Tym, którym miasto się już znudziło zachęcamy do wędrówek po Pogórzu
Ciężkowickim. Z Tarnowa prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe po okolicy. Tuż za
Ciężkowicami znajduje się rezerwat „Skamieniałe miasto” słynący z licznych
malowniczych grup skał piaskowcowych, m.in.: Grzybek, Borsuk, Warownia,
Czarownica. Nieco bliżej Tarnowa znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej
„Polichty – Sucha Góra”. W pobliżu ośrodka wyznaczone są ścieżki przyrodnicze.
Dobrze oznakowane i opisane trasy pozwalają na prowadzenie systematycznych
obserwacji przyrody w różnych porach roku.

Wybrane imprezy z „dziecięcego” kalendarza:
Wiosna: Słodkie urodziny miasta, Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal„Mała Talia”,
konkurs Palm Wielkanocnych w Lipnicy Murowanej,
Lato: Wianki, spektakle teatralne w Parku Strzeleckim, Tabor Cygański, konkurs
„Malowana chata” w Zalipiu,
Jesień: Ogólnopolski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych „Tydzień
Talentów”, Turniej rycerski w Dębnie,
Zima: Mikołajki - ubieranie choinki na rynku, żywa szopka u OO. Bernardynów, ferie
zimowe z Pałacem Młodzieży, Przegląd Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”,
a także liczne imprezy sportowe w tym Mistrzostwa Świata we wspinaczce
sportowej.
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Proponujemy Państwu spędzenie czasu ze swoimi pociechami w najcieplejszym
mieście w Polsce. U nas dzieci nie będą się nudzić, zapewniamy, oto wybrane
propozycje:

Muzeum Lalek w Pilźnie i Lipinach (25 i 15 km od Tarnowa w kierunku Rzeszowa)
ul. Grodzka 24, tel.: 14 672 13 21, www.muzeumlalek.pl,
skansen w Lipinach przy trasie 94 Tarnów – Rzeszów (dawna„czwórka”)

Wybrane atrakcje turystyczne Tarnowa dla najmłodszych:

Działalność edukacyjna muzeum jest tak szeroko rozwinięta, iż z pewnością
zaspokoi ciekawość i zainteresowanie każdego dziecka. Przykładowe tematy
lekcji: gotuj z Wiedźmą, warsztaty tkackie, zajęcia w pracowni ceramicznej, nauka
wykonywania kwiatów z bibuły, rękodzielnicze wykonywanie lalek teatralnych,
elementy dekoracyjne związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

