
Gmina Czarna położona jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, 
w powiecie bieszczadzkim, u zbiegu małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej, czyli w jednym 

z najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazowym, turystycznym i przyrodniczym rejonów kraju. 
Od wschodu graniczy z Ukrainą, od południa z gminą Lutowiska, od zachodu 

z gminą Solina i Cisna, a od północy z gminą Ustrzyki Dolne. 

Powierzchnia gminy:  185 km²

Liczba mieszkańców:  2,5 tys. mieszkańców

Do Gminy należą miejscowości: Czarna Górna, Czarna Dolna, Paniszczów, Rabe, Żłobek, Lipie, 
Michnowiec, Bystre, Polana, Chrewt, Olchowiec, Serednie Małe, Wydrne oraz miejscowości niezamieszkałe 

Rosolin, Tworylne, Rosochate i Sokołowa Wola. 

Ta górska gmina ma charakter rolno – leśny. Lasy głównie bukowo-jodłowe stanowią 62% 
ogólnej powierzchni. Nieskażone środowisko sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz 
produkcji zdrowej żywności. Cechą charakterystyczną gminy jest rzeźba terenu, co przy dużej 

lesistości  i dostępie do Zalewu Solińskiego stanowi bazę dla rozwoju turystyki i rekreacji, 
dlatego nastawiona jest głównie na działalność turystyczną i agroturystyczną. 

KARPACKA 

GMINA CZARNA



Znalezienie zakwaterowania i smacznej

kuchni nie stanowią tu problemu, a ludzie oferujący

pobyt turystom są niezwykle gościnni, serdeczni

i otwarci. Gospodarstw agroturystycznych jest coraz

więcej - są one szansą poznania zwyczajów

i codziennych zajęć rodzin wiejskich. Goście odkryją

tu tajemnice pieczenia chleba, robienia masła, sera czy

wędzenia mięsa.

Zarówno liczne szczyty, polany jak i pasma

górskie Otrytu, Ostrego i Żukowa stwarzają

wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej,

konnej, rowerowej, a zimą - narciarskiej. Warunki

aktywnego wypoczynku umożliwiają oznakowane

szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, trasy konne.

Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Czarna. 
Prezentując ten region przybliżymy niezwykłą historię, 

przedstawimy walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne oraz 
ukażemy potencjał społeczny, który przyczynia się do rozwoju 

naszej krainy…

Bogactwo fauny i flory oraz rozległe
kompleksy leśne zachęcają do wypoczynku, dając
możliwość polowań, a czyste wody Sanu i potoków
górskich umożliwiają wędkowanie. Jest to również
obszar występowania ropy naftowej i wód
mineralnych, które nie zostały do tej pory
wykorzystane. Krajobraz gminy urozmaicają cerkwie,
przy drogach można spotkać wiele kamiennych
krzyży i kapliczek. Atrakcję stanowią również
nieczynny kamieniołom przy drodze Czarna – Polana
i jaskinia w niezamieszkałej wsi Rosolin.

W Gminie Czarna mieszka i tworzy wielu
artystów, którzy swoje dzieła wystawiają w lokalnych
galeriach sztuki.



Do dużych atrakcji gminy należą zabytki 
architektury cerkiewnej 

i liczne zabytki kultury ludowej, 
przyciągające rzesze miłośników.

Tereny gminy zamieszkałe niegdyś przez 
Bojków w wyniku przymusowych 
przesiedleń w znacznym stopniu 

opustoszały. 

Dziś można spotkać tu ślady dawnych 
wsi, kamienne krzyże, cerkwie, kapliczki, 
cmentarze, a także posłuchać pieśni czy 

legend …



W gminie znajduje się sześć zabytkowych drewnianych cerkwi wraz z pięknie zachowanymi 
ikonostasami. Pięć z nich funkcjonuje jako kościoły rzymskokatolickie.

Warto wspomnieć, że obiekty te są częścią Szlaku Architektury Drewnianej, który jest 
elementem trasy nr III  (ustrzycko – leska) , wariant III a. Ustrzyki Dolne – Chmiel 

Cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła w Bystrem
Cerkiew greckokatolicka 

pw. Narodzenia

Matki Bożej w Michniowcu

Cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Mikołaja w Rabem

Cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Dymitra

Męczennika w Czarnej Górnej

Cerkiew greckokatolicka 

pw. Matki Bożej w Żłobku

Cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Mikołaja w Polanie



Cmentarze, krzyże i kapliczki przydrożne



dzwonnice

Michniowiec

Polana

Lipie

Polana



„Korzenie”  
Tę historię, legendę o początkach Polany opowiadano i z pokolenia na
pokolenie przekazywano, mnie zaś moi rodzice opowiadali i w takiej
oto treści ją przekazali:
Dawno, dawno, przed laty, w dobrach Sobieńskich żył właściciel
bogaty, który z całą świtą dworską dnia pewnego, wyruszył na
przegląd majątku swego. Wziąwszy swą żonę , księżną Panią, wyruszył
z okazałym dworem, jak na władcę przystało z fasonem i z honorem.
Jadąc dnie całe, wielce znużeni plan obmyślili, żeby szybciej objechać
swe dobra z księżną się rozdzielili. Ona podziwiając widoki piękne
bardzo zachwycona nagle poczuła, że się zmęczyła a i wieczór się
zbliżał, więc robiąc znak krzyża z całym dworem na poszukiwanie
miejsca na postój wyruszyła. Długo szukała, siedząc w karecie prawie
spała, aż tu nagle wśród drzew dorodnych ujrzała, całą jeszcze
zachodzącym słońcem zalaną, zieloną polanę. Księżna wykrzyknęła:
Och jaka cudna polana! Kazała się zatrzymać mówiąc: nigdzie się z stąd
nie ruszę i tu zanocować muszę. Wysłała dworzanina do księcia Pana
z wiadomością, że tu się zatrzymała gdzie pośród gór, rzek i lasów
urocza polana. Odtąd bardzo często gościła na tej polanie jak nie ona
sama to innych wysyłała a w głowie już swój plan układała, żeby
założyć tu nowe siedlisko Polaną nazywając -Ot i wszystko. Polana się
odtąd pięknie rozwijała, swoją prostą urodą odtąd zachwycała.
Kochajmy tę wieś choć nie bogata - jakie to ma znaczenie-ale jest nasza
i tu są nasze korzenie.

„Pieśń o Polanie”
Danaż Moja, Dana, Dana

Kto Tak Tańczy Jak Polana
Brać Uczniowska Prym Tu Wiedzie

Oni Zawsze Są Na Przedzie
Dalej, Dalej Wszystkie Zuchy

I Chłopaki I Dziewuchy
Wszyscy Pięknie Się Bawimy

I Starostę Ugościmy.
Hej, Orkiestro Graj Od Ucha 

Bo Starosta Nas Tu Słucha
Wszystkich Twarze Są Wesołe

Bo Dziś Święto Odpustowe(Dożynkowe)
Danaż Moja, Dana, Dana
Wiele Lat Ma już Polana

To Karpackie Nasze Sioło
Tutaj Zawsze Jest Wesoło,
Nasze Góry Szumią Lasem
A Strumyki Huczą Basem

Otryt Grzmotem Gdy Zagada
Wnet Kolasznia Deszczem Pada.



Mieszkańcy gminy Czarna to ludzie przedsiębiorczy, pomysłowi i pracowici. Utrzymują się
z pracy w mikroprzedsiębiorstwach (samozatrudnienie), w rolnictwie, w lesie, z prowadzenia
gospodarstw agroturystycznych, ale również częstym ich źródłem utrzymania jest rękodzieło
artystyczne.

Mieszkańcy wykazują ogromny związek z terenami, na które w większości przybyli.
Pomimo różnego pochodzenia wykazują tendencję do kultywowania starych tradycji i zrzeszania się
w przeróżnych stowarzyszeniach, kołach, grupach nieformalnych celem poprawy jakości życia
niewielkiej przecież społeczności lokalnej. Efektem tego jest realizacja ciekawych inicjatyw
i pomysłów wychodzących od samych mieszkańców gminy, aktywizacja społeczna i kulturalna
mieszkańców, integracja środowisk lokalnych, promocja walorów kulturowych i turystycznych.

Społeczność lokalna współpracuje przede wszystkim z administracją samorządową,
Gminnym Domem Kultury oraz biblioteką. W poszczególnych wsiach znajdują się świetlice wiejskie.

Jak na tak niewielką – pod względem zaludnienia - Gminę działa tutaj duża grupa artystów
malarzy, rzeźbiarzy, twórców ceramiki, metaloplastyki, tkactwa i wikliniarstwa, którzy dążą do
rozwoju gminy w zakresie ładu kulturowo – ekologicznego, społecznego i edukacyjnego….



