
Biecz



Małe, liczące ok. 5 tysięcy mieszkańców, miasto

znajduje się na jednym ze wzgórz Podgórza

Karpackiego w województwie małopolskim. „Perła
Podkarpacia” lub też inaczej „mały Kraków”, bo tak

właśnie często nazywany jest Biecz, leży nad rzeką
Ropą. Jeszcze w XVI w. było to największe miasto

w Polsce! Obecnie sławę przynosi mu jego historia,

zabytki oraz urokliwe położenie. Wiele legend,

nieodkrytych miejsc powoduje, że jest to niezwykle

ciekawe i tajemnicze miejsce. Zapraszamy do

odkrycia Biecza jakiego nie znasz.......



(…) Świt się sączy matowy- znika zamek nad rzeką

W jasnych słońca promieniach tęczowa bajka ginie,

Piękny książe odjechał w wieków przeszłość daleką –

Dzień się budzi powszedni w Bieczu, małej mieścinie…….

Maria Laskowska fragm. Wiersza „Biecz w dzień i w nocy”

 LEGENDA O CUDZIE W SZPITALU ŚWIETEGO DUCHA

Najbardziej znana legenda biecka wiąże się ze szpitalem św. Ducha oraz św. Jadwigą. Podczas obchodu

szpitala królowa Jadwiga zauważyła na końcu Sali chorego, nieopatrzonego człowieka. Obok niego na

ścianie wisiał krzyż. Widząc, że nikt mu nie pomaga królowa zdecydowała się sama mu pomóc. Gdy go

opatrzyła i nasmarowała maściami oświadczyła, że zrobiła to w imię miłosierdzia Bożego. Gdy to

powiedziała chory nagle ozdrowiał, a w całym szpitalu czuć było piękny zapach. Widząc to królowa

zapytała ozdrowiałego kim jest. Człowiek ten tylko się uśmiechnął i nagle znikł. Św. Jadwiga zrozumiała, że

był to sam Jezus Chrystus. Łóżko na którym leżał ów chory przechowywano przez wieki jako cenną relikwię
i było ono obdarzone wielką czcią.



 LEGENDA O BECZU

Dawno temu żył rycerz zwany Beczem, który brał udział w wyprawach krzyżowych. Pomimo, iż nie był
biedny często napadał na bogate karawany. Becz zabierał naczynia, biżuterię oraz złote i srebrne monety.
Lubił także uwalniać niewolników przewożonych karawanami. Raz zdarzyło się, że uwolnił małą sierotę
o imieniu Bietka. Becz zdecydował, że zaopiekuje się dziewczynką. Był jednak groźnym zbójem i bojąc
się o jej wychowanie oddał ją na dwór książęcy. Prosił jednak Bietkę aby o nim nie zapomniała.
Tymczasem kupcy skarżyli się księciu, że są często napadani przez Becza. Nakazano więc jego
schwytanie. Becz często się modlił. Podczas modlitwy wojowie księcia otoczyli i pojmali bezbronnego
Becza. Książe skazał go na karę śmierci przez ścięcie. Wyrok miał zostać wykonany przed całą ludnością
na rynku. Gdy kat szykował się do wykonania wyroku w tłumie powstało zamieszanie. Z pośpiechem
przeciskała się do przodu piękna, młoda dziewczyna z białą chustą. Wbiegając na podwyższenie na
którym na śmierć oczekiwał Becz, zarzuciła mu chustkę na szyję krzycząc „Mój ci on”. Becz stał się
wolny a dziewczyną która przyczyniła się do tego była Bietka. Becz w ramach skruchy przeznaczył
wszystkie swoje dobra rodowe oraz łupy na wybudowanie miasta. Książe zapytał, gdzie to miasto
miałoby powstać. Becz oświadczył, iż chce by miasto powstało na wzgórzu nad rzeką Ropą bowiem jest
to miejsce gdzie przed laty zwrócił Bietce wolność. Książe wydał akt lokacyjny miasta, które od imienia
Becza po dziś dzień zwie się Biecz.

