Mościce – „dzielnica ogród”

Cafe Tramwaj

Nazwana na cześć prezydenta Mościckiego,
powstała w latach 20/30 XX w. przy Fabryce
Związków Azotowych. Na ok. 200 ha zbudowano 12 willi dla kierownictwa, stylizowanych
na XIX w. dworki oraz okazałą willę dyrektora
z parkiem. Urzędnicy i wykwalifikowani robotnicy zamieszkali w 4 piętrowych blokach. Ideą
było stworzenie osiedla – ogrodu, z szerokimi
alejami i mnóstwem zieleni.

Ruiny zamku na Górze św. Marcina

Tarnów
Dworzec kolejowy

Wybudowany w 1910 r., według projektu
E. Baudischa z wiedeńskiego Ministerstwa
Kolei Żelaznych. Wystrój wnętrz to ozdobna
stolarka drzwi i okien z witrażami, wzorzyste posadzki, mosiężne kandelabry, kinkiety
i okucia. W westybulu cztery obrazy z widokami Tatr i Pienin. W pawilonie zachodnim
znajdują się galeria BWA oraz wystawa fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej.

Bazylika Katedralna

Tarnów. Dworzec kolejowy

Ratusz

Tarnów. Bazylika Katedralna

Mury miejskie

Powstały prawdopodobnie jeszcze w XIV w.,
były rzadkością w prywatnym mieście. Posia- Tarnów. Ratusz
dały dwie bramy – „Krakowską” od zachodu
i „Pilzneńską” od wschodu oraz kilka furt. W I poł. XVI w., hetman Jan Tarnowski zmodernizował fortyfikacje, dodając m.in. drugą linię murów i półbaszty. Jedną z nich można zobaczyć
przy ul. Wałowej/Basztowej. W XVIII w. mury
miejskie rozebrano, a fosę zasypano.

Park Strzelecki

Założony w 1866 r. jako ogród miejski i strzelnica Towarzystwa Strzeleckiego, w którego wyremontowanej siedzibie – Pałacyku
działa dziś Galeria Miejska BWA. Park niedawno odzyskał swój pierwotny charakter
i historyczny wygląd. Jego różnogatunkowy
starodrzew objęty ochroną, Mauzoleum gen.
Bema, fontanna z posągiem Hebe i duży plac
zabaw przyciągają tłumy odwiedzających.

Tarnów. Park Strzelecki

Powiat Tarnowski
Wieża widokowa w Dąbrówce
Szczepanowskiej

Jadowniki Mokre
– Jezioro „Święcone”

Wzmiankowana po raz pierwszy w 1402 r. jako
własność rodziny Błońskich herbu Biberstein.
W XIX w. uważana była za wieś letniskową.
W 1907 r. bp L. Wałęga wybudował tu willę Ave
na wypoczynek letni dla alumnów tarnowskiego Seminarium. W Błoniu jest też cmentarz
wojenny nr 198 z 1915 r., projektu Heinricha
Scholza. Obecnie miejscowość słynie z wyrobu opłatków i wędlin.
Tarnów. Cafe Tramwaj

Kościółek w Zawadzie

Znajduje się w północnej części powiatu,
w gminie Wietrzychowice. To jedyny w regionie tak duży naturalny zbiornik (7 ha). Jezioro
jest znakomitym siedliskiem fauny i flory: ryb
spokojnego żeru oraz rzadkiej i chronionej roślinności. To jedno z najurokliwszych łowisk
ziemi tarnowskiej.
Błonie. Rzeka Dunajec

Zbudowany pod koniec XIV w. na szczycie
Góry św. Marcina, która nazwę wzięła właśnie
od wezwania kościoła. Drewniany, gotycki,
konstrukcji zrębowej, jednonawowy, otoczony
sobotami. Dach kryty gontem. Wystrój barokowy. Najciekawsze są cztery późnogotyckie
tablice w parapecie chóru oraz drewniany łańcuch pod belką tęczową, wyrzeźbiony ponoć
z jednego lipowego kloca przez niewidomego
pasterza.

Przepiękna panorama Tatr, zakola Dunajca,
Pogórzy (Rożnowskiego i Wiśnickiego), Wojnicza, Mościc, Tarnowa i Góry św. Marcina.
Drewniana konstrukcja mierzy 16 m wysokości i posiada 4 poziomy. Zaprojektowana tak,
by z wejściem na szczyt nie miały problemu
osoby mające lęk wysokości. Znajduje się na
szczycie Golgota – 395 m n.p.m.

Tarnów. Ruiny zamku na Górze św. Marcina

Dzisiejsza forma neogotycka to efekt przebudowy na przełomie XIX i XX w. Wzniesiona jako kościół parafialny przy założeniu
miasta. W 1400 r. uzyskała godność kolegiaty; w 1786 r. Katedry, a w 1972 Bazyliki
Mniejszej. Najcenniejsze zabytki to pomniki
nagrobne Tarnowskich i Ostrogskich oraz
nagrobek Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej. Krypty można zwiedzać w listopadzie.
Przebudowany w renesansowym stylu przez
Jana Marię Padovano. Dawna siedziba rady
miejskiej i sądu wójtowsko-ławniczego.
28 blend attyki zdobiły portrety właścicieli
z rodu Tarnowskich. Maszkarony symbolizowały członków rady miejskiej. Wieżę wieńczy Pogoń – herb xx. Sanguszków, ostatnich właścicieli Tarnowa. Dziś filia Muzeum
Okręgowego. Z wieży wyjątkowa panorama
miasta.

