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MAŁOPOLSKA CZY JUŻ ŚLĄSK?
NA SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI
04 października 2020 r.
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Start: Dulowa (stacja kolejowa)
Meta: Trzebinia (stacja kolejowa)
Jak dojechać? pociąg osobowy z Krakowa Głównego
Jak wrócić? pociąg osobowy z Trzebini
Dulowa (PKP) –  kurhan -  Młoszowa (Pałac Florkiewiczów XVIII w.) - Góra Bartoska (392 m) –
Bożniowa Góra (402 m) - Krzyż Milenijny - dawna kopalnia węgla „Siersza” - szyb „Zbyszek”
(muzeum górnictwa) -  Dwór Zieleniewskich XVIII w. - Zalew Balaton - Trzebinia (PKP)

trasa ok. 12 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 12

Warte zobaczenia:
kurhan w Karniowicach
Na granicy Dulowej i Karniowic znajduje się pierwszy w Europie
cmentarz parafialny w formie kurhanu (mogiły zwanej dawnej żalami). Jest to budowla powstała w 2003 r., w kształcie kopuły o średnicy
26 m i wysokości 16 m, nakryta ziemią i trawą, na szczycie której
znajduje się metalowy krzyż. Jego oficjalna nazwa to Parafialny
Ośrodek Pamięci Zmarłych. Według projektu jest to połączenie starożytnych katakumb i średniowiecznych grobów królewskich z nowoczesną techniką informatyczną. Wewnątrz znajduje się ponad 200
metrowa (m2) kaplica oraz miejsca pochówku dla 2500 zmarłych.

zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej
Jest to niezwykle ciekawa i unikatowa budowla, powstała na powierzchni ok. 17 ha, w miejscu zniszczonych zabudowań dawnego
dworu Młoszowskich (istniejących prawdopodobnie już w XV w.).
W I-połowie XIX w. Kajetan i jego syn Julian Florkiewicz wybudowali
neogotycki zespół pałacowy (pałac, kaplicę, oficynę, arsenał, baszty,
bramy) z okalającym romantycznym parkiem w stylu angielskim. Na
przestrzeni lat pałac był wielokrotnie przebudowywany, więc dzisiaj
nie zobaczmy jego pierwotnej formy. Z pałacem wiąże się interesująca historia, więc będąc w okolicy warto tu zajrzeć i ją poznać. Obecnie pałac jest własnością AGH w Krakowie i jest prowadzony remont.

szyb „Zbyszek”
To szyb należący niegdyś do kopalni węgla kamiennego „Siersza”,
której początki datuje się na XIX w. W 2001 r. kopalnia została zlikwidowana, a większość budynków została zburzona. Szyb "Zbyszek"
w Trzebini pozostał jako pamiątka po górnictwie węglowym ziemi
trzebińskiej. Od 2010 r. mieści się w nim Muzeum Regionalne prowadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej, które prezentuje w swoich wnętrzach historię rozwoju przemysłu w Trzebini
(tzw. Muzeum Górnictwa).

Dwór Zieleniewskich w Trzebini
Początki dworu sięgają XIV w., pierwszymi właścicielami była rodzina
Karwacjanów. Obecny zabytkowy budynek pochodzi z XVIII w. i jego
właścicielami aż do II wojny światowej byli Zieleniewscy. Do nich należały także kopalnie węgla w Trzebini. Obecnie dwór należy do miasta i znajduje się w nim Gminny Ośrodek Kultury oraz restauracja.

zalew Balaton
To położony niemal w centrum Trzebini, ponad 3 ha sztuczny zalew,
powstały w dawnym kamieniołomie wapienia. Średnia głębokość to
około 9,5 metrów, a wody tego akwenu należą do pierwszej klasy
jakości. Zalew zasilany jest podziemnymi źródłami. Nad zalewem
w 2018 r. otwarto ośrodek wypoczynkowy, który w sezonie letnim jest
chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta.
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