BIECKI KAT

W średniowieczu Biecz był ośrodkiem sądowniczym dla całego Podkarpacia. Na rynku wykonywano
niektóre wyroki sądowe na różnego rodzaju przestępcach. Kary chłosty wymierzane były przed ratuszem
pod pręgierzem. W 1600 r Zygmunt III Waza nakazał staroście bieckiemu Mikołajowi Ligęzie tępienie
rozbójnictwa na terenie ziemi bieckiej, a w roku 1616 roku Biecz otrzymał „prawo miecza” - czyli prawo
do skazywania i wykonywania wyroków śmierci, oraz także do posiadania własnego urzędu kata. W
Bieczu można było łatwo ukończyć przepisany czas terminowania, ponieważ chwytano w całej okolicy
Biecza opryszków, rozbójników, beskidników, którzy mieszkając w górach napadali na kupców jadących
uczęszczanymi szlakami handlowymi na Węgry lub do Polski, łupili ich i grabili przewożone mienie. W
Bieczu pojmanych beskidników osadzano w tak zwanej "turmie", czyli w najniższej kondygnacji wieży
ratuszowej. Tam byli poddawani różnego rodzaju torturom, wymuszającym zeznania. Bardzo często
katowano więźniów, drąc z nich płaty skóry. Sąd biecki - podobnie jak w innych miastach podgórskich -
skazywał beskidników z reguły na śmierć. Na sztychu Hogenberga jest ukazana szubienica na której
tracono zbójników. Od chwili otrzymania przez Biecz "prawa miecza", stracono w tym mieście różnymi
sposobami setki beskidników. W Bieczu wg legendy urzędował kat Jurko, którego nazwisko nie jest
znane. Podobno miał pochodzenie arystokratyczne, posiadał wysokie wykształcenie i władał kilkoma
językami, był autorytetem w sprawach prawniczo - medycznych, lubował się w zbiorowych egzekucjach,
a podczas tortur cytował fragmenty książek Homera, Owidiusza i Horacego.



Biecz to wyjątkowe, wręcz magiczne miasto pełne starych i pięknych zabytków, które dodają uroku temu

miejscu. Do tych najcenniejszych należą: Ratusz – najwyższa, pierwotnie gotycka budowla w Bieczu.

Posiada wieżę ozdobioną sgraffitem. Na wieżę ratuszową prowadzą drewniane schody, którymi można

wejść na platformę widokową z której rozpościera się piękna panorama na dolinę Ropy, Beskid Niski oraz

przyległe Pogórza Karpackie. W piwnicy pod wieżą znajduje się loch zwany turmą, do którego wtrącano

skazańców. Na jej ścianach do dziś zachowały się różne napisy i kalendarze wyryte przez skazańców.

Wyżej znajdowała się cela, gdzie dziś można oglądać kopie średniowiecznych narzędzi tortur.

Piękna, okazała budowla z cegły to Kolegiata Bożego Ciała, czołowy zabytek późnogotyckiej architektury

w Małopolsce. Na wyposażenie wnętrza złożyły się 3 epoki: gotyk, renesans i barok. Do najcenniejszych

elementów wyposażenia strzelistego wnętrza należą: renesansowe stalle oraz pomniki, obraz „Zdjęcie z

krzyża” w ołtarzu głównym namalowany przez artystów z kręgu Michała Anioła, przedstawienia

wykonane przez Stanisława Stwosza syna Wita Stwosza, polichromia prezbiterium zaprojektowana i

wykonana przez Włodzimierza Tetmajera przy współudziale bieczanina Apolinarego Kotowicza (ucznia

Matejki). Artysta przedstawił w niej galerię królów polskich. Do rzadkich zabytków należą również
muzyczny pulpit z roku 1633.

Obok kościoła znajduję się średniowieczne mury miejskie, które są pozostałością po średniowiecznych

murach obronnych, które otaczały gród na wzgórzu. Z czasem popadały w ruinę, dlatego do czasów

obecnych zachowały się tylko nieliczne. Wzdłuż murów została utworzona alejka spacerowa.