Grupa przyjaciół i miłośników Polany we współpracy ze
społecznością lokalną i Gminnym Domem Kultury corocznie
w okresie wakacyjnym organizuje koncert TO DLA WAS
GRAMY PRZYJACIELE, gdzie można usłyszeć piosenki
o Polanie: „Dom”, „Polano, Polano”, „Pod laskiem zielonym”,
„Legenda o… krowie”, „Polana”, „Polana to piękna wieś”,
„Polańska piosenka”. Podczas koncertu można degustować
regionalne potrawy, wziąć udział w turnieju, lub zaśpiewać.
Koncert zawsze ma charakter charytatywny i ma na celu
wsparcie sołectwa Polana

Na teranie gminy działają stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, które we współpracy 
z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz samorządem lokalnym realizują ciekawe projekty 

i inicjatywy na rzecz dobra mieszkańców gminy Czarna, np.:

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Besida” swoje inicjatywy realizuje
w obszarach ochrony praw, nauki, kultury, 
ekologii, aktywności społecznej,  tożsamości, 
tradycji, turystyki



Kluby sportowe stawiają na propagowanie aktywnego 
i zdrowego trybu życia oraz zapewnienie alternatywnych 

i zdrowych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży 

Gminny Dom Kultury do swojej bogatej działalności 
dołączył inicjatywy ukierunkowane na 

integrację i zwiększenie aktywności osób po 60 r.ż. 



Od lat Zespół Babiniec, który powstał 
z inicjatywy mieszkanek w Czarnej Górnej 

reprezentuje gminę na konkursach, wystawach 
zarówno na szczeblu lokalnym jak  

i wojewódzkim, promując regionalne jadło i gminę

Grupa nieformalna Polana swoimi 
działaniami dąży do zachowania 

obiektów dziedzictwa kulturowego 
wsi Polana,  poszerzenia oferty 

turystycznej, promocji miejscowości 
i jej walorów historyczno-

przyrodniczych



Partycypacja obywatelska 

Samorząd lokalny stara się aby w kreowaniu obrazu tego 

miejsca brali czynny udział właśnie mieszkańcy 

i organizacje pozarządowe, dlatego co roku prowadzone są 

konsultacje z NGO’s dot. Programu współpracy gminy 

Czarna z organizacjami pozarządowymi, a także 

podejmujemy działania zmierzające do nawiązania  

Partnerstwa lokalnego jako metody rozwoju lokalnego 

celem poznania problemów, potrzeb i opinii społeczności 

lokalnej, uznanych jako ważne i istotne w dalszym rozwoju 

Gminy. W dziedzinie rozwoju kultury zorganizowaliśmy 

spotkanie Open Space celem diagnozy potrzeb lokalnych 

z zakresu działalności Gminnego Domu Kultury.16.02.2015 Spotkanie dot. nawiązania 

partnerstwa lokalnego

19.03.2015  Spotkanie Open Space 

dot. diagnozy Kultury 

Od roku 2013 w Gminie działa prywatne Muzeum Historii Bieszczad,

założone przez Rafała i LeAnn Dudka. Założyciele zebrali przedmioty

związane z historią regionu. Większość eksponatów pochodzi z okresu od

XIX wieku do początku XX w. Ekspozycje dotyczą pracy i życia codziennego

dawnych mieszkańców. Jest też wystawa poświęcona działaniom wojennym

na tym obszarze, oraz okresu odbudowy powojennych Bieszczad. Muzeum

ma na celu gromadzenie i ochronę przedmiotów mających wartość

historyczną. A przede wszystkim pełni funkcje edukacyjną z zakresu historii

i kultury Bieszczad poprzez udostępnienie wystaw zwiedzającym.



Czarna to magiczne miejsce wśród lasów i gór, które oferuje bogactwo wód mineralnych,
czyste powietrze i niesamowity klimat. Gwarancję spokojnego wypoczynku dają tutejsze
przepiękne lasy, gdzie podczas spaceru można skosztować słodkich jagód czy malin lub nazbierać
grzybów na kolację. Można wypoczywać również aktywnie, korzystając z atrakcji takich, jak: trasy
rowerowe, nordic walking, ścieżki i szlaki turystyczne lub zdecydować się na przejażdżkę konną.

Obszar gminy jest objęty następującymi formami ochrony przyrody: Otulina
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Wschodniobeskidzki
Obszar Chronionego Krajobrazu, Natura 2000, użytek ekologiczny „Tworylne”, Rezerwat
„Krywe” – na terenie m. Tworylne i pomniki przyrody. Dużym walorem gminy są źródła wód
mineralnych zlokalizowane w miejscowości Czarna Górna (w obszarze górniczym). Na podstawie
badań fizyko – chemicznych wód z odwiertów wykonanych jeszcze w latach 70. stwierdzono, że
występują tu wody mineralne różnych typów pod względem składu chemicznego.

