MIASTO I GMINA ZAGÓRZ

Szanowni Państwo,
Nasza Mała Ojczyzna na kartach przewodników turystycznych często bardzo trafnie bywa określana mianem Bramy
Bieszczadów. Oprócz nieskażonej przyrody, dobrze rozwiniętej infrastruktury komunalno-przemysłowej oraz bogatej,
bo wielonarodowej spuścizny polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza, naszym najcenniejszym kapitałem są ludzie.
Pracowici, pogodni i niezwykle gościnni. Dlaczego warto nas odwiedzać? Przeczytajcie, zobaczcie sami!
			

Dear Readers,
Our small homeland is often referred to as “the Gate of the Bieszczady” in tourist guides. Our assets are pure nature,
well-developed municipal and industrial infrastructure, and rich multinational legacy of the Polish–Slovak–Ukrainian
borderland. However, our most valuable advantage is the people, who are hardworking, cheerful and exceptionally
hospitable. Why should you visit us? Read and see for yourself!

Ernest Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz / the Mayor of the Zagórz town and Commune
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Obelisk upamiętniający wędrówki Karola Wojtyły po Gminie Zagórz /
The obelisk commemorating the hiking trips of Karol Wojtyła around the Zagórz commune, fot. arch. UG Zagórz

Miasto Zagórz rozpościera się w dolinie rzeki Osława, na pograniczu Beskidu Niskiego i Zachodnich Bieszczadów. Jest
stolicą dla ponad 13 tysięcy mieszkańców gminy o barwnej, ponad 600-letniej historii i bogatym potencjale rozwojowym. To właśnie w Zagórzu, nazywanym często „Bramą Bieszczadów”, krzyżują się szlaki komunikacyjne wiodące na
Ukrainę i Słowację. To właśnie z Zagórza wyruszał na swe bieszczadzkie wędrówki ks. Karol Wojtyła – późniejszy papież
Święty Jan Paweł II, o czym przypomina obelisk znajdujący się obok zagórskiej stacji kolejowej, jak również Szlak Papieski wiodący na górę Chryszczata.
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The town of Zagórz lies in the valley of the Osława river on the border of the Low Beskid and the Western Bieszczady
Mountains. It is the capital the commune with the population of 13 thousand, a colourful, over 600-year-old history and
a strong growth potential. Zagórz, often called “the Gate of the Bieszczad”, is the place where the routes to the Ukraine
and Slovakia intersect. It is from Zagórz where Father Karol Wojtyła, the future Pope St. John Paul II, set off on his expeditions to the Bieszczady; this fact is commemorated by an obelisk next to the railway station in Zagórz as well as by the
Papal Trail leading up Chryszczata Mountain.

Osława / The Osława river, fot. arch. UG Zagórz
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Widok na Zagórz / The view of Zagórz, fot. arch. UG Zagórz
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Zabytkowa lokomotywa / An old engine, fot. arch. UG Zagórz