Nieopodal stoi piękna kamienica z renesansową attyką, fryzem sgraffitowym tzw. ”Stara Apteka”. W niej

mieściła się najstarsza apteka na Podkarpaciu. Dzisiaj znajduje się tam Muzeum, a w nim ekspozycja

aptekarska oraz ekspozycje dawnej muzyki i rzemiosła. Oddziały muzeum stanowią: Kromerówka

renesansowa kamienica, w której znajdują się ekspozycje poświęcone Marcinowi Kromerowi i

Wacławowi Potockiemu, dalej Baszta kowalska z galerią malarstwa oraz Turma pod wieżą ratuszową -

średniowieczne lochy.



Nie mniej cennym zabytkiem jest Kościół Franciszkanów z XVII w., który należy do pierwszych

klasztorów reformackich powstałych na ziemiach polskich. Stanowi zamkniętą całość, na którą składa się
świątynia p.w. św. Anny, klasztor oraz dziedziniec klasztorny. Kościół jest w stylu barokowym o prostym,

jednolitym wystroju wnętrza. Po bokach ołtarza głównego znajdują się witraże wykonane według

projektu Stanisława Matejki, bratanka Jana Matejki, natomiast po lewej stronie obok ołtarzu głównego

znajduje się obraz namalowany przez artystów z kręgu El Greca. W podziemiach kościoła został
pochowany poeta Wacław Potocki. W klasztorze znajduje się biblioteka z cennym księgozbiorem, której

początki sięgają 1624 roku, na szczególną uwagę zasługują inkunabuły (księgi pochodzące z XV wieku).

Na wschodnim cyplu miasta stoi budynek z 1395 r ufundowany przez Królową Jadwigę, która wiele razy

przebywała w Bieczu. Niegdyś zlokalizowany był tam Szpital św. Ducha, który został hojnie uposażony

dobrami ziemskimi. Fundację tę potwierdzali kolejni królowie. Aż po wiek XIX na rzecz szpitala

przekazywano liczne dotacje, przez co był on jednym z najlepiej uposażonych w Polsce.

Obok szpitala znajduje się budynek pierwotnie stanowiący siedzibę wójta Biecza, wzniesiony na początku

XVI w., zamieniony w XVII na zamek przeznaczony na siedzibę starosty oraz sądu grodzkiego. W nim

urzędował Wacław Potocki. Obecnie mieści się w nim Zespół Szkół nr 1.

Na zachodniej pierzei rynku stoi Kamienica Chodorów, jedna z ciekawszych kamienic mieszczańskich,

z zabytkową sienią zajezdną. Według podań jest to kamienica należąca do Zbója Becza – legendarnego

założyciela miasta.

 SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Przez teren Gminy przebiega Szlak Architektury Drewnianej województwa Małopolskiego, który tworzą
kościoły, piękne cerkwie, dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny. Na szlaku znajduje

się kościół w Libuszy i Rożnowicach oraz kościół w Binarowej, prawdziwa perełka wśród drewnianych

kościółków w Małopolsce.







 KARPACKO – GALICYJSKI SZLAK NAFTOWY

Na szlaku znajdują się atrakcyjne punkty prezentujące sprzęt, którym przed laty usiane były gorlickie pola

naftowe. Gmina Biecz ma również swoją tradycję w kwestii wydobycia ropy naftowej. Jedną z atrakcji

Libuszy jest prywatne Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii powstałe z inicjatywy Anny i

Tadeusza Pabisów. Muzeum składa się z ekspozycji plenerowej, ścieżki edukacyjnej prowadzącej od

archaicznej studni kopanej przez miejsca w których ustawione są historyczne obiekty kopalniane

(destylarnia, kuźnia, rampa narzędziowa) aż do nowoczesnego szybu naftowego. W Bieczu również
znajdowały się kopalnie ropy naftowej na tzw. „Harcie” obok Góry Zamkowej, w Załawiu, Korczynie oraz

Belnej. Ze złoża wydobywano ropę naftową benzynowo – parafinową.

 KARPACKI SZLAK ROWEROWY.

Szlak łączy najpiękniejsze zakątki regionu - atrakcje przyrodnicze i kulturowe, zabytki, warsztaty twórców

ludowych, galerie oraz lokalne inicjatywy. Szlak daje turystom szansę poznania pięknych tradycji oraz

niepowtarzalnego folkloru. Dwa szlaki łącznikowe przebiegają przez tereny gminy Biecz. Są to: Winny

Szlak Rowerowy, o długości 12 km., prowadzący przez tereny związane z handlem winem w

średniowieczu oraz Królewski Szlak Rowerowy, o długości 5 km., nawiązujący do historycznych miejsc

pobytu i przejazdu królów.

