – 250 m
— Zakręt – pierwsze zabudowania Rud – 250 m
— Pierwsze zabudowania Rud – przystanek w Rudach – 1000 m. Łączna dłu−
gość etapów I i II + powrót przez Rudy – 3900 m

Należy przejść kładką na drugą stronę Białej Przemszy i iść krawędzią jej doli−
ny, potem wzdłuż lewego dopływu – Białej, w górę rzeki. Mijamy niewielki
kamieniołom dolomitów, wąwozy, źródło wypływające ze zbocza. Drogą Krzy−
kawka – Łazy Błędowskie kierujemy się na północ, przemierzamy rozlewiska
z szuwarami. W widłach rzek Białej i Białej Przemszy rosną pomnikowe lipy
drobnolistne. Powrót do Rud lub kontynuacja.

III etap – trasa agroturystycznaIII etap – trasa agroturystycznaIII etap – trasa agroturystycznaIII etap – trasa agroturystycznaIII etap – trasa agroturystyczna
Długość III etapu 1600 metrów. Łączna długość etapów I, II i III – 5500 m
Czas przemarszu 1 godzina 30 minut. Łączny czas na prelekcje (etapy I−III) –
od 3 do 4 godzin.
— Lipy pomnikowe – zakręt w stronę Reczkowe – 200 m
— Zakręt – gospodarstwo agroturystyczne – 450 m
— Gospodarstwo agroturystyczne – skraj lasu – 200 m. Odpoczynek – około
1 godziny. Możliwość zamówienia posiłku u Pawła i Małgorzaty Liszków
(tel. 0−501 47−40−67)
— Skraj lasu – droga asfaltowa – 500 m
— Droga asfaltowa – skrzyżowanie w Krzykawce – 250 m
Powrót do doliny Białej, ok. 100 m za mostem skręcamy w lewo, w drogę do
gospodarstwa agroturystycznego. Stąd po odpoczynku, ewentualnie posiłku,
ścieżką wśród pól docieramy do lasu na lessowym zboczu. Wiosną, latem nad
polaną słychać głos skowronka. Idziemy  ścieżką leśną wzdłuż wąwozu, póź−
niej asfaltową drogą przez Nową Kuźniczkę, do doliny Białej Przemszy. Ścież−
ką schodzimy do dna doliny tu szlakiem czerwonym, w prawo – 200 m dalej
dochodzimy do strefy wypływu wód, po lewej rozlewiska szuwarowe.

Obiekty zabytkoweObiekty zabytkoweObiekty zabytkoweObiekty zabytkoweObiekty zabytkowe
Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza
Miasto.Miasto.Miasto.Miasto.Miasto. Osada wzmiankowana w 1755 roku w księgach starostwa siewierskie−
go. W 1787 roku liczyła 184 mieszkańców (spis ludności diecezji krakowskiej)
Pierwsza kopalnia węgla „Reden” powstała w 1796 roku, a huta cynku w 1815
roku, huta żelaza „Bankowa” powstała w 1834 roku. W ciągu XIX i XX nastąpił
dalszy rozwój górnictwa i hutnictwa. Prawa miejskie Dąbrowa otrzymała
w dniu 18. 08. 1916 roku.

Najstarszym zabytkiem architektonicznym miasta jest kościółkościółkościółkościółkościół pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny i śwNarodzenia Najświętszej Marii Panny i śwNarodzenia Najświętszej Marii Panny i śwNarodzenia Najświętszej Marii Panny i śwNarodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego w Gołonogu. Antoniego w Gołonogu. Antoniego w Gołonogu. Antoniego w Gołonogu. Antoniego w Gołonogu, wybudo−
wany na wzgórzu wapiennym o wysokości 335 m n.p.m., ufundowany w 1675 r.,
a konsekrowany w 1678 r. przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickie−
go, jednonawowy z prezbiterium i drewnianą wieżą u czoła. Był to kościół
farny. W 1753 r. biskup krakowski Andrzej Załuski ufundował dobudowę mu−
rowanej wieży, założonej na kwadracie, górą przechodzącą w ośmiobok, zwień−
czonej baniastym barokowym
hełmem, z latarnią, pokrytym
blachą cynkową. W 1850 roku
rozbudowano prezbiterium,
a w latach 1889−1892 dobudo−
wano nawy boczne z kaplica−
mi św. Antoniego od strony pół−
nocnej i św. Barbary od strony
południowej oraz skarbiec
i zakrystię z obejściem. Od tej
pory układ architektoniczny ko−
ścioła jest bazylikowy. Ściany
zewnętrzne kościoła posiadają
toskańskie pilastry. Nawy bocz−
ne posiadają sklepienia krzyżowe, natomiast prezbiterium przykryte jest kolebą
z dwiema lunetami po obu stronach. Więźba dachowa i strop nawy głównej są
drewniane. Kościół pokryty jest blachą cynkową i ocynkowaną. Dach kościoła

wieńczy barokowa sygnaturka. Wnę−
trze wyposażone jest w ołtarze, ławki
i ambonę z końca XIX w. Polichromia
kościoła pochodzi z 1896 roku, wy−
konana przez krakowskiego malarza
Piotra Nizińskiego. Plac przykościel−
ny otoczony jest murem obronnym
z kamienia wapiennego biegnącym
ponad stromym, skalistym wzgórzem.
Na szczyt wzgórza prowadzą dwa wi−
jące się jak wstęgi chodniki od strony
południowej i od strony północnej,
oraz kryte schody o prawie 100 stop−
niach. Przy wyjściu z krytych schodów
wznosi się stara plebania pochodzą−
ca z XIX w. z dobudowanym w latach
1922−29 od strony zachodniej skrzy−
dłem. Obecnie kościół należy do pa−
rafii św. Antoniego administrowanej
przez oo. franciszkanów.

Pierwszym kościołem na terenie wsi Dąbrowa był kościółkościółkościółkościółkościół pod wezwaniem śwśwśwśwśw.....
AleksandraAleksandraAleksandraAleksandraAleksandra, którego budowę rozpoczęto w 1875 roku, a ukończono w 1877 r.
jako kościół filialny parafii pw. Świętej Trójcy w Będzinie. W 1893 r. biskup
kielecki Tomasz Teofil Kuliński wydzielił parafię św. Aleksandra z parafii ma−
cierzystej.
Kościół śwKościół śwKościół śwKościół śwKościół św. Aleksandra . Aleksandra . Aleksandra . Aleksandra . Aleksandra murowany z cegły, jednonawowy z dwiema wieżami
na froncie, wykonany został wg projektu Juliana Polcera. Obecnie jest kaplicą
przy kościele Matki Boskiej Anielskiej.kościele Matki Boskiej Anielskiej.kościele Matki Boskiej Anielskiej.kościele Matki Boskiej Anielskiej.kościele Matki Boskiej Anielskiej. W 1898 r. po rozebraniu dwóch wież

kościoła św. Aleksandra przystąpiono do budo−
wy kościoła pw. MB Anielskiej wg projektu Józe−
fa Stefana Pomian−Pomianowskiego. Neogotyc−
ki kościół jest trzynawowy z dwoma transepta−
mi, z trzema wieżami w fasadzie zachodniej.
Wieża główna przykryta hełmem o konstrukcji
stalowej pokrytej blachą miedzianą wysokości ok.
72 m z krzyżem stanowi dominantę w panora−
mie śródmieścia. Kościół jest jednym z najcie−
kawszych neogotyckich obiektów w Polsce.