Dworzec kolejowy w Zagórzu / The railway station in Zagórz, fot. arch. A. Pałasiewicza
Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy w Zagórzu / The National Trolley Rally in Zagórz , fot. arch. A. Pałasiewicza
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Zagórz existed as early as in the 14th century. From the 15th century it was the property of the Tarnawski family, as part
of their vast estates in the Osława valley. In subsequent centuries they changed their owners; they belonged, among
others, to the Stadnickis, Ossolińskis, Krasickis, Truskolaskis or Łobaczewskis. One of the most important events in the
history was the establishment of the first Hungarian-Galician Railway in 1874, which directly contributed to the economic revival of Zagórz. Thanks to its location at the junction of the railway, Zagórz quickly transformed from a small,
provincial agricultural settlement into an significant town with a railway junction of strategic importance.
These railway traditions, started with the construction of the railway in the second half of the 19th century, are one of
the key elements of contemporary social and cultural identity of Zagórz. And although today the importance of rail
transport has declined substantially, the station in Zagórz still brings to mind tourist trips in the Bieszczady Mountains.
The unique and rich railway traditions are nurtured by many railway enthusiasts who meet in Zagórz during the National Trolley Rally (Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy), held since 2013.
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Zagórz istniał już w XIV w., od XV stanowił własność Tarnawskich, będąc częścią ich rozległych dóbr w dolinie Osławy.
W kolejnych stuleciach zmieniały one właścicieli, należąc m.in. do Stadnickich, Ossolińskich Krasickich, Truskolaskich
czy Łobaczewskich. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii było powstanie w 1874 r. Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej, która bezpośrednio przyczyniła się do ożywienia gospodarczego Zagórza. Dzięki położeniu na
styku powstających wówczas dróg żelaznych Zagórz szybko przeistoczył się z małej, prowincjonalnej, rolniczej osady
w miasteczko będące siedzibą węzła kolejowego o strategicznym znaczeniu.
Te tradycje kolejarskie, zapoczątkowane wraz z budową kolei w II połowie XIX w., są jednym z kluczowych elementów
współczesnej tożsamości społecznej i kulturowej Miasta i Gminy Zagórz. I choć dziś znaczenie transportu kolejowego
znacznie zmalało, to zagórska stacja kolejowa funkcjonuje wciąż w powszechnej świadomości społecznej jako punkt docelowy do turystycznych wypadów w Bieszczady. Oryginalne i bogate tradycje kolejarskie kultywują liczni pasjonaci kolejnictwa, którzy spotykają się w Zagórzu za sprawą organizowanego tu od 2013 r. Ogólnopolskiego Zlotu Drezyniarzy.
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„Rykowisko Galicyjskie” / The Galician Rut, fot. arch. UG Zagórz

Bocian czarny / Black stork, fot. M. Kaźmierczak

Miasto i Gmina Zagórz to obszar o wyjątkowych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, wręcz stworzony do uprawiania różnych form turystyki, szczególnie aktywnej i ekologicznej.
Znajdujące się na terenie Gminy Zagórz siedliska wielu gatunków zwierząt łownych, m.in. dzika, sarny i jelenia stwarzają
dogodne warunki do rozwoju turystyki łowieckiej, choć współcześnie bardziej popularne są inne formy polowania.
Objęte ochroną gatunkową żubry, rysie, wilki i bobry są bowiem coraz powszechniej bohaterami bezkrwawych łowów,
w których strzelby zastępują aparaty fotograficzne. Świętem nie tylko zagórskiej braci łowieckiej jest „Rykowisko Galicyjskie”, które odbywa się od 1998 r. w każdą ostatnią niedzielę sierpnia. Porastające, zwłaszcza południową część gminy,
rozległe kompleksy leśne to prawdziwy raj dla grzybiarzy.
W zagórskich przestworzach majestatycznie szybują ptasie drapieżniki – myszołowy, pustułki i orliki krzykliwe. Nad
brzegami Osławy bytuje rzadki gatunek bociana czarnego. Ponadto na terenie zagórskiej gminy występują również
czaple i łabędzie. Wieczorową porą często można usłyszeć pohukiwanie puszczyka i sowy uszatki. Różnorodność ptasich gatunków zachwyci nie jednego miłośnika ornitologii.

„Rykowisko Galicyjskie” / The Galician Rut, fot. arch. UG Zagórz

The town and the commune of Zagórz is a place of exceptional beauty, perfect for active and ecological tourism.
The commune is the habitat of many species of game animals, such as wild boar, roe deer and red deer, so it offers perfect conditions for hunting tourism. Nowadays, however, there is another form of hunting which is gaining more and
more popularity: protected species such as wisents, lynxes, wolves and beavers are hunted bloodlessly, as shotguns are
replaced by cameras. The Galician Rut (Rykowisko Galicyjskie), held every last Sunday of August since 1998, is a festival
for hunters of Zagórz, but not only for them. Those who are keen on mushroom picking, will be delighted by the abundance of mushrooms in the vast forests in the south-eastern part of the commune.
The sky of Zagórz is home to magnificent birds of prey, such as buzzards, kestrels and lesser spotted eagles. On the
banks of Osława you can find rare black storks. Moreover, the Zagórz commune is the habitat of herons and swans.
At night, you can often hear the hooting of tawny owls and long-eared owls. Bird lovers will surely be thrilled by the
diversity of bird species.
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czegółowe informacje na temat tej
prezy dostępne są po aktywacji QR
odu / The details of this event are
ailable after activating the QR-code