 SZLAK CMENTARZY I WOJNY ŚWIATOWEJ

I wojna światowa nie wyrządziła większych szkód miastu. Mimo to śladem wojennych wydarzeń są liczne

cmentarze zlokalizowane na terenie Gminy Biecz, gdzie pochowani są polegli w czasie bitwy pod

Gorlicami. W Bieczu istnieje 5 cmentarzy z okresu I wojny światowej.



Na terenie Biecza działają następujące instytucje kultury: 

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Bieckiej

Bogate tradycje kulturowe pielęgnowane są poprzez działalność:  

 zespołów ludowych (Libuszanie, Sabasówka),  

 Orkiestrę strażacką, 

 teatr w LO,  

 silne więzi rodzinne, terytorialne,  

 obozy językowe, 

 organizacji społecznych: Towarzystwo Przyjaciół Biecza, Towarzystwo Kulturalne Biecza

i Regionu, Klub Seniora, organizacje parafialne ( chór Kolegiaty Bieckiej), Koła Gospodyń
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne,

 miejscowe podania i legendy (Zbój Becz, Królowa Jadwiga, Szkoła Katów, lochy pod miastem i

klasztorem), słynni Bieczanie (Marcin Kromer, Wacław Potocki, Barian Rokicki, prof. Kaleta,

rodzina Fusków, prof. Aleksander Kosiba - glacjolog, badacz polarny),

 zespołu tanecznego "Podgrodzianie" (działający w SP Nr 2), zespół regionalny Małe Libuszoki,

zespół wokalno-taneczny "Nasto-Dance" przy szkole podstawowej w Libuszy,

 rzemiosło  artystyczne  (kowal Śliwiński,  rzeźbiarz  Aleksander Śliwa,  płaskorzeźba  w kamieniu -

Zbigniew Makowiec), 

 twórcy malarstwa artystycznego - Hűbner, Salomon, Rybotycki, Fusek, Rudzińska, Kurasz

 Kolegiata pw. Bożego Ciała, Klasztor OO. Franciszkanów - słynne odpusty



Ponadto na terenie Gmin Biecz działają organizacje pozarządowe realizujące różnorodne zadania publiczne we 
współpracy z administracją samorządową.

Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinie "Nadzieja"

Stowarzyszenie oświatowe "Nasza Szkoła" przy Zespole Szkół Nr 2 w Bieczu

Stowarzyszenie oświatowe "JEDYNKA" przy Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu

Stowarzyszenie Integracji i Inicjatyw Lokalnych „Szansa” w Bugaju

Stowarzyszenia Edukacyjne Przyjaciół Szkoły "Wszyscy Razem" w Grudnej Kępskiej

Stowarzyszenie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej

Klub Abstynenta "HORYZONT" w Bieczu

Automobilklub Biecki w Bieczu

Maszynka Kreatywności

Kluby Sportowe:

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy Zespole Szkół Nr 2 w Bieczu

Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bieczu

Klub Sportowy "Biecz" w Bieczu

Ludowy Klub Sportowy "Libusza"

Uczniowski Klub Sportowy "WIERTMET" w Libuszy

Uczniowski Klub Sportowy "Truchcik" w Libuszy

Uczniowski Klub Sportowy "Strzeszyn" w Strzeszynie

Ludowy Klub Sportowy Binarowa w Binarowej

Uczniowski Klub Sportowy "Achilles" w Rożnowicach

Ludowy Klub Sportowy "Rozembark" w Rożnowicach

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Racławicach

Ludowy Klub Sportowy Grudna Kępska



W ostatnich 25 latach na terenie zabytkowego miasta odrestaurowano większość obiektów zabytkowych. 

W latach 2001-2002 odnowiono zewnętrzna elewację Ratusza oraz elementy małej architektury.