Tarnów. Mościce

Spycymir budował zamek w l. 1328-31. Składał się z dwóch części – zamku wysokiego
i przygródka. Należał do największych rezydencji cywilnych możnowładców w kraju. Za
hetmana Jana Tarnowskiego słynął z biblioteki. W 1528 r. hetman oddał go do dyspozycji
Jana Zápolyi, króla Węgier. Złupiony w 1570 r.,
nie odzyskał już świetności. Dziś to przede
wszystkim punkt widokowy.

Tarnów. Półbaszta, mury miejskie

Wieś Błonie nad Dunajcem

W Galicji jedynie Tarnów, Lwów i Kraków posiadały tramwaje elektryczne. Czerwone wagony
z Leliwą kursowały co 6 min. jedyną – długości 2580 m – linią, łączącą dworzec kolejowy
z ul. Burtniczą. Nazywano je „biedronkami”.
Linię zlikwidowali Niemcy w 1942 r. W odrestaurowanym wagoniku na pl. Sobieskiego
funkcjonuje dziś kawiarenka – miejsce odpoczynku, ale i swoisty wehikuł czasu.

Dąbrówka Szczepanowska. Wieża widokowa

Zawada. Kościół

Nowopole – Cypel

Cypel to miejsce, w którym Dunajec wpada do
Wisły. Z powodu swojego piękna znalazło się
ono w pierwszej trójce konkursu Turystyczne
Skarby Małopolski w 2019 r. W pobliskich Wietrzychowicach, gdzie VeloDunajec łączy się
z Wiślaną Trasą Rowerową zobaczyć można
drewnianą dzwonnicę z XVIII w. 10 km dalej,
po wschodniej stronie Dunajca, znajduje się
Malowana Wieś – Zalipie.

Jadowniki. Jezioro „Święcone”

Nowopole. Cypel

Jedyny w Małopolsce zachowany zabytek architektury
możnowładczej – rezydencjonalnej, wzniesiony w 1480 r.
z fundacji Jana Dębińskiego

Dębno – Zamek

Wzmiankowany już w 1356 r.,
zamek chronił komorę celną
na drodze do Węgier, był siedzibą starosty i stacją królewską, często odwiedzaną przez
polskich władców. Powstawał
przez dobudowywanie do
XIII w. wieży kolejnych budynków. Częściowo odrestaurowany, jest najważniejszym
punktem Miejskiego Parku Zieleni i Wypoczynku – „Na szlaku
militarno-historycznym” oraz
platformą widokową.

Czchów – Wzgórze
zamkowe z Basztą

Dębno. Zamek

Czchów. Wzgórze zamkowe

Rezydencja fabrykancka wzniesiona w 1898 r. przez Jana
Albina Goetza Okocimskiego.
Był on przemysłowcem, twórcą
potęgi browaru w Okocimiu,
filantropem i mecenasem sztuki. Obiekt o bogatym wystroju
architektonicznym i plastycznym. Dekorację zewnętrzną
tworzą cokoły, pilastry, gzymsy
i attyki. Wnętrza zdobią drew- Brzesko. Pałac Goetzów Okocimskich
niane okładziny, szafy wbudowane w ściany, podłogi z wzorzystego parkietu, kasetonowe stropy, marmurowe kominki, oryginalne piece.

Brzesko – Pałac
Goetzów Okocimskich

Równinny krajobraz gminy Borzęcin urozmaicają malownicze zbiorniki wodne utworzone
w starych wyrobiskach kopalń
żwiru. To zarówno miejsca
rekreacji, jak i łowiska wędkarskie. Doskonałe miejsce na rowerowe wypady, zwłaszcza że
aż 70% powierzchni to tereny
chronionego krajobrazu. Do- Borzęcin. Akwen
pełnieniem atrakcji są liczne
zabytki, w tym drewniana zabudowa wsi, kapliczki i cmentarze z I WŚ.

Powiat Brzeski
Borzęcin

Drewniany, wzniesiony
w połowie XIX w. Historycznie związany m.in.
z
rabacją
chłopską
1846 r. W czasie Powstania Styczniowego odbywały się tu tajne narady
oraz udzielano pomocy
medycznej
powstańcom. Na przełomie XIX
Dołęga. Dwór
i XX w. gościli tu Asnyk,
Wyspiański, Rydel. W II WŚ czynny w ruchu oporu. Dziś oddział Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Obecny wystrój nawiązuje do II poł. XIX w.

Dołęga – Dwór

h. Odrowąż. To 4 dwukondygnacyjne budynki z oryginalnymi portalami,
obramieniami okien i wystrojem wykuszy, otaczające wewnętrzny dziedziniec. Dziś oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, słynie z corocznego turnieju rycerskiego „O złoty warkocz Tarłówny”.

Tutaj kolorowymi kwiatowymi wzorami pokrywa się wszelkie powierzchnie – ściany
domów, budynków gospodarczych, studnie,
psie budy, ale też narzędzia codziennego użytku. Kwietne wzory zdobią również ściany kościoła, ornaty, a nawet grobowce na lokalnym
cmentarzu. W muzeum „Zagroda Felicji Curyłowej” zapoznać się można z historią zalipiańskiej sztuki, natomiast Dom Malarek przybliża
jej współczesny wymiar.

Zalipie – „Malowana wieś”

Zbudowana w II poł XIX w., uznawana jest za
perłę architektury chasydzkiej w Polsce. Gruntownie wyremontowana w l. 1936/37. Niemcy
zdewastowali ją i zamienili w magazyn. Remont zakończony w 2012 r. przywrócił jej dawną świetność, choć dziś nie pełni już funkcji
religijnych, lecz działa jako Ośrodek Spotkania
Kultur. Odbywają się tu wykłady, wystawy, koncerty, działa również muzeum.

Powiat Dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska – dawna Synagoga

Zalipie. „Malowana wieś”

Dąbrowa Tarnowska. Synagoga