W 1899 roku rozpoczęto budowę kościoła ewan−
gelicko−augsburskiego, zlokalizowanego w są−
siedztwie szkoły sztygarów przy obecnej ulicy
Górniczej. Obiekt wykupiony został w 1945 r.
przez kościół katolicki, a od 1957 jest kościołemkościołemkościołemkościołemkościołem
Parafii pwParafii pwParafii pwParafii pwParafii pw. św. św. św. św. św. Barbary. Barbary. Barbary. Barbary. Barbary.....

Z XIX wieku pochodzi kapliczka pwkapliczka pwkapliczka pwkapliczka pwkapliczka pw. św. św. św. św. św. Marka. Marka. Marka. Marka. Marka przy ul. Legionów Polskich
obok Szpitala Miejskiego. Murowana o rzucie prostokątnym zakończonym trój−
bocznie. Dach pokryty blachą ocynkowaną wieńczy barokowa sygnaturka
z dzwonem z 1867 r. Prawdopodobnie wcześniejsza drewniana kaplica została
spalona przez Kozaków w czasie powstania styczniowego w 1863 r.

ŁękaŁękaŁękaŁękaŁęka
Kościół wzniesiony w 1905 r. podpodpodpodpod
wezwaniem MB Częstochowskiejwezwaniem MB Częstochowskiejwezwaniem MB Częstochowskiejwezwaniem MB Częstochowskiejwezwaniem MB Częstochowskiej
z barokowym ołtarzem.

TTTTTucznawaucznawaucznawaucznawaucznawa
KaplicaKaplicaKaplicaKaplicaKaplica zbudowana w 1. połowie
XIX w., rozszerzona 1867. Część pier−
wotna murowana, na rzucie prostoką−
ta, część dobudowana drewniana.
Dwie rzeźby świętych barokowo−lu−
dowe oraz Chrystus Frasobliwy.
Kapliczka przydrożna zKapliczka przydrożna zKapliczka przydrożna zKapliczka przydrożna zKapliczka przydrożna z rzeźbą św.
Jana Nepomucena z XVIII w.

UjejsceUjejsceUjejsceUjejsceUjejsce
KaplicaKaplicaKaplicaKaplicaKaplica pw. Św. Katarzyny, wzniesio−
na w XVIII w., przebudowana  w 1820, odnowiona w 1934 r. Orientowana.
Drewniana, oszalowana, na kamiennej podmurówce. Na rzucie prostokąta, za−
kończona trójbocznie. Przed kamiennymi stopniami lany stopień żelazny
z 1793 r., przeniesiony z dworu. Okna trójkątne. Dach czterospadowy, podbity
gontem. Ołtarz główny barokowy z pierwszej połowy w. XVIII.

Obszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronione

1. Bagna w Antoniowie 1. Bagna w Antoniowie 1. Bagna w Antoniowie 1. Bagna w Antoniowie 1. Bagna w Antoniowie – użytek ekologiczny. Starorzecze Trzebyczki. Zacho−
wane torfowiska z unikatową roślinnością. Masowo występują owadożerne
rosiczki (okrągłolistne, długolistne), wiele gatunków mszaków, storczykowa−
tych. Ciekawe ptaki to np. bekas kszyk, remiz, dzwoniec, bocian biały.
2. Młaki nad Pogorią I2. Młaki nad Pogorią I2. Młaki nad Pogorią I2. Młaki nad Pogorią I2. Młaki nad Pogorią I – użytek ekologiczny. Rzadkie siedliska torfowiskowe
z unikatową roślinnością młak i mszystych moczarów (np. rosiczki, storczyki).
3. Pogoria II3. Pogoria II3. Pogoria II3. Pogoria II3. Pogoria II – użytek ekologiczny, 22 ha lustra wody i otaczający teren. Cieka−
we biocenozy nadwodne i bagienne. Bogactwo roślin (np. grążel, storczyki),
ptaków (np. zimorodek, trzciniak, łozówka, remiz).
4. Wzgórze Gołonoskie4. Wzgórze Gołonoskie4. Wzgórze Gołonoskie4. Wzgórze Gołonoskie4. Wzgórze Gołonoskie – zespół przyrodniczo−krajobrazowy. Zabytkowy ko−
ściół, cmentarz, starodrzew, aleje. Dobry punkt widokowy.
5. W5. W5. W5. W5. Wywierzysko w Strzemieszycach Wywierzysko w Strzemieszycach Wywierzysko w Strzemieszycach Wywierzysko w Strzemieszycach Wywierzysko w Strzemieszycach Wielkichielkichielkichielkichielkich – pomnik przyrody. Wydajne źró−
dła czystej wody, zespół fauny źródliskowej, tarliska pstrąga potokowego.
6. Srocza Góra w Strzemieszycach W6. Srocza Góra w Strzemieszycach W6. Srocza Góra w Strzemieszycach W6. Srocza Góra w Strzemieszycach W6. Srocza Góra w Strzemieszycach Wielkichielkichielkichielkichielkich – stanowisko dokumentacyjne.
Odsłonięcie triasowe formacji geologicznej występujące w zachodniej części
Sroczej Góry objęte ochroną ze względu na walory naukowe i dydaktyczne.