W następnych latach restaurowano kolejne obiekty wpisane od rejestru zabytków tj. muzea, kamienice

wokół rynku, płytę rynku i przylegające uliczki. Biecz promuje się również poprzez:

 wydanie 2 rodzajów folderów Ziemia Biecka – ciekawostki oraz Ziemia Biecka – największe atrakcje.

W folderach znajdują się opisy każdego zabytku oraz zdjęcia

 udział w Projekcie „Wyjątkowa Małopolska”, który przedstawiał ciekawe turystycznie miasta,

fascynujące legendy i zabytki Małopolski. W projekcie zaprezentowane zostały największe zabytki

i atrakcje Gminy Biecz

 udział w programie promocyjnym „Miasta i Gminy Przyjazne Turystyce”. Program obejmował
wydawnictwo książkowe w którym został zamieszczony artykuł z opisem zabytków oraz zdjęcia

przedstawiające zabytki

 Promocja Gminy Biecz podczas Międzynarodowych Targów Karpackich w Rzeszowie. Gmina Biecz

wzięła udział w wydarzeniu w charakterze wystawcy promując bieckie zabytki, pamiątki z Biecza oraz

II Biecki Festiwal Kultury.

 udział Gminy Biecz w II Międzynarodowym Festiwalu Wina i Smaku w Krynicy. Z uwagi na bogate

tradycje Biecza związane z handlem winem, organizatorzy Festiwalu zaprosili miasto Biecz do udziału
w imprezie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne gminy, uhonorowane przez

Organizatorów Dyplomem.







Biecz organizuje imprezy kulturalne, w których bierze udział wielu mieszkańców oraz

turystów odwiedzających Biecz:

 Biecki Festiwal Kultury – impreza zapoczątkowana w 2012 roku obchodami 500 urodzin Marcina

Kromera. Każdego roku impreza nawiązuje do innego elementu historii i kultury Biecza. W ramach

festiwalu odbywają się koncerty muzyczne, inscenizacje i występy artystyczne, pokazy multimedialne.

Impreza odbywa się na bieckim rynku.

 Turniej Rycerski o mieszek Zbója Becza – impreza z udziałem bractw rycerskich z całej Polski.

W scenerii murów obronnych na Placu Kromera odbywają się walki i pokazy rycerskie oraz

inscenizacja zdobycia Biecza.

 Bieckie Babie Lato – impreza prezentująca  uzdolnioną młodzież z Gminy Biecz.

 Noc Muzeów -impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury,

w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Organizatorzy przygotowują także specjalne atrakcje np.

zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp.

W Bieczu impreza odbywa się od 2011 roku.

Wybierając się do Biecz koniecznie należy spróbować lokalnych specjałów: kapusty po binarowsku oraz 

piernika kasztelańskiego.





Walory krajobrazowe i przyrodnicze  Gminy Biecz

Gmina Biecz położona jest w dolinie rzeki Ropy i jej dopływów, w obniżeniu Dołów Jasielsko-Sanockich.

Miasto Biecz natomiast, usytuowane zostało na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego, na lewym

brzegu rzeki Ropy. Sama Ropa jeszcze w XIX wieku płynęła bezpośrednio pod miastem. Zmieniła
jednak swój bieg, a tam, gdzie płynęła wcześniej, obecnie znajdują się tory kolejowe.

Na terenie Biecza i okolic znajdują się złoża ropy naftowej, dzięki czemu Biecz jest jednym z punktów na

trasie Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Pomimo małej powierzchni miasta różnice względne wynoszą
ponad 120 metrów: najwyższe wzniesienie jest położone 368,7 m n.p.m., a najniższy punkt leży

na wysokości 243 m n.p.m.

W całej gminie, która ma charakter rolniczo-przemysłowy na uwagę zasługują walory krajobrazowe.

Teren pagórkowaty, poprzecinany rzeką Ropą i potokami, z bogatą roślinnością i kompleksami leśnymi.

Występują źródła wód mineralnych nieeksploatowane. Do rzadkości należy występujący na terenie

Biecza i okolic kasztanowiec. W sąsiedztwie starych dworów i kościołów występują też stare okazy dębów

i lip stanowiące pomniki przyrody - dąb obok starego kościółka w Libuszy, liczący 600 lat. Flora okolic

Biecza jest bardzo różnorodna; występują m.in. wierzby, leszczyna, jodły, jesiony i brzozy. W podszycie

okolicznych lasów występują m.in. jeżyny, poziomki oraz trawy i zioła. Można także znaleźć będące pod

ochroną zawilce, przebiśniegi, sasanki i storczyki.