Tereny gminy odznaczają się bardzo bogatą siecią hydrologiczną przynależną do zlewni
Sanu (zlewisko M. Bałtyckiego) i Dniestru (zlewisko M. Czarnego), część terenu gminy
(miejscowości Chrewt, Olchowiec, Wydrne) przylega do Zalewu Solińskiego. Ze względu na
źródliskowy charakter całego obszaru i konfiguracje terenu (duże spadki cieków wodnych) bogata
sieć potoków i rzek służy przede wszystkim wyprowadzeniu nadmiaru wody do głównych
zlewni…



W gminie znajdują się wiekowe drzewa

uznane za pomniki przyrody:

Klon Jawor w Rabem  

Modrzew Europejski 

w Czarnej Dolnej

1

2

3

Atrakcję stanowią również:

1. Nieczynny kamieniołom przy 

drodze Czarna – Polana  

2. Szyb naftowy w Czarnej Górnej

3. Jaskinia w niezamieszkałej wsi 

Rosolin 

Trzy Lipy Szerokolistne

w Polanie



podkarpacka przyroda to źródło wielu wrażeń... 

zachwycający szum strumyków, przepiękne widoki 

i roślinność to stały element tutejszego krajobrazu....



Niewątpliwym atutem są  źródła wody mineralnej 
Przy okazji eksploatacji złoża ropy naftowej, odkryto w Czarnej

występowanie wód mineralnych. Analiza tych wód wykazała dużą mineralizację

o charakterze solanki. Są to głównie solanki jodkowe, zbliżone swoim składem

chemicznym do krynickiego „Zubera”, które mają szczególne znaczenie w leczeniu

balneologicznym. Głębsze poziomy wodonośne wykazują jeszcze silniejsze

zmineralizowanie. Poza tym występują liczne wody, które można zaklasyfikować jako

wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowe, bromkowe, jodłowe i borowe o bardzo

złożonym stopniu mineralizacji. Wody te nadają się zarówno do kuracji pitnej jak

i kąpielowej. Wydaje się, że Czarna dzięki występowaniu źródeł wód mineralnych ma

szansę rozwoju w kierunku uzdrowiskowo – rekreacyjno – turystycznym. Pierwszym

krokiem poczynionym w tym kierunku jest udostępnione do picia źródło. Znajduje się

ono w pobliżu zlikwidowanego odwiertu ropnego Czarna 5, dlatego też jest nazwane

źródłem nr 5. Po badaniach fizykochemicznych stwierdzono, że woda pochodząca

z tego źródła jest wodą mineralną o właściwościach leczniczych. Posiada ona 1,47g/l

składników stałych. Jest wodą mineralną wodorowęglanowo – sodową, zawierającą

dwa składniki o charakterze leczniczym, tj. fluorki w ilości powyżej 1mg/l oraz

siarkowodór w ilości powyżej 1 mg/l. W wyniku rocznej obserwacji wydajności źródła

okazało się, że wartość minimalna wyniosła 0,124m3/h, a maksymalna 0,164m3/h. Tak

więc wskaźnik zmienności jednorocznej kształtuje się na wysokości 1,32, co pozwala

zaliczyć źródło do stałych. Związane jest to z jego zmniejszoną wrażliwością na opady

atmosferyczne i jednocześnie wskazuje na powiązania z głębszym poziomem

wodonośnym.

Wody mineralne, które niewątpliwie stanowią bogactwo Czarnej, jak na razie nie są wykorzystywane

na szeroką skalę. Jednak należy żywić nadzieję, że w najbliższym czasie ten ogromny walor

miejscowości przełoży się na realizację kilku inwestycji, związanych z zagospodarowaniem

występujących tu źródeł wód mineralnych.



Gmina Czarna w ramach w swojej dotychczasowej działalności we współpracy z sektorem społecznym m.in. NGO,

gr. nieformalne, mieszkańcy z sektorem gospodarczym m.in. przewodnicy, przedsiębiorcy oraz z sektorem publicznym m.in.

nadleśnictwo, jednostki podległe, sąsiednie gminy przeprowadziła szereg działań w obszarach infrastruktury technicznej

i społecznej. Działania te były realizowane zarówno przy udziale środków własnych, programów rządowych, dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak

i środków pozyskanych z UE: PROW, POIG,POKL.

Wszystkie przedsięwzięcia wykonujemy z uwzględnieniem warunków środowiska naturalnego. Dążymy do tego,

aby stworzyć przestrzeń, w której bez konfliktów będzie postępować lokalny rozwój społeczno – gospodarczy nieuciążliwy

dla środowiska z jednoczesnym zachowaniem tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.