I.6. Mokrznia I.6. Mokrznia I.6. Mokrznia I.6. Mokrznia I.6. Mokrznia – część lasów Narożniki−Mokrznia, krajobraz leśno−łąkowy,
z mokradłami, łąkami śródleśnymi. Bogactwo flory i fauny. Występują tu tak
rzadkie storczyki, jak: kruszczyk połabski, bezzieleniowy storzan bezlistny, obu−
wik (wszystkie one są w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin).
I.7. Łąki Łęka I.7. Łąki Łęka I.7. Łąki Łęka I.7. Łąki Łęka I.7. Łąki Łęka – w miejscowościach Łęka i Szatanówka, krajobraz łąkowo−le−
śny. Ciekawe rośliny np. mieczyk dachówkowaty, zimowit jesienny, storczyki.
Dobre stanowisko dla ptaków, np. skowronka, przepiórki.
I.8. Uroczysko WI.8. Uroczysko WI.8. Uroczysko WI.8. Uroczysko WI.8. Uroczysko Wypaleniskaypaleniskaypaleniskaypaleniskaypaleniska – pomiędzy drogami do Błędowa i Niegowonic,
krajobraz leśno−łąkowy, naturalny bór sosnowy. Rośliny chronione, np. orlik
pospolity, kalina koralowa, storczyki.
I.9. Uroczysko Rudy I.9. Uroczysko Rudy I.9. Uroczysko Rudy I.9. Uroczysko Rudy I.9. Uroczysko Rudy – w pobliżu Rud i Łaz, zachowane naturalne dąbrowy
i podmokłe łąki. Występuje bardzo rzadki ptak derkacz.
I.10. Przełom Białej Przemszy I.10. Przełom Białej Przemszy I.10. Przełom Białej Przemszy I.10. Przełom Białej Przemszy I.10. Przełom Białej Przemszy – dolina Białej Przemszy, stok wapienny z relik−
tową roślinnością kserotermiczną (m.in. stepową). Osobliwością jest śniedek
cienkolistny. Występują też łęgi oraz krajobraz głębokich, lessowych, porośnię−
tych lasem wąwozów  Chwalibowskich.
I.1I.1I.1I.1I.11. Skrzyp Olbrzymi  1. Skrzyp Olbrzymi  1. Skrzyp Olbrzymi  1. Skrzyp Olbrzymi  1. Skrzyp Olbrzymi  – wąwóz wśród wzgórz lessowych koło Nowej Kuź−
niczki. Stanowisko skrzypa olbrzymiego na powierzchni około 1 ha.

II. Kompleks TII. Kompleks TII. Kompleks TII. Kompleks TII. Kompleks Trzebiesławskie Wzgórzarzebiesławskie Wzgórzarzebiesławskie Wzgórzarzebiesławskie Wzgórzarzebiesławskie Wzgórza
Obejmuje on lasy, pola uprawne, łąki. Na jego obszarze występują liczne pa−
góry zbudowane z wapienia muszlowego. Spotyka się tu wiele roślin oraz zwie−
rząt chronionych i rzadkich.

II. 1. Bukowa Góra II. 1. Bukowa Góra II. 1. Bukowa Góra II. 1. Bukowa Góra II. 1. Bukowa Góra – na południe od przysiółka Podbuczyny w Ujejscu. Natu−
ralne buczyny, z dużym udziałem chronionych roślin i zwierząt. Występuje
wilczomlecz pstry, mający tu jedyne stanowisko w Polsce.
II.2. Recki Las II.2. Recki Las II.2. Recki Las II.2. Recki Las II.2. Recki Las – na południe od Bukowej Góry. Miejsce dawnej eksploatacji
rud srebra i ołowiu. Obecnie naturalny drzewostan bukowy, ciepłolubne mura−
wy, zarośla, rośliny chronione, ciekawe zwierzęta, jak: borsuk, dzięcioł duży,
kruk, myszołów.
II.3. Gródki II.3. Gródki II.3. Gródki II.3. Gródki II.3. Gródki – przysiółek Gródki w Trzebiesławicach. Podmokłe łąki z rzadkim
zespołem roślinności łąkowej. Rosną tu np. pełnik europejski, kosaciec sybe−
ryjski, mieczyk dachówkowaty.
II.4. Stawki II.4. Stawki II.4. Stawki II.4. Stawki II.4. Stawki – na północny wschód od przysiółka Gródki w Trzebiesławicach.
Oczko wodne z podmokłą łąką i szuwarami oraz licznymi płazami.
II.5. Lasy TII.5. Lasy TII.5. Lasy TII.5. Lasy TII.5. Lasy Trzebiesławskie rzebiesławskie rzebiesławskie rzebiesławskie rzebiesławskie – północna część miasta. Lasy porastają wzgórza
i obniżenie terenu. Występuje tu wiele roślin i zwierząt chronionych.

WWWWWAŻNIEJSZEAŻNIEJSZEAŻNIEJSZEAŻNIEJSZEAŻNIEJSZE U U U U URZĘDYRZĘDYRZĘDYRZĘDYRZĘDY     IIIII I I I I INSTYTUCJENSTYTUCJENSTYTUCJENSTYTUCJENSTYTUCJE

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Podlesie 2
Komenda Miejska Policji – al. Piłsudskiego 11
Straż Miejska – 3 Maja 14
Zarząd Miejski PTTK, ul. Adamieckiego 13/1

SzpitaleSzpitaleSzpitaleSzpitaleSzpitale

Szpital Miejski, ul. Szpitalna
Szpital Miejski Oddz. Psychiatryczny, ul. 3 Maja
Szpital Dziecięcy, ul. Krasińskiego
Pogotowie Ratunkowe, ul. Dojazdowa

Baza noclegowa i turystycznaBaza noclegowa i turystycznaBaza noclegowa i turystycznaBaza noclegowa i turystycznaBaza noclegowa i turystyczna

1. Obiekty hotelarskie1. Obiekty hotelarskie1. Obiekty hotelarskie1. Obiekty hotelarskie1. Obiekty hotelarskie
— Hotelik „Centrum”, ul. Kościuszki 5
— Motel Linda, ul. Armii Krajowej 42
— Motel Maximum, al. Piłsudskiego 1

2. Ośrodki wypoczynkowe położone w pobliżu zbiornika Pogoria I2. Ośrodki wypoczynkowe położone w pobliżu zbiornika Pogoria I2. Ośrodki wypoczynkowe położone w pobliżu zbiornika Pogoria I2. Ośrodki wypoczynkowe położone w pobliżu zbiornika Pogoria I2. Ośrodki wypoczynkowe położone w pobliżu zbiornika Pogoria I
— OWR Laguna
— Ośrodek Omega
— Ośrodek Wczasów Szkoleniowych Atol
— OW Neptun
— Klub Shuma
— KSW Fregata
— Pensjonat Kotwica
— Klub Katamaran
— KSW Hutnik
— PTTK Tramp Katowice
— Rybaczówka

3. Schronisko Młodzieżowe3. Schronisko Młodzieżowe3. Schronisko Młodzieżowe3. Schronisko Młodzieżowe3. Schronisko Młodzieżowe
— Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Błędowie, ul. Żołnierska

4. Gospodarstwa Agroturystyczne4. Gospodarstwa Agroturystyczne4. Gospodarstwa Agroturystyczne4. Gospodarstwa Agroturystyczne4. Gospodarstwa Agroturystyczne
— Kozicka Stanisława, Kuźniczka Las 79, Okradzionów

Obiekty sportoweObiekty sportoweObiekty sportoweObiekty sportoweObiekty sportowe

1. Baseny i kąpieliska1. Baseny i kąpieliska1. Baseny i kąpieliska1. Baseny i kąpieliska1. Baseny i kąpieliska
— Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Strzemieszycka 390
— Szkoła Podstawowa nr 31, al. Zwycięstwa
— Zespół Szkół nr 2, al. Piłsudskiego 24
— Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka
— Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35
— Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul Chopina 34
— Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Łańcuckiego 10
— Nemo Aqua Park, Park Hallera
— Kąpielisko, Park Zielona, ul. Letnia 2
— Kąpielisko Pogoria I
— Kąpielisko Pogoria II

2. Stadiony2. Stadiony2. Stadiony2. Stadiony2. Stadiony
— Stadion miejski KS „Unia Ząbkowice”, al. Zwycięstwa
— Stadion miejski, ul. Konopnickiej
— Stadion miejski, ul. Sportowa, Strzemieszyce W.
— Stadion KS „Zagłębianka”, ul. Siemońska i Wiejska
— Stadion LZS „Tęcza” w Błędowie
— Stadion w Ujejscu
— Stadion LZS „Tucznawa”
— Stadion w Okradzionowie
— Boisko w Strzemieszycach M.

