Gmina Ciężkowice to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych gmin w powiecie tarnowskim. Leży w dolinie rzeki Biała
i liczy 13 miejscowości usytuowanych na obszarze 103 km2.
O turystycznym charakterze gminy decydują walory krajobrazowe i kulturowe obszaru. Turystów przyciągają tutaj
niezwykłe atrakcje przyrody, zabytki architektury, muzea, folklor,
a w sezonie letnim imprezy plenerowe.
Wybraliśmy kilkanaście atrakcji i miejsc, które turysta
odwiedzający Pogórze powinien koniecznie zobaczyć.

Ciężkowice

Najstarsze informacje na temat Ciężkowic pochodzą z aktu
datowanego na lata 1123-25. W tym dokumencie biskup Tusculum i legat papieża Kalista II-go na Polskę i Węgry - Idzi,
wymienia i zatwierdza posiadłości klasztoru tynieckiego o nazwie
Cecouci.
W 1348 roku król Polski Kazimierz Wielki podpisał
przywilej lokacyjny nadający Ciężkowicom statut Miasta
Królewskiego. W okresie międzywojennym Ciężkowicom
zostały odebrane prawa miejskie, które przywrócono 28 lutego
1998 roku.
Uwagę zwraca zabytkowy RYNEK z typową zabudową
dla miasta budowanego na prawie magdeburskim – ulicami
wybiegającymi z narożników i centralnie położonym Ratuszem
z przełomu XVIII/XIX w. oraz usytuowaną po wschodniej
stronie ratusza Kapliczką Św. Floriana z pocz. XIX w. . Wokół
Rynku jak i przy ul. Grunwaldzkiej znajduje się unikatowa
architektura podcieniowa przełomu XVIII/XIX wieku. Nieopodal zwraca uwagę neogotycki kościół parafialny p.w. Św.
Andrzeja z lat 1901-1902. W kościele tym znajduje się łaskami
słynący, malowany na desce obraz Pana Jezusa Miłosiernego
(„Ecce Homo”), przywieziony w 1662 roku z Rzymu.

Rezerwat przyrody nieożywionej
„Skamieniało Miasto”

Rezerwat „Skamieniałe Miasto” jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych gminy Ciężkowice. Został utworzony w 1974 roku i zajmuje powierzchnię 15 ha. Nazwa rezerwatu została przyjęta z podań ludowych, wg których istniał tu
niegdyś warowny gród, który skamieniał wraz z mieszkańcami
za niegodziwy postępek władcy grodu. Występujące na terenie
rezerwatu formy skalne posiadają swoje nazwy, najczęściej
związane z ich kształtem: „Czarownica”, „Ratusz”, „Warowanie”, „Borsuk”, itd. Opowiadane o nich legendy sprawiają, że
miasto owiane jest tajemnicą, a skały ożywają.

The Borough of Ciężkowice is definitely on of the most
beautiful borough in the Tarnów District. It is situated in the
valley of Biała River and numbers 13 towns on the area of 103
square kilometers.
Scenery and cultural attributes determine the flavor and
colour of the borough. Tourists are attracted by extraordinary
beauty of nature, monuments of architecture, museums and
folklore, and in the summer- open air events. We have chosen
just a dozen out of numerous attractions and places that any
tourists visiting the Foothills should obligatorily visit.

Ciężkowice

The first pieces of information on Ciężkowice come from
an act dated 1123-25. In the document bishop Tusculum and
Pope Calisto II’s legate for Poland and Hungary, named and
confirmed the Tyniec Monastery- Cecouci.
In 1348 Casimirus the Great, the King of Poland signed a
lotion privilege giving Ciężkowice the status of King’s Town.
The civic rights were cancelled in the interwar period, and then
restored on 28 February 1998.
A historic MARKET SQUER draws attention, with
building typical for Magdeburg Law towns – streets running out
from corners and centrally situated Town Hall dating back to the
turn of 18th and 19th century, and St. Florian shrine on the east
side of the Town Hall, erected in 19th century. Around the Market
Square and on the Grunwaldzka street one can find unique
arcade architecture form the turn of 18/19th century. There is a
Neo- Gothic St. Andrew parish church nearby, build in 1901
-1902. In the church there is a picture of Jesus The Merciful
(“Ecce Homo”), painted on the wooden board and famous for
grace, brought from Rome in 1662.