Działając ponadlokalnie gmina współpracuje z samorządami w ramach Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza,

Związku Gmin Wiejskich RP, Euroregionu Karpackiego, a także z gminami Borzęcin i Przechlewo. Nawiązała również

kontakty z gminami zagranicznymi: z Ukrainy – Górny Łużok, Stary Sambor, ze Słowacji – Modra nad Cirochou.

Leży w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, które ma na celu działanie na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich.

Gmina otrzymała szereg nagród i wyróżnień:

ARiMR – „Za działania na rzecz rolników”,

Gazeta Prawna – „Europejska Gmina, Europejskie Miasto Województwa Podkarpackiego”,

Program „Dłużnik” – „Gmina dbająca o finanse mieszkańców”,

Gazeta Codzienna Nowiny i Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie - wyróżnienie w VI edycji rankingu aktywności

gospodarczej gmin Podkarpacia „Złota Setka Gmin”, w kategorii Turystyczna Gmina roku.



„Siedlisko” ścieżka historyczno – przyrodnicza - kolor zielony.

Przebieg trasy: zaczyna się w centrum Czarnej Górnej. Długość

6 km, czas jej przejścia ok. 2h 20 min. Po drodze podziwiać można

m.in. architekturę podkarpackiej wsi i zabytkowy kościół. Spacer

zakończyć można w Czarnej Dolnej, można też kontynuować

wędrówkę w kierunku Jaskini w Rosolinie i do Polany.

ŚCIEŻKA HISTORYCZNO - PRZYRODNICZA „RABE"

Długość ścieżki 1,5 km po trasie: z m. Rabe (kościół - dawnej cerkiew z 1858

roku) do ścieżki historyczno – przyrodniczej na Żukowie. Czas przejścia

ścieżki do góry - 50'. Czas przejścia ścieżki z powrotem - 35'. Po drodze

podziwiać można m.in. kościół, potoki, stary las jodłowo – świerkowy, stare

czereśnie, widoki 180° na Bieszczady oraz góry na terenie Ukrainy.



Ścieżka historyczno - przyrodnicza „Jaskinia w Rosolinie”

Ścieżka prowadzi od Czarnej Dolnej przez Harwaty, Przełęcz

576 m Moklik 675 m, Jaskinię w Rosolinie, niezamieszkałą wieś

Rosolin do Polany. Długość ścieżki - 9,3 km. Czas przejścia

ścieżki bez odpoczynku – 3 h 30'. Spacer tą ścieżką to przede

wszystkim rozkoszowanie się bieszczadzka przyrodą.

Ścieżka edukacyjna "ŹRÓDEŁKO ŚW. MICHAŁA"

Długość ścieżki od Czarnej Centrum do Źródełka wynosi-

2,7 km. Czas przejścia z Czarnej-centrum- 50' z powrotem

40'. Przebieg: Czarna Centrum - Kopalnia Ropy w Czarnej

- źródełko. Oznakowana czarnym paskiem na białym

kwadracie. Ścieżka obejmuje Centrum Czarnej, po drodze

utwardzonej w kierunku Ustrzyk Górnych, obejmuje

zabudowania wsi Czarna, kopalnię ropy naftowej,

doprowadza do źródła wody mineralnej o właściwościach

leczniczych (0,15 % wodą wodorowęglanowo-sodową,

fluorkową, siarczaną).



Ścieżka historyczno-przyrodnicza "W krainie Lipeckiej" oraz 

Ścieżka historyczno-przyrodnicza "Żukowem do Krainy Lipeckiej"

Zielony szlak ścieżki historyczno - przyrodniczej „Żukowem do

KRAINY LIPECKIEJ” rozpoczyna się na terenie Gminy Czarna od

szczytu 719 m w paśmie Żukowa – Żłobek – Przeł. 827 m – Besida 856

m – kolor zielony (10 km). Wiedzie on od Gminy Ustrzyki Dolne.

Podziwiać na nim można bieszczadzką przyrodę i piękne widoki.

Kolor żółty „KRAINA LIPECKA” rozpoczyna swój przebieg w m.

Czarna – Centrum – Czarna Górna – Besida – Bystre – Michniowiec –

Lipie – Czarna Górna – Czarna Centrum (15,5 km). Spacer tą trasą daje

możliwość poznania czterech wsi naszej gminy z jej architektonicznymi

skarbami.

Dwie części ścieżki „Kraina Lipecka” i „Żukowem do Krainy

Lipeckiej”; stanowią łącznie 25,5 km długości. Powstały szlak tworzy

integralną część ścieżki przyrodniczo-historycznej „Żukowem do Krainy

Lipeckiej” znajdującej się na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.