3. Korty tenisowe3. Korty tenisowe3. Korty tenisowe3. Korty tenisowe3. Korty tenisowe
— Tysiąclecia
— Jaworowa
— Wojska Polskiego

4. Inne4. Inne4. Inne4. Inne4. Inne
— Hala sportowa CSiR przy ul. Swobodnej
— Hala widowiskowo−sportowa, Park Hallera

KościołyKościołyKościołyKościołyKościoły

Św. Królowej Jadwigi, 11 Listopada
Św. Rafała Kalinowskiego, Kosmonautów
Chrystusa Króla, 11 Listopada
Dobrego Pasterza, Królewska
Matki Boskiej Anielskiej, Królowej Jadwigi
Matki Boskiej Częstochowskiej, Przelotowa
Matki Boskiej Królowej Polski, Morcinka
Matki Boskiej Matki Kościoła, Kryniczna
Matki Boskiej Szkaplerznej, św. Anny
Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, św. Stanisława Kostki
Matki Boskiej Zwycięskiej, Łęknice
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Żeromskiego
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ofiar Katynia
Podwyższenia Krzyża Świętego, Orna
Św. Antoniego, Kościelna
Św. Barbary, Legionów Polskich
Św. Józefa, Konopnickiej
Św. Maksymiliana Kolbe, Ludowa
Św. Marii Magdaleny, Lipowa
Św. Pawła, Wojska Polskiego
Trójcy Świętej, Żołnierska
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Ziołowa
Zesłania Ducha Świętego, Sikorskiego

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytku woj. śląskiegoObiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytku woj. śląskiegoObiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytku woj. śląskiegoObiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytku woj. śląskiegoObiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytku woj. śląskiego

1. Kościół pw. Narodzenia NMP i Św. Antoniego w Gołonogu
2. Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej, Królowej Jadwigi
3. Pałac Kultury Zagłębia, przy Placu Wolności 1
4. Kaplica pw. Św. Katarzyny w Ujejscu
5. Kaplica w Trzebieslawicach.

TTTTTrzebiesławicerzebiesławicerzebiesławicerzebiesławicerzebiesławice
Kaplica.Kaplica.Kaplica.Kaplica.Kaplica. Zbudowana w XVIII w., odna−
wiana 1928 i 1934 r. Zwrócona apsy−
dą na południe. Murowana, otynkowa−
na. Na rzucie prostokąta, z półkolistą
apsydą; od północy prostokątna wieża
z kruchtą w przyziemiu. Na zewnątrz
ściany nawy podzielone lizenami, okna
zamknięte półkoliście. Wieża w częś−
ci dolnej o ścianach pochyłych, w gór−
nej przepruta małymi okienkami za−
mkniętymi półkoliście, zwieńczona
hełmem namiotowym, krytym blachą.

OkradzionówOkradzionówOkradzionówOkradzionówOkradzionów
KapliczkaKapliczkaKapliczkaKapliczkaKapliczka z końca w. XIX, murowana.
Wewnątrz rzeźby: św. Jana Nepomu−
cena (w. XVIII) i Chrystus Salwator, ba−
rokowo−ludowa.

Strzemieszyce WStrzemieszyce WStrzemieszyce WStrzemieszyce WStrzemieszyce Wielkieielkieielkieielkieielkie
W latach 1900−03 wybudowano
w StrzemieszycachStrzemieszycachStrzemieszycachStrzemieszycachStrzemieszycach dużą jednonawową
kaplicę, którą w 1903 r. przebudowa−
no na trójnawowy neogotycki kościół
według projektu Józefa Stefana Pomian−
Pomianowskiego. Budowę ukończono
w 1910 r., nie kończąc wieży i zwień−
czenia fasady frontowej. Konsekracji
kościoła pwkościoła pwkościoła pwkościoła pwkościoła pw. Najświętszego Serca. Najświętszego Serca. Najświętszego Serca. Najświętszego Serca. Najświętszego Serca
Pana JezusaPana JezusaPana JezusaPana JezusaPana Jezusa w 1959 r. dokonał biskup
kielecki Zdzisław Goliński.

ZąbkowiceZąbkowiceZąbkowiceZąbkowiceZąbkowice
Biskup Z. Goliński w 1956 r. konsekro−
wał neogotycki kościół pod wezwaniemkościół pod wezwaniemkościół pod wezwaniemkościół pod wezwaniemkościół pod wezwaniem
ŚwŚwŚwŚwŚw. Ducha w Ząbkowicach.. Ducha w Ząbkowicach.. Ducha w Ząbkowicach.. Ducha w Ząbkowicach.. Ducha w Ząbkowicach. Budowę
trójnawowego kościoła ukończono
w 1914  a w 1934 r. dobudowano wieżę.

KapliczkiKapliczkiKapliczkiKapliczkiKapliczki
Warto zwrócić jeszcze uwagę na następujące obiekty architektury sakralnej
w Dąbrowie Górniczej – kapliczkikapliczkikapliczkikapliczkikapliczki w Kuźniczce Nowej, Błędowie, Gołonogu,
Łęce i Łośniu.