“Fossilized Town”- a still
nature reserve.

The “Fossilized Town” reserve is one of the biggest tourist
attractions of the Ciężkowice Borough. It was established in
1974 and take up an area of 15 hectares. The name of the reserve
has been adopted from folk legends, according to which a
fortified town that existed here a long time ago petrified with its
inhabitants because of a wicked deed of the town’s ruler. The
rocky forms found here have their own names, most often
connected with their shapes: “ The Witch”, “ the Town Hall”,
“Strongholds”, “Badgers”, etc. The legends make the town
mysterious and rocks come to life.

“Wąwóz Czarownic”- wodospad w Ciężkowicach
(pomnik przyrody)

Położony w pobliżu rezerwat „Skamieniałe Miasto”. Jest
to wąwóz o głębokości 15-25 m i długości na ok.70 m. Wyżłobiony w gruboziarnistym piaskowcu ciężkowickim. Dno
wąwozu jest wąskie z licznymi progami skalnymi, zamknięte
z jednej strony kaskadą wody w wysokości ok. 10 m przez wodę
płynącego strumienia, która w zimie tworzy fantazyjną lodową
ścianę.

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

“The Witches Ravine”-waterfall in Ciężkowice
(monument of nature)

The 15-25 meters deep and about 70 meters long ravine is
situated nearby the “Fossilized Town”. It is grooved in
coarse-grained Ciężowice sandstone. The bottom of the ravine is
narrow with numerous rocky thresholds, on one side closed with
a 10-meter high cascade, which a fancy ice wall in the winter.

The Krystyna and Włodzimierz Tomek
Nature Museum.

Niewątpliwą atrakcją dla turystów odwiedzających gminę
są muzea. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza
Tomków w Ciężkowicach, zostało utworzone w 1989 roku, ale
historia zbiorów jest wiele starsza i wiąże się ściśle z postacią dr
Włodzimierza Tomka. Wraz z żoną Krystyną przez ponad 50 lat
kolekcjonował eksponaty i działał na rzecz ochrony przyrody.
Ekspozycja obejmuje około 200 gatunków ptaków, pół tysiąca
owadów, liczne trofea łowieckie i termoplasty ssaków.
W Muzeum znajduje się wiele multimedialnych stanowisk.
Jednym z najciekawszych elementów jest interaktywna łąka,
gdzie pod szklaną podłogą można oglądać modele roślin i zwierząt.
Ponadto Muzeum posiada bogatą ofertę zajęć edukacyjnych
oraz wystaw czasowych.

Undoubtedly one of the chief attractions for tourists visiting
this commune are museums. Among them the Krystyna and
Włodzimierz Tomków Museum of Natural History in
Ciężkowice, which was established in 1989. But the history of
the collection is much older and it is closely linked with the figure
of Dr. Włodzimierz Tomka. For over 50 years Dr. Tomka and his
wife collected exhibits and worked in the field of nature
conservation. The exhibition encompasses about 200 species of
birds, half a thousand insects, numerous hunting trophies and
thermoplastic mammals. In the museum one may find many
multimedia posts. One of the most interesting exhibits is the
interactive meadow placed under a glass floor where you can
watch models of plants and animals. The museum also offers a
wide range of educational activities and seasonal exhibitions.

Muzeum Etnograficzne „Grociarnia”
w Jastrzębi

The Ethnographic Museum “Grociarnia”
in Jastrzębia

Muzeum zostało utworzone w 1976 roku w budynku
Domu Kultury w Jastrzębi. Zbiory muzeum zawierają najrozmaitsze przedmioty związane z dawnym życiem mieszkańców
Pogórza Ciężkowickiego. Zebrane zabytki obrazują dawne
metody i narzędzia pracy, życie codzienne oraz zwyczaje mieszkańców regionu.
Zebrane eksponaty można podzielić na kilka grup tematycznych. Wyróżnione są: narzędzia do obróbki lnu, narzędzia
i wyroby kowalskie, narzędzia stolarskie, narzędzia pomiarowe
oraz całe wyposażenie wiejskiego domu.

Park podworski w Bogoniowicach

Park dworski z początku XIX wieku. O powierzchni 1 ha
oraz zwartej kompozycji przestrzennej, z resztkami starodrzewu
został odrestaurowany latach 2009-2010 dodając mu funkcję
rekreacyjno - sportową.

