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Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Was do odwiedzania Gminy Baligród. Nasza gmina, położona w centrum Bieszczadów, to region z tradycjami, piękny, zielony i przyjazny. Z tradycjami, ponieważ na każdym kroku napotkać tu można miejsca pamięci i zabytki, będące świadectwem bogatej i chlubnej przeszłości.
Piękny, nie ma bowiem wątpliwości, że krajobraz naszej gminy jest wyjątkowo urzekający, o czym przekonacie się Państwo podczas pobytu u nas.
Zielony, gdyż ponad 70% powierzchni całej gminy zajmują duże kompleksy leśne, w których znajdują się warte uwagi
rezerwaty i pomniki przyrody.
Przyjazny, bo władze gminy z radością witają nowych mieszkańców i przedsiębiorców, czyniąc nieustanne starania
w kierunku poprawy jakości życia i warunków prowadzenia biznesu na terenie Gminy Baligród.
Serdecznie zapraszam!

Łubne

Jabłonki

Legenda
Cisna
zabytkowa cerkiew
listed Orthodox/Greek Catholic church
muzeum / museum
kirkut / Jewish cemetery
wyciąg narciarski / ski lift
rezerwat przyrody / nature reserve

Dear Readers,
I am pleased to invite you to the commune of Baligród. Located in the centre of the Bieszczady Mountains, it is a beautiful, green and friendly commune with rich traditions. Local tradition is represented by omnipresent memorials and
monuments, which are testimony to a rich and glorious past.
Beauty is reflected in the extremely captivating landscape of our commune, which you can admire while visiting us.
The commune is green as over 70% of the whole area is covered by large forest complexes with remarkable reserves and
natural monuments.
It is friendly because the local authorities welcome new residents and businesses, making continuous efforts to improve
the quality of life and business conditions in the commune.
Welcome to Baligród!

Robert Stępień
Wójt Gminy Baligród / the Mayor of Baligród Commune

Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów „W Krainie Żubra” /
The ”European Bison Land” Intenational Sled Dog Team Races, fot. K. Kiwior

Widok z przełęczy nad Kielczawą w stronę Roztok Dolnych / The view from the pass on Kielczawa onto Roztoki Dolne, fot. M. Scelina

Widok z wyciągu narciarskiego w Bystrem / The view from the ski lift in Bystre, fot. arch. UG Baligród

Gmina Baligród leży w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie leskim. Położona jest na pograniczu Beskidu Wschodniego, w rejonie Bieszczadów Zachodnich, w obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery
„Karpaty Wschodnie” oraz w znacznej części w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto gmina leży na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej, stanowiącej główny szlak komunikacyjny Bieszczadów. Jest doskonałym miejscem wypadowym zarówno w góry, jak i nad wody Zalewu Solińskiego.
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The Baligród commune is located in the southern part of the Podkarpackie province in the district of Lesko. It is situated on the border of the Eastern Beskids in the Western Bieszczady mountains in the International Biosphere Reserve
“Eastern Carpathians” and for the most part it is located within the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park. Furthermore,
the commune lies on the route of the Bieszczady large ring road which is the main route of the Bieszczady Mountains.
It is an excellent starting point for trips both into the mountains and towards Solina Lake.
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Centrum Baligrodu / The centre of Baligród, fot. arch. UG Baligród
Panorama Baligrodu / The panorama of Baligród, fot. arch. UG Baligród
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The town of Baligród was founded in the 17th century by Chamberlain of Sanok Piotr II Bal, who gave it the “Gozdawa”
crest, based on the coat of arms of the Bal family. The town was granted the Magdeburg city rights, as well as the privilege of storing wines, two fairs and trade markets every Friday. Located at the busiest trade route to Hungary, Baligród
had good development opportunities. At the end of the 17th century, it was one of the leading economic centres of
the region, known mainly for the wine fairs and conventions of the nobility of Sanok.
Two centuries later, along with the development of the railway, the glory years of the town were gone. In the 19th
century local properties changed their owners frequently, so they deteriorated; to make the matters worse, the First
World War broke out. As a result, due to administrative changes, Baligród lost its municipal rights in the interwar period.
World War II began here on September 10, 1939, when the commune was taken over without a fight by Slovak and
German troops. As a result of the war and post-war deportation Baligród lost its Jewish and Ukrainian inhabitants, who
were about 64% of the population. In 1948, the population decreased to just 670 people, while before the war there
were 2366. Long decades had passed before Baligród finally revived.