Budynek Pałacu KulturyBudynek Pałacu KulturyBudynek Pałacu KulturyBudynek Pałacu KulturyBudynek Pałacu Kultury ZagłębiaZagłębiaZagłębiaZagłębiaZagłębia jest wybitnym przykładem polskiej architek−
tury socrealistycznej. Zrealizowany w latach 1951−1958 według projektu
A. Rzepeckiego przy Placu Wolności. Obiekt trzykondygnacyjny na wysokich
piwnicach o rozczłonkowanym rzucie i bryle, z dominującą częścią środkową
w formie wieży z attyką. Wykonany w technologii tradycyjnej i żelbetowej,
elewacje z czerwonej cegły i jasnego piaskowca w cokole oraz obramienia
okien wyższych kondygnacji, tralki, kroksztyny, bazy i głowice kolumn. Jest
kulturalną wizytówką miasta.
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W 1837 wg projektu Franciszka Marii Lanciego przy obecnej ulicy Legionów
Polskich zrealizowano budynek Zarządu Górniczegobudynek Zarządu Górniczegobudynek Zarządu Górniczegobudynek Zarządu Górniczegobudynek Zarządu Górniczego, w którym dzięki stara−
niom Jana Hempla i Wincentego Choroszewskiego otwarta została szkoła gór−
nicza nawiązująca do tradycji akademii kieleckiej. Obecnie w tym budynku
znajduje się  Muzeum Miejskie, do którego należy również ćwiczebna sztolnia
przy ulicy Górniczej.
W południowo−zachodniej części miasta, w dzielnicy „Stara Dąbrowa” szereg
domów z 3 ćw. XIX w., piętrowych z sieniami przelotowymi; w niektórych
drzwi klepkowe. Między ulicami Sobieskiego , T. Kościuszki, H. Dąbrowskiego
i Żeromskiego zachowany układ urbanistyczny z przełomu XIX i XX w.
Na uwagę zasługuje historyczne budownictwo  wielorodzinne, mieszkaniowe,
robotnicze przy ul. Żeromskiego, Kolejowej, Robotniczej i Chemicznej oraz
osiedla przy ul. Pogoria, Zięby i Uthkego również dworce kolejowe powstałe
w II połowie XIX wieku w  Ząbkowicach,  Strzemieszycach i Gołonogu.
Ciekawym przykładem budownictwa przemysłowego jest zespół zabudowy
szybu „Zawadzki” w KWK „Paryż” z unikalną basztową wieżą wyciągową.
Wieża ciśnień  w Strzemieszycach, piece do wypalania wapna w Ząbkowicach
i Strzemieszycach.

Opracował Wojciech Sobczyk

TTTTTrasy dziedzictwa kulturowegorasy dziedzictwa kulturowegorasy dziedzictwa kulturowegorasy dziedzictwa kulturowegorasy dziedzictwa kulturowego

Trasy wyznaczone są na mapie, nie są oznaczone w terenie.

TTTTTrasa czerwona „Szlak Kruszczowy”rasa czerwona „Szlak Kruszczowy”rasa czerwona „Szlak Kruszczowy”rasa czerwona „Szlak Kruszczowy”rasa czerwona „Szlak Kruszczowy”
Gall Anonim w swej kronice, omawiając czasy pierwszych Piastów, pisał:

„... złoto bowiem za jego (Bolesława Chrobrego czasów), było tak pospolite
u wszystkich jak dziś srebro, srebro zaś było tak tanie, jak słoma”.

Śląsko−krakowskie złoża rud cynkowo−ołowiowych należały do największych
w Europie. Górnictwo i hutnictwo na tych terenach rozwijało się bardzo wcześnie.

Na terenie Dąbrowy dokonano bardzo ciekawych odkryć archeologicznych.
W okresie międzywojennym natrafiono w Strzemieszycach na ślady bogatego
cmentarzyska z połowy XI i początku XII w. Znaleziono tam wiele wyrobów
i ozdób ołowianych.

Współcześnie badania archeologiczne i odkrycia wczesnośredniowiecznych
pieców hutniczych w Łośniu, Strzemieszycach, Tucznawie, Chruszczobrodzie
wskazują, że istniał tu prężny, dobrze zorganizowany ośrodek górniczo−hutni−
czy, najstarszy na ziemiach polskich, produkujący srebro i ołów już w czasach
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Przemysł kruszcowy przetrwał na tych zie−
miach do początku XX w.

TTTTTrasa kruszcowarasa kruszcowarasa kruszcowarasa kruszcowarasa kruszcowa prowadzi
przez najciekawsze miejsca zwią−
zane z historią górnictwa i hutnic−
twa kruszców.
1. Stacja drogi Żelaznej Warszaw−
sko−Wiedeńskiej – uruchomiona
w 1848 r.
2. Srocza Góra – wyrobisko wa−
pienia z XIX w., obecnie teren cie−
kawy przyrodniczo.
3. Kopalnia „Anna” – założona za
czasów Stanisława Staszica

OOOOOBSZARBSZARBSZARBSZARBSZARYYYYY     IIIII     OBIEKTYOBIEKTYOBIEKTYOBIEKTYOBIEKTY     CIEKACIEKACIEKACIEKACIEKAWEWEWEWEWE     PRZYRODNICZOPRZYRODNICZOPRZYRODNICZOPRZYRODNICZOPRZYRODNICZO

Obszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronioneObszary i obiekty chronione
1. Bagna w Antoniowie (użytek ekologiczny)
2. Młaki nad Pogorią (użytek ekologiczny)
3. Pogoria II (użytek ekologiczny)
4. Wzgórze Gołonoskie (zespół przyrodniczo−krajobrazowy)
5. „Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich” (pomnik przyrody)
6. Srocza Góra w Strzemieszycach Wielkich

I. Zespół Parków Krajobrazowych I. Zespół Parków Krajobrazowych I. Zespół Parków Krajobrazowych I. Zespół Parków Krajobrazowych I. Zespół Parków Krajobrazowych (obszar chroniony)
I.1 Pustynia Błędowska (użytek ekologiczny)
I.2 Bagna Błędowskie
I.3 Bagna Laski Krzykawka
I.4 Kozi Róg
I.5 Łąki Kosaćcowe Trzebyczka−Tucznawa
I.6 Mokrznia
I.7 Łąki Łęka
I.8 Uroczysko Wypaleniska
I.9 Uroczysko Rudy
I.10 Przełom Białej Przemszy
I.11 Skrzyp Olbrzymi

II. Kompleks TII. Kompleks TII. Kompleks TII. Kompleks TII. Kompleks Trzebiesławskie  Wzgórzarzebiesławskie  Wzgórzarzebiesławskie  Wzgórzarzebiesławskie  Wzgórzarzebiesławskie  Wzgórza
II.1 Bukowa Góra
II.2 Recki Las
II.3 Gródki
II.4 Stawki
II.5 Lasy Trzebiesławskie

III. Kompleks PogoriaIII. Kompleks PogoriaIII. Kompleks PogoriaIII. Kompleks PogoriaIII. Kompleks Pogoria
III.1 Pogoria I
III.2 Bielowizna
III.3 Bagna nad Trzebyczką
III.4 Basiula
III.5 Łąki krwiściągowe
III.6 Zielona

IVIVIVIVIV. Inne. Inne. Inne. Inne. Inne
IV.1 Łosień
IV.2 Sulno
IV.3 Staszic
IV.4 Zbocze pod Górą Wielką
IV.5 Pańska Góra
IV.6 Kamieniołom Łady
IV.7 Szałasowizna
IV.8 Las Bienia

Pomniki przyrody (drzewa)Pomniki przyrody (drzewa)Pomniki przyrody (drzewa)Pomniki przyrody (drzewa)Pomniki przyrody (drzewa)
1. Lipa drobnolistna (2 szt.) dz. Bugaj, ul. Jałowcowa 15
2. Lipa drobnolistna (2 szt. – „lipy Dobieckich”) dz. Kuźniczka Nowa nad Białą
    Przemszą
3. Jesion wyniosły dz. Łosień ul. Łaskowa
4. Dąb szypułkowy „Dąb Wolności”, Park Staszica, ul. Legionów Polskich
5. Bożodrzew (2 szt.), dz. Sikorka, ul. Hallerczyków 165