W ramach współpracy z Lokalną Grupą

Działania „Zielone Bieszczady” powstał

park Nordic Walking w każdej z partnerskich

gmin (Czarna, Lutowiska, Solina, Olszanica,

Ustrzyki Dolne). Celem wspólnego

przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności

turystycznej obszarów partnerskich LGD

poprzez utworzenie 16 parków Nordic

Walking o łącznej długości 490 km oraz

wspólną promocję walorów turystycznych

i przyrodniczo - kulturowych. W ramach

inwestycji zostały opublikowane materiały

promocyjno - informacyjne w formie

mapników i przewodników turystycznych,

jak również utworzony został wspólny portal

turystyczny pod logo Nordic Walking Park

Południe Podkarpacia www.nwppp.pl

http://www.nwppp.pl/


Muzea
Szkolna Izba Przyrodnicza Gimnazjum w Czarnej

Muzeum założone w 2003 r. Jest jednym z elementów

tożsamości szkoły noszącej imię prof. Stefana

Myczkowskiego. Celem założenia jest mini ekspozycja

okazów flory i fauny Bieszczadów. W zbiorach znajdują się

zwierzęta, ptaki, czaszki, skóry, skały i minerały, poroża

i trofea myśliwskie, okazy (przekroje podłużne i poprzeczne)

drzew i krzewów, owoce, owady, szyszki inne eksponaty.

Szkolne Muzeum Historyczne w Czarnej

Przy Szkole im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej utworzone jest

muzeum, którego celem jest prezentacja dorobku kulturowego

Bieszczadów. Znajduje się w nim pokaźny zbiór dokumentów:

świadectw szkolnych, metryk urodzenia, legitymacji, dyplomów,

modlitewników, dokumentów związanych z przesiedleniem z 1951 r.

oraz czasopism. Najliczniejszą część zbiorów stanowią przedmioty

codziennego użytku (kołowrotek, młynki do kawy, żelazka,

moździerze, kosze, wrzeciona) i narzędzia rolnicze. Zgromadzono

także banknoty i monety, fragmenty broni wyposażenia żołnierskiego,

łuski po nabojach, kufry i skrzynie, ławkę szkolną z lat 50 - tych XX

wieku, lampy naftowe oraz fragmenty belek stropowych zdobionych

motywami Bojkowskimi.



Muzeum „Polańskie Zbiory Historyczne" 
Znajdziemy w nim eksponaty i pamiątki związane z historią tej miejscowości oraz

całego regionu. Stare zdjęcia, przedmioty codziennego użytku, ubiory, książki czy

kompletny mundur ormowca to tylko fragment bogatego zbioru. Pomysłodawcą

utworzenia muzeum jest mieszkanka Polany Maria Faran, emerytowana kierownik

Biblioteki i Świetlicy Wiejskiej.

Celem założenia muzeum jest zachowanie i pokazanie następnym

pokoleniom mieszkańców i turystom historię Polany, miejsca szczególnego na

mapie Bieszczad. To przedwojenne centrum polskiej kultury i oświaty. Siedziba

największej parafii rzymskokatolickiej w dawnych Bieszczadach. Arena wojen,

przesiedleń. To również miejsce gdzie skupiała się działalność patriotyczna m.in.

w I Drużynie Bartoszowej i Związku Strzeleckim oraz kulturalna, o czym świadczą

pamiątki po powstałej tu na początku XX wieku grupie teatralnej.

Zgromadzone eksponaty pochodzą od mieszkańców miejscowości. Część

z nich została wykopana w ogródkach, część przechowywana, jako rodzinne

pamiątki. Znajdziemy tu m.in. dawne stroje mieszkańców, narzędzia rolnicze i tzw.

„kopalniane” pochodzące z XIX wiecznej kopalni ropy naftowej. Ciekawostką jest

np. modlitewnik pochodzący z najstarszej zachowanej w Bieszczadach cerkwi czy

stara maszyna do pisania i rękopisy z czasów Stanu Wojennego, które wiele lat

przeleżały pod ziemią. Należały do miejscowego działacza Solidarności śp.

Franciszka Łysyganicza.

Muzeum mieści się w niewielkiej salce przy miejscowej świetlicy wiejskiej.



Jasełka w styczniu 

Wystawa
W ramach wzmocnienia poczucia tożsamości mieszkańców 

z naszym pięknym bieszczadzkim regionem, Gminny Dom 

Kultury w Czarnej zorganizował w marcu br. wernisaż pod 

hasłem „Moje Bieszczady, mój dom, moja pasja”. 

W wystawie wzięli udział twórcy z terenu gminy Czarna, 

którzy podzielili się z nami swoim talentem i pasją.