the BALIGRÓD commune

Miasteczko Baligród założył w XVII w. podkomorzy sanocki Piotr II Bal, nadając mu herb „Gozdawa”, utworzony od herbu
rodowego Balów. Otrzymało też prawo miejskie magdeburskie, przywilej składania win, dwa jarmarki oraz targi w każdy piątek. Baligród, położony przy uczęszczanym trakcie handlowym na Węgry, posiadał dobre warunki rozwoju. Pod
koniec XVII w. był jednym z czołowych ośrodków gospodarczych regionu, znanym głównie z targów winnych i zjazdów
szlachty sanockiej.
Dwa stulecia później wraz z rozwojem kolei odeszły jednak w niepamięć lata świetności miasteczka, XIX w. – to niezbyt
korzystne, częste zmiany właścicieli miejscowych dóbr. Także początek XX w. nie był dla Baligrodu pomyślny, a sytuację
dodatkowo pogorszył wybuch I wojny światowej. Doświadczony przez historię Baligród w okresie międzywojennym
utracił skutkiem zmian administracyjnych prawa miejskie.
II wojna światowa rozpoczęła się tu 10 września 1939 r., kiedy to bez walki przejęły gminę oddziały słowackie i niemieckie. W wyniku wojny i powojennych deportacji Baligród utracił mieszkańców narodowości żydowskiej i ukraińskiej,
stanowiącej około 64% ludności. W roku 1948 liczba mieszkańców spadła do zaledwie 670 osób, podczas gdy przed
wojną było ich 2366. Długie dziesiątki lat musiały minąć, aby Baligród znów zaczął tętnić życiem.

Cmentarz wojskowy w Baligrodzie / The military cemetery in Baligród, fot. M. Kilarecka

13

GMINA BALIGRÓD
the BALIGRÓD commune

14

Muzeum Przyrodniczao-Łowieckie “Knieja” w Nowosiółkach / Museum of Nature and Hunting “Knieja” in Nowosiółki, fot. arch. UG Baligród

Jeziorko Bobrowe / Bobrowe Lake, fot. M. Scelina

Wodospad w Stężnicy / The waterfall in Stężnica, fot. arch. UG Baligród

Rezerwat przyrody Gołoborze w Rabem / The Gołoborze nature reserve in Rabe, fot. K. Kiwior

Gmina Baligród rozciąga się na obszarze 158 km2, z czego ponad 70% powierzchni zajmują lasy. Są to tereny o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Dziewicza przyroda, brak obiektów przemysłowych w okolicy, duże
zalesienie wraz z bogatą fauną i florą, gęsta sieć rzek i potoków górskich o kryształowej barwie, czyste powietrze oraz
barwne dzieje tych okolic sprawiają, że jest to doskonałe miejsce wypoczynku nie tylko dla miłośników ciszy i spokoju,
fotografów i obserwatorów niepowtarzalnych widoków. Na amatorów sportu czekają tu trasy turystyczne piesze i rowerowe, a zimą wyciąg narciarski. Bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa: gospodarstwa agroturystyczne, schroniska młodzieżowe oraz ośrodki wypoczynkowe i domki wolnostojące o wysokim standardzie, zachęcają co roku rzesze
turystów do odwiedzenia Gminy Baligród. Do ciekawych i godnych polecenia miejsc należą niewątpliwie rezerwaty
i pomniki przyrody: ponad 300-letni grab w Baligrodzie, „Cisy na Górze Jawor” w Kołonicach, „Woronikówka” w Jabłonkach, „Olsza kosa” w Stężnicy, „Gołoborze” w Rabem, gdzie występują też źródła mineralne zawierające szczawy wodorowęglano-chlorowo-sodowe z zawartością związków arsenu. Wszystkich zainteresowanych bieszczadzką fauną i florą
z pewnością zaciekawi też ekspozycja Muzeum Przyrodniczo–Łowieckiego „Knieja” w Nowosiółkach.