ParkiParkiParkiParkiParki
Hallera, Zielona, Podlesie

Nazwy roślin, zwierząt i obiektów oznaczonych na mapieNazwy roślin, zwierząt i obiektów oznaczonych na mapieNazwy roślin, zwierząt i obiektów oznaczonych na mapieNazwy roślin, zwierząt i obiektów oznaczonych na mapieNazwy roślin, zwierząt i obiektów oznaczonych na mapie

1. Kosaciec syberyjski
2. Pełnik europejski
3. Dyptam jesionolistny, inaczej „gorejący krzew Mojżesza”
4. Pańska Góra – fragment starego kamieniołomu
5. Kalina koralowa
6. Kamieniołom Łady
7. Dziewięćsił bezłodygowy
8. Pierwiosnka lekarska
9. Buławnik wielkokwiatowy
10. Kruszczyk szerokolistny
11. Pełnik europejski
12. Kruszczyk połabski (bardzo rzadki storczyk)
13. Stożan bezlistny (unikatowy, bezzieleniowy storczyk)
14. Zimowit wiosenny
15. Gółka długoostrogowa
16. Tojad dziobaty
17. Minog strumieniowy
18. Pstrąg potokowy
19. Bażant
20. Miedziak malinowy (rzadki przedstawiciel sromotnikowych)
21. Rosiczka okrągłolistna
22. Podkolan biały
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Wydanie mapy sfinansował Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
Egzemplarz bezpłatny

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
tel. 295−57−00

e−mail: ekologia@dabrowa−gornicza.pl

Kompleks PogoriaKompleks PogoriaKompleks PogoriaKompleks PogoriaKompleks Pogoria
Obejmuje on sztuczne zbiorniki wodne – Pogoria I, II, III (powstałe na terenach
po eksploatacji piasku) oraz przylegające bory, lasy mieszane, łąki, pola, parki,
bagniska oraz torfowiska w Dolinie Trzebyczki. W kompleksie tym wyodręb−
niono trzy obszary chronione, a ponadto sześć ciekawych przyrodniczo, które
opisano poniżej.

III.1. Pogoria I III.1. Pogoria I III.1. Pogoria I III.1. Pogoria I III.1. Pogoria I – zbiornik wodny z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi. Żyje
tu wiele ptaków (jak: kaczki, perkozy) oraz ryb (np. szczupak, leszcz, karp,
sandacz, amur, węgorz).
III.2. Bielowizna III.2. Bielowizna III.2. Bielowizna III.2. Bielowizna III.2. Bielowizna – między Basiulą a Bielowizną, las łęgowy i rozlewiska rzecz−
ne. Jest tu wiele roślin chronionych, np. barwinek pospolity, kalina koralowa,
ciekawe ptaki, np. dzięcioł duży, wilga.
III.3. Bagna nad TIII.3. Bagna nad TIII.3. Bagna nad TIII.3. Bagna nad TIII.3. Bagna nad Trzebyczką rzebyczką rzebyczką rzebyczką rzebyczką – w pobliżu Antoniowa, krajobraz bagienny
w dolinie Trzebyczki. Bujna roślinność, wiele gatunków zwierząt.
III.4. Basiula III.4. Basiula III.4. Basiula III.4. Basiula III.4. Basiula – miejscowość Basiula. Oczko wodne, otoczone lasami. Ciekawa
roślinność wodna i nadwodna, jak rdestnica połyskująca, strzałka wodna, jeżo−
główka pojedyncza, szuwary.
III.5. Łąki Krwiściągowe III.5. Łąki Krwiściągowe III.5. Łąki Krwiściągowe III.5. Łąki Krwiściągowe III.5. Łąki Krwiściągowe – nad potokiem Pogoria. Łąki wilgotne i podmokłe
bardzo malownicze z dominacją krwiściąga lekarskiego.
III.6. Zielona III.6. Zielona III.6. Zielona III.6. Zielona III.6. Zielona – w dolinie Czarnej Przemszy. Podmokłe łąki i las łęgowy, łąki
z zaroślami. Teren o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.

InneInneInneInneInne
Objęte są tu najciekawsze przyrodniczo
tereny, położone w różnych miejscach
Dąbrowy Górniczej.

IVIVIVIVIV.1 Łosień .1 Łosień .1 Łosień .1 Łosień .1 Łosień – stok wapienny w Łosieniu.
Zbocze z roślinnością kserotermiczną,
rośliny stepowe i leśno−stepowe.
IVIVIVIVIV.2. Sulno .2. Sulno .2. Sulno .2. Sulno .2. Sulno – Strzemieszyce Sulno.
Wzdłuż cieku wodnego ekosystemy ba−
gienne, oczka wodne, kępy drzew, szu−
wary, liczne płazy, drobne ssaki.
IVIVIVIVIV.3. Staszic.3. Staszic.3. Staszic.3. Staszic.3. Staszic – między osiedlem Staszic
a Grabocinem 10 oczek wodnych, otoczone roślinnością bagienną. Osobli−
wość to ponikło igłowe (jedyne stanowisko w regionie). Dobre miejsce lęgowe
dla płazów.
IVIVIVIVIV.4. Zbocze pod Górą W.4. Zbocze pod Górą W.4. Zbocze pod Górą W.4. Zbocze pod Górą W.4. Zbocze pod Górą Wielkąielkąielkąielkąielką – między Strzemieszycami Wielkimi a Okra−
dzionowem. Obszar o charakterze stepowym z rzadkimi roślinami.
IVIVIVIVIV.....55555. Pańska Góra. Pańska Góra. Pańska Góra. Pańska Góra. Pańska Góra – przy drodze z Gołonogu do Ujejsca. Wzgórze o wys. 338 m
n.p.m., dawna kopalnia  eksploatacja skały wapiennej. Murawy kserotermiczne
z rzadkimi, pięknymi roślinami, jak szałwia łąkowa, pierwiosnka lekarska.
IVIVIVIVIV.6. Kamieniołom Łady.6. Kamieniołom Łady.6. Kamieniołom Łady.6. Kamieniołom Łady.6. Kamieniołom Łady – w pobliżu Starosiedla. Wzgórze o wys. 325 m n.p.m.,

otoczone lasami. Rośliny rzadkie i chro−
nione, np. dziewięćsił bezłodygowy.
IVIVIVIVIV.7. Szałasowizna.7. Szałasowizna.7. Szałasowizna.7. Szałasowizna.7. Szałasowizna – koło przysiółka Sza−
łasowizna. Nad ciekiem Bobrek rozległe,
zróżnicowane łąki. Dobre miejsce łęgowe
dla ptaków, np. kuropatwa, przepiórka,
skowronek polny, czajka.
IVIVIVIVIV.8. Las Bienia.8. Las Bienia.8. Las Bienia.8. Las Bienia.8. Las Bienia – od Łęki do Ząbkowic.
Las ochronny Huty Katowice, wartościo−
wy przyrodniczo. Dużo roślin chronionych
i rzadkich, np. konwalia majowa, pier−
wiosnka lekarska, storczyki.