Wydarzenia
Co roku w gminie przeprowadzane są cykliczne wydarzenia, które bezpośrednio nawiązują do kultury, tradycji i historii regionu promując w ten 

sposób jego niezwykły charakter. Organizowane spotkania i imprezy aktywizują społeczność lokalną, są częścią życia mieszkańców i stanowią 

rzetelne źródło informacji dla odwiedzających gminę turystów........

w maju Gminne dni Rodziny 

we wrześniu Dożynki Gminne 
w okresie wakacyjnym festyn 

„Lato w Czarnej”

a także: Obchody Święta 3 Maja, Festiwal piosenki religijnej „Bieszczady chwalą Pana”, Misterium Męki Pańskiej,
Konkurs Literacki „Nasze Małe Pisanie”, Zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej, Akcja „Wymień książkę”,
„Dzień Drzewa”, turniej „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” i  wiele innych …



Infrastruktura komunikacyjna

Remont drogi wewnętrznej 

w Czarnej Górnej - Kopalnia

Wybrane Inwestycje

Przebudowa drogi 

dojazdowej do pól w Polanie

Innowacja i cyfryzacja 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu 

Cyfrowemu w Gminie Czarna-

35 indywidualnych gospodarstw 

otrzymało sprzęt komputerowy 

oraz bezpłatny dostęp do 

Internetu; wyposażono w sprzęt 

teleinformatyczny (21 zestawów) 

oraz podłączono do 

szerokopasmowego Internetu 

3 jednostki (SP w Czarnej 

Górnej, GDK oraz świetlica w 

Polanie)

Remont drogi wewnętrznej 
w Czarnej Dolnej – Bloki

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zakup samochodów i sprzętu ratowniczego 

dla OSP w Czarnej i Polanie



Oświata, kultura, sport Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku Urzędu Gminy

Budowa oświetlenia 

ulicznego Czarna – Lipie

Zakup trybun na stadion 

sportowy w Czarnej Górnej

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem 

w centrum wsi Czarna Górna

Przebudowa świetlicy wiejskiej

w Czarnej Dolnej

Przebudowa  budynku świetlicy 

wiejskiej w Polanie oraz przebudowa 

remizo-świetlicy w Michniowcu

Remont Gminnej Informacji Turystycznej



Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury  w Czarnej Górnej

Remont oczyszczalni ścieków przy Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej

Remont wodociągu

Czarna Kopalnia 

Usuwanie wyrobów

zawierających azbest

Likwidacja składowiska 

odpadów w Lipiu

Zakup pojemników do zbiórki 

i segregacji odpadów komunalnych 



Dla zrównoważonego rozwoju gminy koniecznym jest realizowanie inwestycji, które będą
służyły poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze.

Dlatego też gmina Czarna analizuje sytuację panującą na jej obszarze poprzez konsultacje
społeczne, aby na tej podstawie określić zadania, jakie należy wykonać w przyszłości, i które
przyczynią się do rozwoju gminy. Planujemy zrealizować w najbliższych latach takie działania,
które przyniosłyby wymierne efekty, nie tylko tuż po zakończeniu realizacji zadania, ale będą miały
oddziaływanie długookresowe.

Działania gminy można podzielić na kilka rodzajów według ich wpływu na poszczególne
dziedziny życia społeczno-gospodarczego:

Wpływające na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców

Wpływające na rozwój infrastruktury technicznej

Wpływające na poprawę środowiska przyrodniczego

Wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego.



Inwestycja obejmuje przebudowę traków pieszych

i zieleni urządzonej, budowę oświetlenia terenu, renowację

pomnika, montaż masztów na flagi, przełożenie pomnika

Ofiar Katyńskich oraz urządzenie małej architektury

i elementów infrastruktury technicznej.

Inwestycja objęta jest klastrem  pn. „Bieszczadzko -

Beskidzki Klaster Turystyczny”, który został utworzony 

porozumieniem przedsiębiorców, jednostek samorządowych, 

parków narodowych i krajobrazowych, lasów państwowych 

i stowarzyszeń.

Rewitalizacja parku w centrum m. Czarna Górna

Turystyka, kultura, rekreacja 



Celem przedsięwzięcia jest poprawa

dostępności do atrakcji nad jeziorem

Solińskim poprzez budowę oraz modernizację

infrastruktury turystycznej w m. Olchowiec.

Inwestycja ujęta jest w klastrze turystycznym

„Błękitny San”.