The museum was established in 1976 in the premises of the
Commune Center in Jastrzębia. The museums’ collection
contains various object connected with ancient life of the
Ciężkowice Foothills inhabitants. The collected items illustrated
ancient methods of work, tools, everyday life and customs.
The collected exhibits could be divided into several
thematic groups. The highlighted ones are carpenter’s tools,
measurement instruments and the whole equipment of village
hut.

Park manor in Bogoniowice

Park Manor dated back to the beginning of the nineteenth
century, covers an area of 1 ha of dense spatial composition,
with the remains of old trees. In 2009-2010 the park was
restored and recreation - sports facilities were also added.

Dworek Ignacego Jana Paderewskiego
w Kąśnej Dolnej

The Jan Paderewski Country Manor
in Kąśna Dolna

Dworek pochodzi z II połowy XIX wieku. Jest to jedyny
zachowany obiekt na świecie, w którym żył i pracował ten
wybitny kompozytor, mąż stanu, Wielki Polak. Ignacy Jan Paderewski był właścicielem dworku w latach 1897-1903. Można tu
oglądać różnorodne pamiątki i publikacje związane z życiem
i twórczością kompozytora oraz wystawę poświęconą dziejom
dworku. Dwór otacza wspaniały park liczący 15 ha. W sezonie
letnim w dworku odbywają się liczne koncerty muzyki kameralnej.

The country manor dates back to the second half of 19th
century. It is the only preserved structure in the world, where
that outstanding composer, statesman and Grand Pole lived and
worked. Ignacy Jan Paderewski was the owner of the manor in
1897-1903. It is here that you can see various mementos and
publications connected with the composer’s life and artistic
activity, and an exhibition devoted to the manor’s history. In the
summertime numerous chamber music concerts are hosted in
the manor.

Kościół Parafialny p.w. Św. Bartłomieja
Apostoła w Jastrzębi

The St Bartholomew the Apostle
Parish Church in Jastrzębia

Kościół znajduje się na szlaku architektury drewnianej.
Został wzniesiony w latach 1606-1607. Jest to kościół drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Charakterystyczną cechą
kościoła jest belka tęczowa o ozdobnym barokowym wykroju
z XVIII wieku, na której umieszczony jest krucyfiks pochodzący z tego samego okresu.
Dla miłośników architektury sakralnej godne polecenia są
jeszcze dwie budowle: Kościół parafialny p.w. Św. Marii
Magdaleny w Zborowicach oraz Kościół parafialny p.w.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku.

Miejsca pamięci
z okresu I i II Wojny Światowej

Na terenie gminy Ciężkowice, jak i na terenie całego Pogórza nie brakuje cmentarzy z okresu I Wojny Światowej. Kwatery
i cmentarze są w Ciężkowicach, Bogoniowicach, Zborowicach,
Ostruszy i na Tursku. Są tu groby Niemców, Austryjaków i Rosjan.
Najbardziej wymowne miejsce upamiętniające ofiary II
Wojny Światowej znajduje się w Zborowicach-Zawodzie, gdzie
15 września 1944 roku żołnierze-partyzanci z IV Kompanii
„Ewa” i I Batalion „Barbara” rozegrali krwawy bój z załogą
niemieckiego transportu pancernego. W odwecie za tą walkę
Niemcy rozstrzelali również mieszkańców Zawodzia. W miejscu
tym stanął pomnik, przy którym co roku odbywaja się uroczystość patriotyczno-religijna na pamiątkę tych wydarzeń.

The church is situated on the wooden architecture trail. It
was erected in the years of 1606-1607. It is the wooden church,
with cascass structure, single nave, and three-sided chancel. A
rainbow beam with baroque decorative pass with a crucifix on it,
dating back to 18th century is a characteristic feature of the
church.
Sacred architecture lovers will be happy to see two more
structures: the Maria Magdalena Parish Church in Zborowice
and the Saint Virgin Mary the Assumpted in Bruśnik.

Place of Rememberance
from World War I and II

The Ciężkowice Borough, just like the whole of Foothills,
is not short of quarters and cemeteries from the time of World
War I: they can be found in Ciężkowice, Bogoniowice, Zborowice, Ostrusza and Tursk. Germans, Austrians and Russians are
buried here.
The most meaningful place commemorating victims of
World War II is in Zborowice-Zawodzie, where on 15th September 1944 partisans of 4th Company “Ewa” and 1st Battalion
“Barbra” fought a bloody battle with Germans armoured troops.
The Zawodzie inhabitants were executed by Germans firing
squad in relation for the battle. It is there that a monument was
erected, and every year a patriotic and religious ceremony takes
place in memory of those events.