w 1820 r. Wydobywano w niej rudę
galmanu.
4. Kolonie górnicze „Anna” i „Ksawe−
ra” – osada górnicza, której budowę
rozpoczęto w 1825 r. Zachował się jej
stary układ urbanistyczny.
5. Teren Kopalni „Kawia Góra” – ko−
palnia ta istniała już w XVI w.
6. Zakawie – osada górnicza z XIX w.
7. Źródełka – wywierzysko – pomnik
przyrody, w XVIII i XIX w. teren płucz−
ki galmanu.
(czas zwiedzania około 6 godzin)

TTTTTrasa czarna „Szlak Wrasa czarna „Szlak Wrasa czarna „Szlak Wrasa czarna „Szlak Wrasa czarna „Szlak Węglowy”ęglowy”ęglowy”ęglowy”ęglowy”
Szlak prowadzi przez tereny śródmiej−
skie. Od końca XVIII w eksploatowa−
no tu węgiel kamienny, a w XIX w. po−
wstał tu znaczący ośrodek górniczo−
hutniczy.
1. Kopalnia „Paryż” – powstała w II po−
łowie XIX w., widoczny szyb Paryż
z 1879 r. Planuje się tu uruchomienie
skansenu górniczego.

2. Zajazd „Hubertus” – dom w stylu za−
kopiańskim z początku XX w. Mieszka−
li w nim urzędnicy kopalni.
3. Osiedle hutnicze huty „Bankowa” –
zwane też Marceli, zbudowane zostało
w połowie XIX w. z inicjatywy Banku
Polskiego, właściciela Huty. Zachował
się pierwotny układ osiedla.
4. Budynek Muzeum Miejskiego „Szty−
garka” – Wybudowany w latach 1839–
1842, dla potrzeb zarządu Zachodnie−
go Okręgu Górniczego. Od 1889 r. sie−
dziba Szkoły Górniczej „Sztygarki”. Na
skwerze przed muzeum pomnik Stani−
sława Staszica, zasłużonego dla rozwo−
ju górnictwa w Dąbrowie Górniczej.
W pobliżu Kopalnia Ćwiczebna. Uru−

chomiona w 1927 r.
5. Park im. Generała Hallera –
dawna odkrywka Kopalni Re−
den, uruchomiona w drugiej
połowie XVIII w.
6. Teren dawnej Huty Cynku
„Konstanty” – założonej w
1818 r., oraz osiedle górnicze
Reden, założone przez Stanisła−
wa Staszica. Zachował się plan
urbanistyczny osiedla.
7. Osiedle „Legionowo” – wy−
budowane w okresie między−
wojennym.

I. Zespół Parków Krajobrazowych woj. śląskiegoI. Zespół Parków Krajobrazowych woj. śląskiegoI. Zespół Parków Krajobrazowych woj. śląskiegoI. Zespół Parków Krajobrazowych woj. śląskiegoI. Zespół Parków Krajobrazowych woj. śląskiego
ZPK to obszar chroniony. Celem ochrony jest zachowanie, przywrócenie war−
tości przyrodniczych, krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego tych ziem.
Wyodrębniony tu jest park krajobrazowy „Orlich Gniazd”. Wyznaczono też 11
najciekawszych przyrodniczo obszarów, które opisano poniżej.

I.1.I.1.I.1.I.1.I.1. Pustynia BłędowskaPustynia BłędowskaPustynia BłędowskaPustynia BłędowskaPustynia Błędowska – użytek ekologiczny. Pozostałość po dawnej „Pusty−
ni”, obecnie zarastana przez wprowadzoną tu sztucznie wierzbę kapijską i sos−
nę. Charakterystyczna flora i fauna – wiele roślin chronionych, ciekawe ptaki,
jak: skowronek borowy, świergotek polny, dudek, cietrzew.
I.2. Bagna BłędowskieI.2. Bagna BłędowskieI.2. Bagna BłędowskieI.2. Bagna BłędowskieI.2. Bagna Błędowskie – malownicza dolina Białej Przemszy. Żyje tu bóbr, mi−
nog (znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt), łoś, kureczka na−
krapiana, bocian biały, dudek, derkacz.
I.3. Bagna Laski  „Krzykawki” I.3. Bagna Laski  „Krzykawki” I.3. Bagna Laski  „Krzykawki” I.3. Bagna Laski  „Krzykawki” I.3. Bagna Laski  „Krzykawki” – bagienny krajobraz doliny Białej. Meandrująca
rzeka, oczerety, szuwary, ciekawe ptaki np. żuraw, dzięcioł czarny, brodziec
samotny, sowa uszata, puszczyk.
I.4. Kozi RógI.4. Kozi RógI.4. Kozi RógI.4. Kozi RógI.4. Kozi Róg – rejon w pobliżu ujścia Centurii do Białej Przemszy. Śródlądowy,
bardzo rzadki krajobraz wydmowy. Naturalne bory sosnowe, 200  letnie sosny
o fantastycznie powyginanych konarach, roślinność wydmowa.
I.5. Łąki Kosaćcowe I.5. Łąki Kosaćcowe I.5. Łąki Kosaćcowe I.5. Łąki Kosaćcowe I.5. Łąki Kosaćcowe –     Trzebyczka−Tucznawa, krajobraz podmokłych łąk, rzad−
kie rośliny łąkowe jak np. pełnik europejski, kosaciec syberyjski, mieczyk da−
chówkowaty.

Po dalszych 400 m – las łęgowy, po przeciwnej stronie rzeki – czynny młyn
napędzany kołem wodnym. Wracamy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo,
mostami nad kamieniołomem młyńskim i Białą Przemszą dochodzimy do ka−
pliczki i szkoły w Okradzionowie. Tu koniec trasy.

Ścieżka dydaktyczna Młaki nad PogoriąŚcieżka dydaktyczna Młaki nad PogoriąŚcieżka dydaktyczna Młaki nad PogoriąŚcieżka dydaktyczna Młaki nad PogoriąŚcieżka dydaktyczna Młaki nad Pogorią

Ścieżka ta nie jest wyznaczona w terenie, ani na mapie. Informacja o niej
zamieszczona jest na tablicy informacyjnej umieszczonej w pobliżu zbiornika
Pogoria II. Prowadzi ona w pobliżu obiektów Pogoria I i Pogoria II oraz terenów
chronionych. Pozwala ona zapoznać bliżej z terenami chronionymi i ciekawy−
mi przyrodniczo, które zostały opisane przy omawianiu „Kompleksu Pogoria”.