The Baligród commune covers an area of 158 km2, of which more than 70% is taken up by forests. These are areas of
outstanding natural beauty; there is no industry; instead, there are a lot of forests with rich wildlife, rivers and crystalclear mountain streams, clean air and the exciting history of this area. All these factors make it a perfect holiday destination for those who seek peace and quiet, for photographers, nature lovers as well as for sports fans, who can go hiking,
mountain biking and skiing in winter. Local accommodation services are abundant; there are farmhouses, hostels and
resorts and chalets of high standard, waiting every year for thousands of tourists who visit the commune of Baligród.
The places which are undoubtedly worth recommending are reserves and natural monuments, such as the over
300-year-old hornbeam in Baligród, “Yews on Jawor Mountain” (“Cisy na Górze Jawor”) in Kołonice, “Woronikówka” in
Jabłonki, “Dwarf Green Alder” (“Olsza kosa”) in Stężnica, “Gołoborze” in Rabe, where there are also mineral springs which
contain carbonic acid and are qualified as bicarbonate-chloride-sodium waters with arsenic compounds. Those who
are interested in the Bieszczady wildlife should also see the exhibits of the Museum of Nature and Hunting “Knieja” in
Nowosiółki.
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Cerkiew greckokatolicka w Baligrodzie / The Greek Catholic Church in Baligród, fot. Ł. Jaracz

16

Obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy, będące żywym świadectwem bogatej historii i cenną skarbnicą
wiedzy o naszym regionie – to miejsca godne zobaczenia. Uwagę zwracają szczególnie zabytki sakralne – dawne
cerkwie greckokatolickie: w samym Baligrodzie (1829 r.), w Żernicy Wyżnej (1800 r.), Roztokach Dolnych (1830 r.) i kaplica greckokatolicka w Nowosiółkach (1912 r.). Niepowtarzalny klimat zachował dawny kościół parafialny w Baligrodzie
(1877 r.), obecnie pełniący rolę kaplicy pogrzebowej czy kaplica grobowa i odpustowa „Boga Ojca” z 1823 r. w Mchawie.
Goszcząc w Baligrodzie nie sposób nie wspiąć się na wzgórze, na którym znajduje cmentarz żydowski. Jest tu około
50 macew, najstarsza pochodzi prawdopodobnie z 1716 r. Z kolei w Bystrem znajdziemy stary cmentarz greckokatolicki
(z XVIII w.), a w Kielczawie i Stężnicy cerkwiska.

Dawny kościół parafialny w Baligrodzie / The former parish church in Baligród, fot. Ł. Jaracz

You should also see historic buildings located within the commune which bear witness to the rich history and let
you learn a lot about our region. The religious monuments which are particularly noteworthy are former Greek Catholic churches in Baligród (1829), Żernica Wyżna (1800) and Roztoki Dolne (1830) as well as a Greek Catholic chapel in
Nowosiółki (1912). The unique atmosphere is still present in the former parish church in Baligród (1877), which is now a
funeral chapel, or a burial and pilgrimage chapel of God the Father (Boga Ojca) from 1823 in Mchawa. While in Baligród,
you definitely should climb the hill with a Jewish cemetery; there are approximately 50 tombstones, the oldest one
comes probably from 1716. In Bystre, there is an old Greek Catholic cemetery from the 18th century; in Kielczawa and
Stężnica there are Orthodox churchyards.
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Żernica Niżna, fot. M. Kilarecka

Cerkiew w Żernicy Wyżnej / The Greek Catholic Church in Żernica Wyżna, fot. Ł. Jaracz

Dawna cerkiew greckokatolicka w Roztokach Dolnych / Former Greek Catholic Church in Roztoki Dolne, fot. K. Kiwior