Kompleks skoczni narciarskich „Zakucie” / Ski jumping complex ”Zakucie”, fot. arch. UG Zagórz
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Okazała głowacica złowiona w Sanie / A huge Danube salmon caught in the San river, fot. arch. UG Zagórz
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Pasjonatów wędkarstwa z pewnością zadowolą łowiska rzeki San, obfitujące w wiele gatunków ryb takich, jak: głowacice, pstrągi, lipienie, brzany i wiele innych. Miarą rosnącego znaczenia turystyki wędkarskiej w życiu gospodarczym
zagórskiej gminy jest stały wzrost popularności organizowanego od 2011 r. Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki, który
zdążył się już wpisać do czerwcowego kalendarza najbardziej prestiżowych wydarzeń wędkarskich w Polsce.
Równie urokliwą jak San jest rzeka Osława. Jej specyfika ma związek m.in. z występowaniem świnki. Niezwykle widowiskowe tarło tej przedstawicielki gatunku ryb karpiowatych (z łac. Chondrostoma nasus) jest ewenementem na skalę
europejską. W okresie od kwietnia do maja wody Osławy dosłownie kipią od kotłujących się świnek. Ten wyjątkowy
spektakl każdego roku przyciąga liczne rzesze obserwatorów.
Charakterystycznym elementem zagórskiego krajobrazu jest kompleks skoczni narciarskich „Zakucie”. Znajdujące się
tam obiekty jako jedyne na Podkarpaciu wyposażone są w maty igelitowe umożliwiające licznym naśladowcom Adama
Małysza i Kamila Stocha całoroczny trening.
Fishing enthusiasts will be satisfied with the fisheries of the river San, which abound in many species of fish, such as the
Danube salmon, trout, grayling, barbel and many others. Fishing tourism is more and more important in the economic
life of the Zagórz commune; for example, The Bieszczady Danube Salmon Cup (Bieszczadzki Puchar Głowatki), held
every June since 2011, has become one of the most prominent fishing events in Poland.
The Osława river is as charming as the San. It is unusual thanks to a fish called the nase (from Latin Chondrostoma nasus),
a representative of the carp species, whose spawning is incredibly spectacular and rare in Europe. From May to April the
waters of the Osława literally bubble as nase fish whirl. This unique sight attracts large numbers of spectators each year.
A characteristic part of the local landscape is a ski jumping complex “Zakucie”. It is the only place of that kind in the
Podkarpackie province which has artificial surface on ski jumps, which allows the followers of Adam Małysz and Kamil
Stoch to train all year round.

Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich / The Bieszczady Cup Ski Jumping, fot. arch. UG Zagórz
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O bogactwie kulturowym Zagórza i jego okolic świadczą liczne zabytki architektury sakralnej, na czele z górującymi
nad Zagórzem monumentalnymi, XVIII-wiecznymi ruinami Klasztoru oo. Karmelitów Bosych, ufundowanego przez
Stadnickich. Zwieńczeniem zapoczątkowanego w 2011 r. kolejnego etapu gruntownej rewitalizacji tego obiektu
stało się urządzenie na jednej z klasztornych wież tarasu widokowego oraz odtworzenie dawnego ogrodu klauzurowego.
Nieopodal klasztornego wzgórza usytuowany jest XVIII-wieczny kościół parafialny, noszący od 2007 r. zaszczytne miano
Sanktuarium Matki Nowego Życia. Największy skarbem zagórskiej świątyni jest łaskami słynący, późnogotycki obraz
Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Sanktuarium i zespół klasztorny łączy trakt, na którym usytuowano wyjątkową
Drogę Krzyżową w formie Plenerowej Galerii Rzeźby Bieszczadzkiej.