Obie ścieżki opracowane na podstawie materiałów
prof. dr hab. Andrzeja Czyloka

Ścieżka przyrodniczo−krajoznawcza okolic BłędowaŚcieżka przyrodniczo−krajoznawcza okolic BłędowaŚcieżka przyrodniczo−krajoznawcza okolic BłędowaŚcieżka przyrodniczo−krajoznawcza okolic BłędowaŚcieżka przyrodniczo−krajoznawcza okolic Błędowa
(wyznaczone i utrzymane w terenie przez Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych)

Ścieżka składa się z dwóch części:
— Szlak „Lipy Dobieckie”Szlak „Lipy Dobieckie”Szlak „Lipy Dobieckie”Szlak „Lipy Dobieckie”Szlak „Lipy Dobieckie” (rozpoczyna się w Kuźniczce i ma 7 km dł)
— Szlak „Bagna Błędowskie”Szlak „Bagna Błędowskie”Szlak „Bagna Błędowskie”Szlak „Bagna Błędowskie”Szlak „Bagna Błędowskie” (rozpoczyna się w Błędowie i ma 4 km dł)
Wzdłuż obu szlaków rozmieszczone są tablice informacyjne.

— Szlak „Lipy Dobieckie”— Szlak „Lipy Dobieckie”— Szlak „Lipy Dobieckie”— Szlak „Lipy Dobieckie”— Szlak „Lipy Dobieckie” ma 6 punktów widokowych prowadzi przez mostek
na Białej (punkt 1), gdzie można obserwować rozlewiska z żabami, licznymi
ptakami (np. czajka, siewka, dziwonia), a czasami nawet zobaczyć żyjące tu
nutrie (prawdopodobnie uciekinierów z hodowli).
Dalej rosną 2 potężne lipy – pomniki przyrody. Obok wznosi się dziewiętnasto−
wieczna kapliczka. Obecnie to jedyne ślady po istniejącym tu dawniej majątku
Dobieckich (punkt 2).
Do punktu 3 idzie się przez las sosnowy, obok pól. Leży on na skraju Pustyni
Błędowskiej. Na pustyni rosną sztucznie wprowadzone wierzba kaspijska i so−
sna. W runie widać porosty, rośliny pionierskie jak: macierzanka piaskowa,
rozchodnik ostry, szczotlicha siwa i bardzo ciekawa roślina czerwiec roczny.
Na jego korzeniach pasożytuje owad – czerwiec polski. W dawnej Polsce pro−
dukowano z niego w dużych ilościach barwnik – karmin, który przez wieki był
naszym ważnym produktem eksportowanym na całą Europę.

W punkcie 4 dochodzi się do rozległych trzcinowisk z oczkami wodnymi
i kępami olch i wierzb oraz dużą liczbą zwierząt. Występują żaby brunatne,
niebieskie, ropuchy szare. Można zaobserwować także ptaki: czyża, wodnika,
trzcinnika, trzcinniczka, rokitniczkę, bekasa kszyka czy błotniaka stawowego.
Z punktu 5 rozciąga się widok na dolinę Przemszy, zaś punkt 6 ulokowany jest
w malowniczym miejscu tj. „przełomie Przemszy”.

— Szlak Bagna Błędowskie — Szlak Bagna Błędowskie — Szlak Bagna Błędowskie — Szlak Bagna Błędowskie — Szlak Bagna Błędowskie składa się z 3 punktów. Rozpoczyna się w Błędo−
wie koło schroniska młodzieżowego. Droga prowadzi przez las. Dochodzi się
do doliny Przemszy, z malowniczym przełomem (i jest to punkt 7), starorze−
czem, oczkami wodnymi. Wiosną kwitnie tu kalina, czeremcha, fiołki błotne.
Idąc wzdłuż Przemszy dochodzi się do punktu 8, gdzie rozpościera się szeroka
panorama na dolinę rzeki, starorzecze, młaki turzycowe. Stąd można kontynu−
ować trasę idąc szlakiem „Lip Dobieckich” lub wrócić do Błędowa.

Opracowano na podstawie książki
„Szlaki przyrodniczo−krajobrazowe okolic Błędowa”

A. Czylok, St. Wika, J. Zygmunt, ZJPK 1995

IV etap – „Przełom Białej Przemszy”IV etap – „Przełom Białej Przemszy”IV etap – „Przełom Białej Przemszy”IV etap – „Przełom Białej Przemszy”IV etap – „Przełom Białej Przemszy”
Długość IV etapu 2700 m. Łączna długość etapów I, II, III, IV – 8200 m
Czas przemarszu 2 godziny 30 minut. Proponowany czas na prelekcje (łącznie
etap I–IV) od 4 do 5 godzin.
— Skrzyżowanie w Krzykawce – remiza – sklep – 650 m
— Remiza – sklep – koniec osady – 650 m
— Koniec osady – zejście do ścieżki – 200 m
— Ścieżka – Źródła – 200 m
— Źródła – młyn wodny – 400 m
— Młyn wodny – mosty na Przemszy i przystanek w Okradzionowie – 600 m

8. Obszar leśny – teren rekreacyjny – hałdy
i odkrywki dawnej kopalni „Stanisław”.
9. Gołonóg – wzgórze Gołonoskie z kościo−
łem, obiekt zabytkowy, chroniony. We wsi
istniała w XIX w. Kopalnia „Flora”.
(czas zwiedzania około 6 godzin)

TTTTTrasa zielona „Szwajcaria Zagłębiowska”rasa zielona „Szwajcaria Zagłębiowska”rasa zielona „Szwajcaria Zagłębiowska”rasa zielona „Szwajcaria Zagłębiowska”rasa zielona „Szwajcaria Zagłębiowska”
Prowadzi przez ciekawe przyrodniczo te−
reny miasta, doliny Białej Przemszy. Zacho−
wały się tu też ślady przemysłu górniczo−
hutniczego, młyny wodne.

1. Kuźniczka – dawne osiedle, gdzie dzia−
łała kuźnia.
2. Biała Przemsza – przełom rzeki w ska−
łach triasowych.
3. Wieś Okradzionów – do XVIII w. wła−

sność biskupów krakowskich.
4. Młyn Rydzewskiego – istnieje od
połowy XIX w., czynny do dziś.
5. Młyn Freya – istnieje od połowy
XIX w., obecnie jest tu elektrownia
wodna.
6. Tereny podworskie – na początku
XIX w. wybudowano dwór drewnia−
ny, w okresie międzywojennym był
tu ośrodek wypoczynkowy dla dzie−
ci Zagłębia Dąbrowskiego, zniszczo−
ny w latach powojennych.
7. Wieś Okradzionów – ulicówka
z elementami XIX−wiecznej zabudo−
wy drewnianej.
(czas zwiedzania około 6 godzin)

Opis „Tras Dziedzictwa
Kulturowego” opracowa−
no na podstawie materia−

łów wydanych przez
Muzeum Miejskie

„Sztygarka”.
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32−065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. (12) 282−62−65, fax (12) 282−10−86

e−mail: kubajak@kubajak.pl
http://www.kubajak.pl

Kubajak
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