Lipa w Falkowej (pomnik przyrody)

Rośnie na najwyższym wzniesieniu Falkowej (ponad 400
m n.p.m.). Liczy ponad 500 lat. Obwód jej pnia wynosi 5,85 m.
Czuwa od wieków nad Falkową, gdyż spod Lipy 320 lat temu
została wzniesiona gorąca prośba do Pana Boga, by wszelkie
kataklizmy omijały tą miejscowość. Wg podań pod lipą odpoczywał Jan III Sobieski wraz ze swoim wojskiem gdy wracał
spod Wiednia w 1683 roku.

Skała „Wieprzek” w Siekierczynie
(pomnik przyrody)

Wychodnia skalna zbudowana z piaskowca ciężkowickiego. Jest to stół wierzchowinowy długości ok. 50 m i wysokości
6-9 m, rozdzielony na trzy części wzdłuż poszerzonych szczelin.
Szczyt skałki porasta sosna zwyczajna, borówka czarna oraz
liczne paprocie.

Skała „Diable Boisko” w Pławnej
(pomnik przyrody)

Jest to fantazyjna skała, która uzyskała status pomnika
przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Ciężkowicach w 2004
roku. Jak mówi legenda skała ta, to wrota do diabelskiej siedziby, gdzie diabły wypoczywały i oddawały się niecnym rozrywkom. Powyżej skały znajduje się mała polanka pokryta
piaskiem, która jest miejscem ich gier i zabaw.

Kamieniołom w Ostruszy
(pomnik przyrody)

Na terenie naszej gminy znajdują się kamieniołomy:
w Ostruszy, Kipsznej, Kąśnej Dolnej i na Tursku. Był z nich
wydobywany na użytek lokalny piaskowiec i piaskowiec
ciężkowicki. Obecny Kamieniołom w Ostruszy jest pomnikiem
przyrody nieożywionej- długość wyrobiska ok. 100 m, wysokość 20 m, zajmuje powierzchnię 7,5 ha.

Kapliczki wotywne

Kapliczki i krzyże to interesujące zabytki i dzieła sztuki
ludowej. Różniące się pod względem architektonicznym stoją
przy drogach, w centrach miejscowości, a także na rozstajach
dróg i leśnych ostępach. Nie policzono dokładnie ile na terenie
gminy Ciężkowice znajduje się kapliczek. Zdają się opowiadać
historię naszego regionu.

Lime tree in Falkowa
(monument of nature)

It grows on the highest hill of Falkowa (more than 400
meters above sea level), and is more than 500 years old. Its
circumference amounts to 5.85 meters. It watches over Falkowa,
as 320 years ago from under the lime tree a prayer to God was
said asking to protect the place from any calamities. According
to tales Jan III Sobieski and his troops took a break under the
lime tree on his way back from Vienna in 1683.

“The Hog” Rock in Siekierczyn
(monument of nature)

Rocky outcrop formed of the Ciężkowice sandstone. It is a
rock table about 50 meters long and 6-9 meters high, divided
into three parts along widen cracks. The top of the rock is
covered with pine trees, bilberries and numerous ferns.

“The Devil’s Ground” in Pławna
(monument of nature)

It is a fancy rock, which was given the status of a monument of nature in 2004 by the resolution adopted by the City
Council in Ciężkowice. According to the legend the rocks is a
gateway to the devil’s dwelling place, where they indulge themselves in wicked pastimes. A little sandy clearing above the rock
serves as their playground.

The quarry in Ostrusza

There are four quarries in our borough: in Ostrusza, Kipszna, Kąśna Dolna and on Tursk, where sandstone and Ciężkowice
sandstone was extracted for local needs. The present quarry in
Ostrusza is a monument of still nature: the length of the heading
reaches 100 meters, the height- 20 meters and the area of the
quarry covers 7.5 hectares.

Votive shrines

Shrines and crosses are interesting historic monuments and
works of folk art. The exact number of shrines in the borough is
not know. Various when it comes to architecture, they stand by
waysides, towns and villages centers, and at the crossroads and
in the woods. They seem to be telling the history of our region.