Droga Krzyżowa – Plenerowa Galeria Rzeźby Bieszczadzkiej w Zagórzu
The Way of the Cross – the Outdoor Gallery of the Bieszczady Sculpture in Zagórz, fot. arch. UG Zagórz

You can see plenty of examples of religious architecture in Zagórz and its surroundings. First of all, there are the 18thcentury ruins of the Discalced Carmelites Monastery, founded by the Stadnicki family, which rise over Zagórz. The major
revitalization of the building, launched in 2011, was finished with creating an observation deck on one of the towers
and the restoration of the former enclosure garden.
Near the monastery hill, there is a 18th-century parish church, which has been honourably called the Sanctuary of the
Mother of New Life since 2007. The greatest treasure of the temple is a miraculous, late Gothic painting of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary. The sanctuary and the monastery are joined by the route along which a Way of the
Cross is situated; the Way has the form of Outdoor Sculpture Gallery of the Bieszczady.
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Ruiny Klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Zagórzu /
The ruins of the monastery of the Discalced Carmelites in Zagórz, fot. arch. UG Zagórz
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Do najcenniejszych, zabytków architektury sakralnej na terenie Gminy Zagórz należy również cerkiew pw. Spotkania
Pańskiego w Morochowie. Przepiękną, jednonawową, drewnianą świątynię ze zrębową wieżą o konstrukcji słupkowej
wzniesiono w 1837 r. Niestety wiele unikatowych obiektów budownictwa cerkiewnego uległo zniszczeniu w wyniku
działań wojennych. Ich pozostałości m.in. w formie cmentarzy oraz cerkwisk w Choceniu i Kalnicy są niemymi świadkami tamtych dramatycznych wydarzeń.
Another valuable sacred monument in the commune of Zagórz is the Orthodox Church of the Meeting of the Lord in
Morochów. This beautiful, one-aisled, wooden church with a framework tower was built in 1837. Unfortunately, many
unique Orthodox buildings were destroyed during the war. Their remains are cemeteries and churchyards in Choceń
and Kalnica, which are silent witnesses of those tragic events.
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Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu/
Sanctuary of the Mother of New Life in Zagórz, fot. arch. UG Zagórz
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Cerkiew w Morochowie / Orthodox church in Morochów, fot. arch. UG Zagórz

Obraz Zwiastowania NMP w Sanktuarium w Zagórzu / The miraculous painting
showing the Annunciation to the Blessed Virgin Mary in Zagórz, fot. arch. UG Zagórz
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Cerkiew greckokatolicka w Zagórzu – Wielopolu / Greek Catholic church in Zagórz – Wielopole, fot. arch. UG Zagórz
Wystawa ikon podczas Święta Kultury nad Osławą w Mokrem /
The icons exhibition during the Culture Festival on the Osława in Mokre, fot. arch. UG Zagórz
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Cerkiew w Zagórzu / Orthodox church in Zagórz, fot. arch. UG Zagórz
Święto Kultury nad Osławą w Mokrem / The Culture Festival on the Osława in Mokre, fot. arch. UG Zagórz
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„Chutor Kozacki” w Łukowem / ”The Cossack Khutor” in Łukowe, fot. arch. UG Zagórz
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Na odkrywców tych i wielu innych
atrakcji turystycznych Gminy Zagórz
czeka zróżnicowana baza gastronomiczno-noclegowa, której kompletne
zasoby dostępne są po aktywacji QR-kodu

O specyfice zagórskiej gminy stanowi także jej wielokulturowość, która była genezą powstania „Chutoru Kozackiego” –
nowoczesnego zaplecza turystycznego Ośrodka Jeździeckiego „Dolina Koni” w Łukowem. Przebywających w tamtych
okolicach turystów z pewnością zainteresuje „Szlak osobliwości historycznych i przyrodniczych”. Wśród najciekawszych
punktów tej blisko 10-kilometrowej trasy turystycznej należy wymienić malownicze progi skalne na potoku Tarnawka
oraz pomnik przyrody „Dąb Staruszek”. Podobny obiekt w postaci rozłożystego dęba szypułkowego o nazwie „Szumny”
(obwód pnia 887 cm!) znajduje się w pobliskiej Kalnicy. Co ciekawe, w latach 1836-1839 dzierżawcą i administratorem
kalnickich dóbr był Wincenty Pol. Ten urodzony w roku 1807 geograf i poeta był założycielem pierwszej na ziemiach
polskich i drugiej na świecie Katedry Geografii. Sercem majątku zarządzanego przez Pola był nieduży pobielany dworek, zwany Szumnym Dworem. Dziś w miejscu budowli zachował się praktycznie jedynie okalający ją wieniec drzew.
W odległości 5 metrów od pierwotnych zabudowań wiedzie obecna droga, za którą naprzeciwko pozostawiono fragment dawnej stodoły z pamiątkową tablicą. Niezwykle interesujące obiekty historyczne i przyrodnicze znalazły się również na trasie 8,5- kilometrowego szlaku stworzonego na terenie wsi Tarnawa Górna.