Budowa szlaku turystyczno – przyrodniczego,  odcinek 

Lutowiska – Michniowiec 

Inwestycja obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaku 

turystycznego

Budowa ścieżki historyczno – dydaktycznej w rejonie 

Czarna Kopalnia 

Inwestycja obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaku 

turystycznego  oraz zakup kiwonów

Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej wraz 

z utworzeniem szlaku turystycznego w Czarnej Górnej 

Inwestycja obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaku 

turystycznego oraz zagospodarowanie źródełka

w/w inwestycje wpisane są w klaster „Bieszczadzko -
Beskidzki Klaster Turystyczny”



Poprawa stanu starych cmentarzy Bojkowskich w m. Żłobek, Czarna 

Dolna, Lipie, Michniowiec, Bystre, Polana

Inwestycja polega na  ochronie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację 

i zabezpieczenie przed zniszczeniem starych cmentarzy oraz na postawieniu 

tablic informacyjnych; przedsięwzięcie objęte jest klastrem „Bieszczadzko -

Beskidzki Klaster Turystyczny”



 Opracowanie i wydanie materiałów promujących walory

turystyczne Gminy. Wykonanie tablicy informacyjnej

nt. atrakcji i walorów; planujemy ustawianie jej

w centrum wsi Czarna Górna.

 W przyszłości gmina zamierza otworzyć Punkt

Informacji Turystycznej działający cały rok. Obecnie

punkt działa tylko w sezonie letnim.

W ramach programu strategicznego ‚Błękitny San”

planujemy kompleksową regulację gospodarki wodno –

ściekowej gminy. Zakres zakładanych przedsięwzięć na rzecz

ochrony jeziora Solińskiego wpisany jest również do

Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad. Obydwa

dokumenty służą realizacji założeń Strategii Rozwoju

Województwa Podkarpackiego. Jest to wspólna inicjatywa

samorządów lokalnych i samorządu regionalnego

województwa podkarpackiego.



„Karpackość” żyje jeszcze w wielu zakątkach Gminy Czarna. 
W sposób naturalny przetrwała wraz  z ludźmi, którzy zamieszkiwali 

niegdyś te tereny, choć jest ich już niewielu. Przetrwała dzięki 
naturalnemu położeniu, dziewiczo zachowanej naturze, drewnianej 

architekturze czy śladom  z przeszłości misternie wplecionym 
w krajobraz. 

Niewątpliwie na przestrzeni ostatnich lat w wyniku ciągłego 
zwiększania regionalnej świadomości „karpackość” odradza się. 

Gmina Czarna przykłada wielką wagę do zagadnień ochrony 
przyrody, środowiska, wspiera lokalną kulturę. Troska  o dziedzictwo 
karpackie wyraża się głównie przez realizację konkretnych projektów, 

działalność edukacyjną czy promocję cennych inicjatyw…



Zabudowania charakteryzują się estetyką i niewielkim

zagęszczeniem gospodarstw. Budynki mieszkalne

i gospodarcze są w przeważającej części murowane.

Jednakże można jeszcze spotkać starsze zabudowania

drewniane.



Galeria rękodzieła 

artystycznego 

Bereniki Zapałowicz 

Prace jakie można zobaczyć 

w Galerii „Barak” w Czarnej 

Górnej 

Pracownia u „ Łysego” 

w Czarnej Górnej

Twórczość Lokalna  



Hodowla owiec, krów oraz koni huculskich 

Jadło regionalne jakie 

gmina ma do zaoferowania 

to sery, chleb gołąbki, 

knysze, miód … 

Na terenie gminy znajduje się kilka stadnin koni

– Czarna, Polana, Serednie Małe, Rabe, Lipie, dlatego

też powstała sieć szlaków jeździeckich PTTK. 

Organizowane są rajdy w terenie oraz nauka jazdy. 



Fotografie: Archiwum UG Czarna, Agnieszka Różańska, Karolina Smoleńska, Wojciech Kowalski,

Urszula Pisarska - Plezia, Bogusław Kochanowicz, Wojciech Zatwarnicki, Adam Mehal,
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Barbara Banach, Maria Faran, Jadwiga Gąbka, Marlena Błyskal

Materiały źródłowe: www.czarna.pl, www.nowiny24.pl,dokumenty UG Czarna,

opracowania własne, zasoby LGD „Zielone Bieszczady”
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Gmina Czarna
Czarna Górna 74
38-710 Czarna 
e-mail: urząd@czarna.pl
tel./fax. 13 461 9009/13 461 9233
www.czarna.pl

Urząd Gminy Czarna

dziękuje wszystkim osobom za współpracę

i udostępnienie materiałów do prezentacji

http://www.czarna.pl/
http://www.nowiny24.pl/
mailto:urząd@czarna.pl
http://www.czarna.pl/