Kirkut w Baligrodzie / The Jewish cemetery in Lesko, fot. M. Kilarecka
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Na terenie Baligrodu znajduje się także wiele pomników pamięci narodowej i lokalnych wydarzeń – jak tablica upamiętniająca tragedię 42 mieszkańców Baligrodu zamordowanych 6 sierpnia 1944 r. przez UPA, czołg T-34 ustawiony na
baligrodzkim rynku jako świadectwo II wojny światowej, pomnik poświęcony żołnierzom LWP, WOP i KBW poległych
w walkach z UPA czy słynny pomnik gen. Karola Świerczewskiego „Waltera” w Jabłonkach. Z tego okresu pochodzi także
baligrodzki cmentarz wojskowy – żołnierzy radzieckich i polskich z lat 1944-47. Szczególnym świadectwem późniejszych czasów jest także unikatowy kościół w Nowosiółkach, wybudowany w jedną noc, z 2 na 3 sierpnia 1973 r.
In Baligród there are also many memorials of national and local events, such as a plaque honouring the tragedy of 42
residents of Baligród, who were murdered on August 6, 1944 by the Ukrainian Insurgent Army, a T-34 tank situated in
the main square to commemorate the World War II, a monument dedicated to soldiers of the Polish People’s Army,
Border Protection Army and Internal Security Corps killed in battles with the Ukrainian Insurgent Army, or the famous
statue of general Karol Świerczewski “Walter” in Jabłonki. The military cemetery also comes from that period; there are
graves of Soviet and Polish soldiers from 1944 to 1947. The church in Nowosiółki is a unique witness of later times; it was
built in one night from 2 to 3 August, 1973.
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Czołg T-34 na baligrodzkim rynku / The T-34 tank on the main square in Baligród, fot. arch. Wydawnictwa Arete

Pomnik poświęcony żołnierzom LWP, WOP i KBW poległych w walkach z UPA / A monument dedicated to soldiers
of the Polish People’s Army, Border Protection Army and Internal Security Corps, fot. arch. UG Baligród
Pomnik gen. Karola Świerczewskiego „Waltera” w Jabłonkach /
The statue of general Karol Świerczewski “Walter” in Jabłonki, fot. arch. Wydawnictwa Arete

21

„Ekomuzeum – w ogniu paleniska bieszczadzkiej kuźni” / The Ecomuseum “In the heat of the Bieszczady smithy”, fot. arch. Wydawnictwa Arete

Ikony z pracowni w Zahoczewiu / Icons from the workshop in Zahoczewie, fot. arch. UG Baligród
Rzeźby Czesława Hańczuka / The sculptures of Czesław Hańczuk, fot. arch. UG Baligród

O dawnym życiu mieszkańców świadczą zachowane tradycyjne drewniane domy, które można znaleźć w Baligrodzie,
Zahoczewiu, Nowosiółkach, Roztokach Dolnych i Stężnicy oraz zlokalizowane w Baligrodzie „Ekomuzeum – w ogniu
paleniska bieszczadzkiej kuźni”.
Mieszkańcy gminy utrzymują i kultywują dawne obyczaje i tradycje oraz sztukę ludową, wyjątkowo interesującą – jest
to przecież kraina styku kilku kultur i religii: polskiej, ukraińskiej, bojkowsko-łemkowskiej oraz żydowskiej. Dziś magia
minionych czasów odżywa w rękach miejscowych rękodzielników i przybiera postać małych dzieł sztuki, które z pewnością stanowić będą niepowtarzalną pamiątkę z pobytu w tym regionie.
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The remains of former inhabitants are traditional wooden houses in Baligród, Zahoczewie, Nowosiółki, Roztoki Dolne
and Stężnica as well as the Ecomuseum “In the heat of the Bieszczady smithy” (“W ogniu bieszczadzkiej kuźni”) in Baligród.
The locals foster old customs, traditions and folk art, which is extremely interesting; after all, this is the land of many
religions and cultures: Polish, Ukrainian, Boyko, Lemko and Jewish. The magic of the past comes to life in the hands of
local craftsmen and changes into small works of art, which are a perfect local souvenir for visitors.
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Konkurs kulinarny z udziałem kół gospodyń wiejskich /
The cooking contest with the participation of Countryside Housewives Clubs, fot. arch. UG Baligród