W okresie międzywojennym w okolicy występowały licznie motyle, wiele okazów występujących wtedy

w okolicy znajduje się w Muzeum Motyli w Bochni; do dziś zachowało się jednak tylko kilka żyjących

gatunków.





Biecz, zarówno dzięki swoim walorom krajobrazowym, jak i atrakcyjnym, niekiedy wręcz unikalnym

w skali całego kraju zabytkom, ma szansę stać się miejscem nie tylko znanym, ale także licznie

odwiedzanym. Wobec tego, obok przyciągnięcia turystów, ważne staje się także zatrzymanie ich w gminie

jak najdłużej. Przyczynić się do tego może organizacja imprez kulturalnych i turystycznych

nawiązujących do przeszłości Biecza, jego podań i legend (o Szkole Katów, o Zbóju Beczu) czy

historycznych postaci związanych z tym miastem (Marcin Kromer, Wacław Potocki, św. Jadwiga

Królowa,).

Oprócz niebywałych walorów historycznych Biecz posiada również piękną panoramę i środowisko

przyrodnicze sprzyjające tworzeniu ścieżek rowerowych, spacerowych, organizacji plenerów malarskich

i fotograficznych. Istotne staje się stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego służącego nie tylko

turystom lecz także mieszkańcom gminy.

Musimy skupić się na zrównoważonym rozwoju turystyki, takim który pozwoli utrzymać harmonię
pomiędzy lokalną społecznością a turystami oraz pozwoli zachować pierwotny stan walorów

krajobrazowych naszej pięknej gminy. Niezbędny będzie czynny udział społeczności miejscowej i władz

lokalnych we wspólnym procesie planowania i realizacji zamierzeń, oraz współpraca z samorządami

sąsiadujących gmin. Znaczenie turystyki dla Gminy Biecz jest ogromne. Przyszła aktywność gminy

będzie dotyczyła głównie szeroko pojętej promocji (wydawanie folderów, map, organizacja imprez

kulturalnych oraz promocja tych działań w mediach). Planujemy rozwój lokalnych produktów

turystycznych, podejmowanie dalszych działań na rzecz walorów turystycznych oraz pozyskiwanie

funduszy na inwestycje związane z turystyką. Gmina Biecz będzie podejmować działania na rzecz

rozwoju turystyki na znacznie większą niż dotychczas skalę. Należy zaznaczyć duże znaczenie działań
ponad gminnych, które zaowocują znacznym zwiększeniem atrakcyjności naszego obszaru.



Karpackość Gminy Biecz można rozpatrywać naprawdę w wielu dziedzinach. Ze względu

na położenie geograficzne może być określana cechami, jakie dotyczą Karpat i wchodzących

w ich skład pasm górskich - Beskidu Niskiego i Pogórza.

Historia i tradycja Biecza oparta jest na żywej kulturze, obyczajach których w naszym

regionie jest wiele, lokalna kuchnia, nieskażona przyroda, lokalne gwary, stroje, muzyka,

wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat, który właśnie określa karpackość naszej Gminy.

Karpaty dla mieszkańców i gości, w tym turystów, dają poczucie wolności, pozwalają na

oderwanie się od problemów, które zostawili gdzieś za górami. Otwarte przestrzenie i górskie

krajobrazy pobudzają pozytywne emocje i pomagają psychicznie odpocząć.

Unikatowa przyroda jest najcenniejszym bogactwem Karpat i należy bezwarunkowo dbać o

jej kondycję. Turyści mogą doświadczyć jej różnorodności i czerpać z jej zasobów pod

warunkiem respektowania praw ochrony przyrody. Pobyt w Gminie Biecz daje turystom

poczucie wyciszenia, oderwania się od turystyki masowej, od ciągłego pośpiechu. Te

wszystkie elementy sprawiają, że Gmina Biecz jest gminą Karpacką i doskonale świadczą
o właśnie szeroko pojętej karpackości naszego regionu.