Wody mineralne

W roku 1952, w trakcie poszukiwań naftowych, prowadzonych na szczycie wzgórza Rakutowa, w pobliżu Ciężkowic, na
głębokości ok. 1000 m natrafiono na bogate złoża wód mineralnych. Z przeprowadzonej analizy chemicznej okazało się, że jest
to słono- alkaliczna woda siarkowa z zawartością wolnego
siarkowodoru. Według oceny balneologów woda ciężkowicka
nadaje się do kąpieli leczniczych przy chorobach reumatycznych, zapaleniach nerwów obwodowych, a także przy niektórych chorobach skóry. Inhalacje natomiast będą korzystne przy
przewlekłych nieżytach gardła i dróg oddechowych. Woda ze
źródła na Rakutowej wykazuje cechy termy. Jej temperatura na
głębokości 1000 metrów wynosi ok. 35°C. Przy prawidłowej
eksploatacji, woda wydostająca się na powierzchnie winna
wykazywać temperaturę ok. 30°C.

Jastrzębia - gminna stolica
tradycji i folkloru

Jastrzębia to wieś, którą bez wątpienia można nazwać
lokalną stolicą folkloru . A to za sprawą zespołu ludowego
„Pogórzanie” założonego przez Mieczysława Króla w 1968
roku i który rozsławia tradycję regionalne niemal na całym
świecie. W 2006 roku powstał również zespół ludowy „Mali
Jastrzębianie”, który reprezentuje folklor regionu Pogórza
Ciężkowickiego, którego tańce, pieśni i przyśpiewki, a także
zabawy tworzą niepowtarzalny klimat na scenie. Oba te zespoły
odnoszą duże sukcesy artystyczne na przeglądach regionalnych,
ogólnopolskich i nie tylko.
Jak również co roku w pierwszą niedziele sierpnia
w Jastrzębi odbywa się „Święto Wsi - przegląd obrzędów
ludowych”. Impreza ma zdecydowanie charakter folklorystyczny, albowiem artyści prezentują zapomniane już czasem obrzędy i tradycje ludowe- wesele, wyskubki, gawędy oraz muzykę
ludową.

Ciężkowicki Jarmark Artystów
i Rękodzielników.

Jest to cykliczna impreza odbywająca się w lipcu na
ciężkowickim rynku i swoją formułą nawiązuje do tradycyjnych
jarmarków, które odbywają się w tym miejscu od stuleci. Na
imprezę zapraszani są artyści, rękodzielnicy, wytwórcy produktów tradycyjnych z terenu powiatu i województwa. Podczas
imprezy odbywają się występy artystyczne zespołów ludowych
oraz folkowych.

Mineral Water
In 1952, during oil prospecting on the summit of Rakutowa
hill near Ciężkowice, rich deposits of mineral water were found
about 1000 meters below the ground level. The chemical analysis showed that it is salty- alkaline sulphuric water with content
of free hydrogen sulphide. According to balneologists, the
Ciężkowice water is suitable for curative bath with rheumatic
diseases, peripheral nerves inflammation, and some types of
skin diseases. Inhalations are good for chronic laryngitis respiratory tract. A thousand meters below the ground level the water’s
temperature is about 35°C, and when properly exploited its
temperature on the surface should reach about 30°C.

Jastrzębia - the borough capital
of tradition and folklore
Jastrzębia is the village that can undoubtedly by called the
local capital of folklore. It is because of the group “Pogórzanie”,
founded by Mieczysław Król in 1968, praising regional
traditions almost all over the world. In 2006 another group,
“Mali Jastrzębianie” (Little Jastrzębians) was called into being,
which present folklore of the Ciężkowice Foothills and whose
dances and songs create unforgettable climate on stage. Both
groups achieve artistic success at regional and national festivals.

The Ciężkowice Artists
and Craftsmen Fair
It is a serial event taking place in July in the Ciężkowice
market square, and its formula refers to traditional fairs that
have been taking place here for centuries. Artists, craftsmen and
traditional products manufacturers come to show their craft, and
folk groups make the event more enjoyable.