Tarnowski Rynek jest jednym z mniejszych placów miejskich w kraju, jednocześnie
jednym z najpiękniejszych. Otoczony zabytkowymi perełkami w postaci
renesansowych kamieniczek z podcieniami. Pośrodku stoi dwukondygnacyjny
Ratusz, z zachowanymi gotyckimi fragmentami pierwotnej architektury,
zwieńczony wysoką attyką z charakterystycznymi 14 maszkaronami. Autorem
renesansowej formy budowli jest Jan Maria Padovano. Wieża ratusza (wysoka na
30 m) skrywa mechanizm najstarszego działającego w Polsce, ręcznie nakręcanego
zegara ratuszowego. Z wieży, która udostępniana jest turystom okazjonalnie,
rozpościera się piękny widok na Tarnów i okolice.
Bazylika Katedralna to najważniejsza świątynia miasta i diecezji tarnowskiej. Słynie
z najwyższych w Europie, ponad 13-metrowych, monumentalnych pomników
nagrobnych rodu Tarnowskich i Ostrogskich. Ponadto w tarnowskiej katedrze
znajduje się najpiękniejsza rzeźba przedstawiająca kobietę doby renesansu.
Muzeum Etnograficzne, znane z jedynej w Europie stałej wystawy poświęconej
historii i kulturze Romów. Na dziedzińcu muzeum można obejrzeć prawdziwe
cygańskie wozy a na życzenie wziąć udział w cygańskim ognisku i podziwiać tańce
Cyganek ubranych w barwne stroje. Każdego roku w lipcu wyrusza stąd „Tabor
Pamięci”, który ściąga do Tarnowa turystów z całego świata. Podczas kilkudniowej
wędrówki po Ziemi Tarnowskiej zaznać można koczowniczego życia Cyganów.
Tarnowskie pomniki: kolorowy, wymalowany przez dzieci „Słoń” na rogu
ul. Krakowskiej i Nowy Świat; jedyny w Polsce grający pomnik kataryniarza;
pomnik króla Łokietka (dotknięcie prawą ręką królewskiego buta przynosi
szczęście); „Ławka Poetów” na ul Wałowej z figurami Agnieszki Osieckiej, Jana
Brzechwy oraz Zbigniewa Herberta. W skrzynkach, umieszczonych tuż obok postaci,
przy odrobinie szczęścia, można znaleźć książki z ich twórczością.
Fontanna – układ słoneczny
Niedaleko dworca kolejowego i Plant Kolejowych wyjątkowa atrakcja
dla najmłodszych – fontanna ze słońcem i układem słonecznym. Gwiazda
wykonana została ze szkła i stali, a na stalowych orbitach umieszczono granitowe
planety. Napędzane strumieniem wody, niczym prawdziwe ciała niebieskie wirują
wokół własnej osi. Fontanna jest oczywiście iluminowana – zatem warto tu przyjść
wieczorem, by w pełnej krasie obejrzeć niezwykłe widowisko.

Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach (35 km od Tarnowa w kierunku Krynicy)
ul. 3 Maja 4, tel.: 14 651 00 38, www.muzeum.ciezkowice.pl
Najważniejszą część ekspozycji stanowią zbiory ornitologiczne liczące przeszło
200 gatunków ptaków. Kolekcja entomologiczna liczy ok. pół tysiąca owadów.
Zbiory muzeum wzbogacają także liczne trofea łowieckie, dermoplasty ssaków,
skamieniałości i modele roślin naczyniowych. Lekcje muzealne realizowane są
w formie spektaklu multimedialnego. Nowością muzeum jest metalowa łódź
podwodna„Piekielnica”, dzięki której poznamy florę i faunę Białej Tarnowskiej.
Rozrywka
Tarnowskie kina i teatry zapraszają najmłodszych do spędzania wolnego czasu.
Kina oferują cykliczne seanse dla dzieci a Tarnowski Teatr oraz Centrum Sztuki
Mościce zapraszają na spektakle teatralne przygotowywane przez swoje bądź też
zaproszone zespoły. Kalendarz imprez organizowanych w Tarnowie można
znaleźć na www.it.tarnow.pl
Dla aktywnych
Tarnów i region tarnowski to wspaniałe miejsce również dla tych, którzy nie mogą
usiedzieć w miejscu. Najmłodszym polecamy centrum zabaw dla dzieci
„Promienny zamek” w Tarnowie. Na dzieci czekają atrakcje w postaci ogromnej
dmuchanej zjeżdżalni, baseny z piłeczkami, trzypoziomowy tor przeszkód
z licznymi schodkami, ślepymi przejściami, przeszkodami, zabawkami i innymi
atrakcjami. Starszych zapraszamy na wyścigi gokartowe na torach kartingowych,
kręgle czy też na wspinanie się na jednej z najwyższych w Polsce ścian
wspinaczkowych. Ponadto w naszym mieście można zagrać w paintball
(w plenerze bądź też na hali) czy pojeździć na „desce” na jednym z kilku skate
parków. Na tych, którzy lubią pływać czekają Park Wodny (zjeżdżalnie, bicze
wodne, gejzery, sztuczne: fale i rzeka) i baseny. W zimie natomiast dwa sztuczne
lodowiska zachęcają do ślizgania. Nie trzeba mieć własnych łyżew – przy każdym
działa wypożyczalnia.
Na narciarzy czeka kilka wyciągów w odległości kilkunastu kilometrów od miasta.