the BALIGRÓD commune

Kapela „Balowie” / The ”Balowie” folk band from Baligród, fot. arch. UG Baligród

Dobrą sytuację społeczno-gospodarczą Gmina Baligród zawdzięcza obecnym władzom gminy, które umiejętnie pozyskują środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Jedną z pierwszych była przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy
wiejskiej w Stężnicy.
Kolejnymi przedsięwzięciami były m.in.: remont sali konferencyjno-widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie i zakup wyposażenia, remont świetlicy wiejskiej w Zahoczewiu i zakup wyposażenia do kuchni na potrzeby
Gminnego Centrum Tradycji Kulinarnych. Dokonano też kompleksowego remontu trybun na stadionie sportowym
w Baligrodzie, wybudowano ogrodzenie i wiatę rekreacyjno-sportową. Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady” dofinansowała wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, odbywających się na terenie gminy oraz organizuje szereg seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji i konkursów, w których uczestniczą mieszkańcy Gminy Baligród. Zainteresowanym udziela pomocy w zakresie przygotowania projektów oraz pozyskiwania środków na ich realizację.

the BALIGRÓD commune

24

The current socio-economic situation of the Baligród commune is good thanks to the local authorities, who skilfully
raise external funds for investments. One of the first one was the reconstruction and furnishing of the village day-room
in Stężnica.
Further projects included the renovation of the conference and performance hall of the Communal Cultural Centre in
Baligród as well as buying equipment, renovation of the village day-room in Zahoczewie and the purchase of kitchen
equipment for the Communal Centre of Cooking Tradition. There has been a comprehensive overhaul of the stands
at the football stadium in Baligród, a fence and a sports shelter. Moreover, Local Action Group “Our Bieszczady” has
co-financed many cultural events in the commune of Baligród. In addition, LAG organizes a number of seminars, workshops, conferences and contests involving residents of the Baligród commune. It also helps prepare projects and raise
funds for their implementation.
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Wiata rekreacyjno-sportowa na stadionie w Baligrodzie/ The sports shelter on the stadium in Baligród, fot. arch. UG Baligród

Świetlica Wiejska w Zahoczewiu / The village day-room in Zahoczewie, fot. arch. UG Baligród

Szczególnie ważną inwestycją było dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, po 11 latach prowadzenia
prac. Szkoła została także wyposażona w kuchnię oraz stołówkę, a obok stanął kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.
Zmieniając oblicze gminy, jej władze mają na celu stałą poprawę standardu życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności
gminy dla turystów i inwestorów.
Do atutów gminy należy zaliczyć także wysoką jakość rolnictwa, stosunkowo dobrą infrastrukturę komunalną, dogodne
położenie, duży potencjał ludzki, niskie ceny nieruchomości i czyste środowisko. Aktualnie w gminie istnieją bardzo
dobre warunki dla rozwoju rzemiosła, handlu i sektora usług. Rozwój infrastruktury, w tym przygotowanie terenów
pod przedsiębiorczość, liberalna polityka podatkowa, zapraszanie inwestorów do współpracy – to główne elementy
działalności obecnych władz samorządowych.
O walorach Gminy Baligród najlepiej przekonać się osobiście. To wyjątkowe miejsce, gdzie znaleźć można spokój, piękno przyrody i życzliwość ludzi, a na potencjalnych inwestorów czeka tu sukces gospodarczy. Z takiej możliwości po
prostu trzeba skorzystać!
Do zobaczenia w Gminie Baligród!

A particularly important investment was the completion of the Primary School in Baligród, after 11 years of work. The
school is also equipped with a kitchen and a cafeteria; next to the school there is a complex of sports fields “Orlik 2012”.
By continuous changing the commune, the authorities want improve living standards there and increase the attractiveness of the commune for tourists and investors.
The major advantage of the commune is also high-quality agriculture, relatively good municipal infrastructure, convenient location, great human potential, low property prices and a clean environment. Currently, there are very good
conditions for the development of crafts, trade and services sector. Development of infrastructure, including the preparation of land for entrepreneurship, liberal tax policy, inviting investors to cooperate are the main parts of the current
activities of local authorities.
If you want to know what good the commune has to offer, come and see for yourself! This is a unique place where you
can find tranquility, natural beauty and the friendliness of the people, it is also a place where potential investors have a
chance to succeed. You just cannot miss this opportunity!
See you in the Baligród commune!
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Świetlica Wiejska w Stężnicy / The village day-room in Stężnica, fot. arch. UG Baligród
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Stadion sportowy w Baligrodzie / The sports stadium in Baligród, fot. arch. UG Baligród
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