BAZA NOCLEGOWA
Na terenie naszej gminy znajduje się kilkanaście obiektów noclegowych o zróżnicowanym standardzie- pensjonaty, gospodarstwa
agroturystyczne, schroniska. Oferujemy wypoczynek przez cały rok w najlepszych warunkach i po przystępnych cenach.
ACCOMODATION
In our borough there are a dozen places of various standards where you can spend the night- guest houses, agro-tourists farms and
hostels. They offer best conditions at affordable prices all year round.
1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Różami” - Bigos Teresa, ul. Masarska 8, 33- 190 Ciężkowice, 14 651 02 92, 609 935 383,
e-mail: teresa.bigos@interia.eu
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Końskie zdrowie” - Drebot Piotr, ul. Sadownicza 12, 33- 190 Ciężkowice,
tel.14 651 04 54, 698 659 627, www.konskiezdrowie.pl, e-mail: piotrdrebot@wp.pl
3. Galicyjskie Gospodarstwo Turystyczne „U Kazika” - Łątka Kazimierz, ul. Stawiska 28, 33-190 Ciężkowice, tel. 18 35 27 528,
504 027 960, www.agrotourist.com.pl, e-mail: ukazika@poczta.fm
4. Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Jolanta” - Gałka Jolanta, Siekierczyna 123A, 33-192 Bruśnik, tel. 14 654 62 13
5. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ireny” - Szczerba Irena, Siekierczyna 65a, 33-192 Bruśnik, tel. 14 654 62 65, 663179306
6. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Dajany” - Kostrzyńska Danuta, 33-191 Jastrzębia 284, tel. 14 651 22 29,
e-mail: udajany@wp.pl
7. Gospodarstwo Agroturystyczne „Jagódka” - Myrlak Krystyna 33-191 Jastrzębia 227, tel. 14 651 23 91
8. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Jadwigi” - Deś Jadwiga, Kąśna Górna 129, 33-191 Jastrzębia, tel. 14 651 22 59
9. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Siekierką” - Grzelak Teresa i Krzysztof, Siekierczyna 19a, 33-192 Bruśnik,
tel. 14 654 60 79, 14 696 03 35, e-mail: info@podsiekierka.pl, www.podsiekierka.pl
10. Gospodarstwo Agroturystyczne „Jarenka” - Kawalec Renata, Kąśna Górna 58, 33-191 Jastrzębia, tel. 507 477 518,
e-mail: ekojarenka@gmail.com, www.jarenka.monix.pl
11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo STETSON” - Sowińska Marta Przewodnik GTJ, 33-191 Jastrzębia 166a, tel. 506 335 693
12. Hotel – Dwór I.J.Paderewskiego, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, tel/fax: 14 651 02 08
13. Zajazd „Relax”, ul. J.Brońka 6, 33-190 Ciężkowice, tel.14 651 02 80, 607 542 276
14. „U Martusiowej” Joanna Martuś, ul. Krynicka 33, 33-190 Ciężkowice, tel. 14 651 00 52
15. „Uroczysko Jamna” Mastalerz Jolanta i Marek, 33-191 Jastrzębia, tel. 14 665 43 44, 14 651 24 77, 504 298 289
16. Dom Gościnny „ Retro” Tomek Andrzej ,ul. Św. Andrzeja 2, 33-190 Ciężkowice, tel. 12 413 15 71, 604 286 967
17. ,,Bacówka w Jamnej’’ 32-842 Paleśnica tel/fax 14 665 41 18
18. Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. Św. Andrzeja 6, 33-190 Ciężkowice, tel. 14 651 02 25, 14 651 10 80,
e-mail: ptsmciezkowice@o2.pl
Szczegółowa oferta baz noclegowych z terenu gminy Ciężkowice na stronie internetowej www.ciezkowice.pl
Detailed accomodation offer can be fund at www.ciezkowice.pl
WAŻNE TELEFONY: / IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS
Urząd Gminy i Miasta Ciężkowice/ The Ciężkowice Borough and City Hall33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, tel. 14 651 00 51, fax 14 651 09 44, e-mail: ug@ciezkowice.pl, www.ciezkowice.pl
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice/ Center of Culture and Promotion of Ciężkowice BoroughTel. 14 651 00 32, e-mail: ckultury@ciezkowice.pl, www.ciezkowice.pl
Muzeum Pzyrodnicze / Nature Museum – tel. 14 651 00 38, www.muzeum.ciezkowice.pl
Dworek Paderewskiego/ The Paderewski Country Manor - Tel. 14 651 02 08
Muzeum Etnograficzne „Grociarnia”/ The „Grociarnia” Ethnographic Museum- Tel. 14 651 21 00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach/ City-Borough Public Library In Ciężkowice Borough- Tel. 14 651 01 78,
Komisariat Policji w Ciężkowicach/ Police Station In Ciężkowice – Tel. 14 651 00 07
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach/ Fire Brigade In Ciężkowice- Tel. 14 651 01 82
Posterunek Energetyczny/ Power Supply Station – Tel. 14 651 01 53
Taxi- tel.14 651 02 10
Ośrodek Zdrowia w Ciężkowicach/ Health Center in Ciężkowice- Tel. 14 628 54 50
Apteki/ Pharmacies- Tel. 14 651 00 29, 14 651 00 06, 14 651 09 30
Karczma „Galicja”/ The „ Galicja” Inn – Tel. 14 651 04 15
Bar „Smakosz”/ The Gourmet Bar – Tel. 14 651 00 52
Kawiarnia “Wrzos”/ The Heather Café- tel. 507 174 504
Zajazd “Relax” / The Relax Inn – tel. 607 542 276, 14 651 02 80
Bar „Zajezdnia”, Jastrzębia Górna, 33-191 Jastrzębia, tel. 14 651 20 48
Bar “Tabu”/ The Taboo Cafeteria in Bogoniowice - tel. 14 651 00 36
Bar „Pod Lipką”, Siekierczyna 122, 33-192 Bruśnik, tel. 14 654 62 61
Bar „Grunwald” przy „Skamieniałym Mieście” tel.: 605 288 453, 722 156 824
wyciąg narciarski w Jastrzębi – „Jastrzębia-Ski”, tel. 14 651 21 77, www.wyciag-jastrzebia.pl
Stacja Paliw w Bogoniowicach tel.: 14 65 10 126
Stacja Paliw w Zborowicach tel. 14 6513 333
GMINA W INTERNECIE
Ciężkowice ON-LINE Oficjalny Portal Miasta i Gminy Ciężkowice- www.ciezkowice.pl
IMPORTANT ABOUT THE BOROUGH ON THE INTERNET
The Official City and Borough Website – www.ciezkowice.pl
www.wirtualneciezkowice.pl