„Chutor Kozacki” w Łukowem / ”The Cossack Khutor” in Łukowe, fot. arch. UG Zagórz

For all explorers of the Zagórz commune there is a wide range of accommodation and catering services; the information about them can be obtained
after activating the QR-code

Multiculturalism is a characteristic feature of the Zagórz commune. This tradition stands behind the creation “the Cossack Khutor” (Chutor Kozacki) – a modern tourist facility complex of the Horse-riding Centre “The Horses Valley” (Dolina
Koni) in Łukowe. Tourists staying in that area will be interested in the “Trail of historical and natural curiosities.” Among
the most interesting points of this 10-km trail are picturesque rocky rapids on the Tarnawka stream and a natural monument called “Dąb Staruszek” (“The Old Man Oak “) as well as a similar pedunculate oak called “Szumny” (“The Rustling”),
with trunk circumference of 887 cm, which is located in nearby Kalnica. An interesting fact is that in the years 1836-1839
the leaseholder and administrator of the Kalnica properties was Wincenty Pol, a geographer and a poet born in 1807,
who was the founder of the first Department of Geography in Poland and the second one in Europe. The heart of the
estate managed by Pol was a small whitewashed house, called Szumny Dwór (“The Rustling Manor”). Today, the only
remnant of the building is a circle of trees which used to surround it. There is a path 5 meters away from the original
buildings, and on its other side there is a part of the old barn with a commemorative plaque. Very interesting historical
and natural objects can be also found along the 8.5-kilometre route marked out in the village of Tarnawa Górna.
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Podstrefa specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO – PARK MIELEC” /
The Subzone of the Special Economic Zone ”EURO – PARK Mielec”, fot. arch. UG Zagórz
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Zasób aktualizowanych na bieżąco
gminnych ofert inwestycyjnych dostępny jest po aktywacji QR-kodu

Jedną z najnowszych atrakcji turystycznych Zagórza jest ścieżka spacerowo-rowerowa, usytuowana w centrum miasta
wzdłuż lewego brzegu Osławy. Niepowtarzalny klimat tej okolicy czyni z niej idealne miejsce spotkań dla ludzi preferujących aktywny styl życia w harmonii z naturą. Malowniczo położony trakt jest osią gry terenowej, w której przy
odrobinie szczęścia można odnaleźć wirtualne skarby zagórskiego Karmelu.
Władze samorządowe Gminy Zagórz, działając zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, łączą dbałość o ochronę
unikatowych walorów krajobrazowo-przyrodniczych z dynamicznym rozwojem infrastruktury komunalnej i przemysłowej. O skuteczności takiego sposobu zarządzania najlepiej świadczy dynamiczny rozwój ulokowanej na terenie Zasławia (przemysłowa dzielnica Zagórza), Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO – PARK MIELEC”. Stwarza ona
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych zasadach.
Gmina Zagórz to przestrzeń z rozmaitych względów wyjątkowa, bezwzględnie zasługująca na odkrycie i poznanie.

Turyści na ścieżce spacerowo-rowerowej w Zagórzu / Tourists on the path for walkers and cyclists in Zagórz, fot. Z. Zegan

The list of constantly updated communal investments is available after activating the QR-code

One of the latest tourist attractions of Zagórz is a path for walkers and cyclists, which is situated in the town centre
along the left bank of the Osława. The unique climate of the area makes it an ideal meeting place for people who prefer an active lifestyle in harmony with nature. This beautifully situated route is the axis of the field game in which with
a little luck you can find virtual treasures of the Carmelite monastery in Zagórz.
Local authorities of the Zagórz commune, in accordance with the principle of sustainable development, combine
landscape protection with dynamic development of municipal and industrial infrastructure. The effectiveness of this
management method is best illustrated by the dynamic development of the Subzone of the Special Economic Zone
“EURO – PARK Mielec”. It is located in Zasław, the industrial part of Zagórz, and gives opportunities to run a business on
preferential terms.
The Zagórz commune is a place which is absolutely worth discovering for a variety of reasons.
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