Lokalna Grupa Działania DUNAJEC-BIAŁA leży na
terenie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i powstała w grudniu 2005 r. Swoim działaniem obejmuje cztery Gminy:
Ciężkowice, Pleśną, Wojnicz i Zakliczyn czyli obszar o pow.
388 km2, zamieszkiwany przez 48 tys. ludzi. Cały obszar ma
podobny charakter rolniczy i zbliżone wskaźniki rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz wiele innych, wspólnych cech.
Lokalna Grupa Działania DUNAJEC-BIAŁA inicjuje i realizuje
na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na
wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i poprawę jakości
życia mieszkańców”.

The Local Action Group DUNAJEC-BIAŁA is situated on
the area of Tarnowska Tourist Organisation and was
founded in December 2005. It covers four boroughs:
Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz and Zakliczyn, which makes it the
area of 388 km2, inhabited by about 48 thousand people. The
whole area is of similar agricultural character, just like similar
are social and industrial development indexes.
The Local Action Group DUNAJEC-BIAŁA initiates and
implements innovative projects aimed to make most of unique
natural and cultural qualities of the Ciężkowice-Rożnów
Foothills and improve the resident’s standards of life”.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
Local Action Group Dunajec-Biała
32-840 Zakliczyn, ul. Browarki 7
powiat tarnowski woj. małopolskie / Tarnów District Małopolska Region
Biuro LGD czynne jest w: / The LAG’s office is open:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.45-15.45
/ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday: 7.45-15.45
tel. 14 665 37 37 • e-mail: biuro@dunajecbiala.pl • www.dunajecbiala.pl
Tarnowska Organizacja Turystyczna
Tarnowska Tourist Organisation
33-100 Tarnów, ul. Rynek 7
Miasto Tarnów woj. małopolskie / Tarnów District Małopolska Region
Biuro LOT TOT czynne jest w: / The LOT TOT office is open:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00
/ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday: 08.00-16.00
tel. 512 72 98 10 • e-mail: lottot@wp.pl • www.lot.tarnow.pl

druk: „Janter”, www.drukarnia-janter.pl

