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I.

ZAŁOŻENIA PLANU
Założenia Planu Odnowy Miejscowości Czarna jest podejmowanie zadań

inwestycyjnych

i

przedsięwzięć

aktywizujących

miejscową

ludność,

zaspakajających ich potrzeby społeczne, zwiększających atrakcyjność
miejscowości.
Przyjęcie

konkretnych

zadań

i

z nakreślonych przez mieszkańców

kolejność

ich

realizacji

wynika

obszarów potrzeb o znaczeniu

priorytetowym dla poprawy jakości życia i inwentaryzacji zasobów
miejscowości, identyfikacji oczekiwań mieszkańców dotyczących przyszłości
mieszkańców i miejscowości.
Plan jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi oraz dokumentami strategicznymi
gminy i województwa.
Plan

Odnowy

Miejscowości

został

opracowany

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
w sprawie

szczegółowych warunków i trybu

przyznawania pomocy

finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi’ objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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II.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

2.1 POŁOŻENIE
Czarna jest jedną z 20 wsi wchodzących w skład gminy Uście Gorlickie
w
z

powiecie

gorlickim

województwa

małopolskiego.

miejscowościami Śnietnica, Uście Gorlickie.

Graniczy

Czarna położona jest

w dolinie potoku Czarna, pomiędzy masywem Suchej Homoli (708 m) od
północy, a Bordiów Wierchem od południa.

Czarna na mapie Województwa Małopolskiego
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Czarna na mapie Gminy Uście Gorlickie
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2.2 ZARYS HISTORII
Początki wsi Czarna sięgają czasów, gdy rządy w państwie muszyńskim
sprawował bardzo energiczny starosta Stanisław Kępiński, który doprowadził
do licznych lokacji wsi na prawie wołoskim. Prawie wszystkie jak ma to
miejsce w tym przypadku, powstały „na surowym korzeniu”. Przywilej na
założenie na prawie wołoskim Czarnej koło Brunar, wydał w Krakowie biskup
krakowski Franciszek Krasiński 26 sierpnia 1575 r. Zezwolenie to otrzymał
Grzegorz Srzedziński z Jaszkowej.
W 1654 r. tutejsze sołtystwo przeszło w ręce Aleksandra Dubiańskiego.
Według Z. Budzyńskiego oraz szematyzmów greckokatolickich w niektórych
latach

liczba

przedstawiała

ludności
się

greckokatolickiej

następująco:

w

roku

zamieszkującej
1785

miejscowość

mieszkało

tu

353

grekokatolików a w 1890 r. było ich 4201. W 1809 r. Czarną zakupiła od
rządu austriackiego spółka Arnstein – Eskeles – Geymüller et company.
Jednakże niedługo po zawarciu kontraktu, spółka swą własność sprzedała.
Pod koniec XIX w (około 1880 r.) tereny wsi obejmowały 1126 morgów
ziemi, w tym 739 morgów roli ornej. Glebę określano jako owsianą. Obszar
dworski był wówczas własnością funduszu religijnego (austriackiego). W 70
domach mieszkało 388 mieszkańców, przeważnie narodowości ruskiej.
W 1900 roku we wsi było 82 domy i 454 mieszkańców. W 1931 roku
powierzchnia wsi wynosiła 6.65 km

2

(665 ha), a w 71 domach

zamieszkiwało 457 osób2. W roku 1928 r. liczba mieszkańców nieznacznie
się zmniejszyła i żyło tu 407 grekokatolików3.
W czasie I wojny światowej, nie toczono na terenie wsi walk, stacjonowały tu
jedynie przez jakiś czas jednostki wojskowe armii austriackiej. W 1914 r.
władze austriackie aresztowały 2 osoby, które osadzono w obozie
1

J. Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną, s. 177.
J. Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną, s. 164 i 170.
3
J. Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną, s. 177.
2
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w Thalerhofie k. Grazu w Austrii. Jedną z nich był mieszkaniec wsi
Konstantyn Peregryn, natomiast drugim z aresztowanych Jan Beherowski,
Cygan ze Stawiszy.
W okresie międzywojennym, po 1925 roku przeprowadzono we wsi
komasację gruntów.
W 1939 roku wieś liczyła około 80 domów, a mieszkańcy poza tradycyjnym
zajęciem, którym była gospodarka rolna i hodowla, zajmowali się wyrobem
płócien. Oprócz Łemków we wsi mieszkali dwaj Polacy, z których jeden był
nauczycielem. Natomiast o drugim wiadomo jedynie to, że był ożeniony
z Łemkinią. Żyła tu także jedna rodzina żydowska, która prowadziła sklep
i karczmę. W czasie II wojny światowej Żydzi zostali wywiezieni najpierw do
obozu przejściowego w Bobowej, a następnie do Oświęcimia. W Czarnej
żyły też trzy rodziny cygańskie, które początkowo koczowały w okolicy
cerkwi. Pozostali mieszkańcy wybudowali im za wsią prymitywne budy.
Romowie pomagali czasem przy pracach w gospodarstwach domowych,
kopali we wsi studnie, stawiali piwnice oraz prowadzili kuźnię. W czasie
drugiej wojny światowej większość z nich została rozstrzelana przez
Niemców w lesie nad Śnietnicą. Podobno jeszcze w połowie lat 80.
w miejscu, w którym zostali pochowani znajdował się kopiec. Śmierci
uniknęła jedna Cyganka, która była na przymusowych robotach w
Niemczech oraz pięciu innych Romów którzy uciekli w przeddzień egzekucji.
W czasie okupacji miało mieć miejsce zdarzenie, którego jednak nie
potwierdzają żadne źródła. Podobno w okolicy Leszczyn miał się rozbić
amerykański samolot wiozący żywność. Uciekający piloci zostali schwytani
i zamordowani w okolicy Czarnej. Ciała pochowano w lesie, a w 1968 roku
miał je odnaleźć miejscowy gajowy. Dokonano ekshumacji.
W 1947 roku w ramach akcji „Wisła”, w dniach 11- 15 czerwca wywieziono
ze wsi 326 osób. Do deportacji przewidzianych było wówczas jeszcze
9 osób. Po wysiedleniach przybyli tu osadnicy z okolicy Gorlic i z Podhala.
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W 1975 r. Czarną zamieszkiwało około 190 mieszkańców. W 2005 roku było
tu 205 stałych mieszkańców oraz 3 osoby zameldowane czasowo.4
2.3 DEMOGRAFIA
W 2010 roku Czarna liczyła 1.205 mieszkańców, co stanowi 18,03 %
mieszkańców gminy.5
2.4 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Wiodącą funkcją miejscowości jest funkcja rolnicza. Źródłem utrzymania
rodzin są:
- praca w rolnictwie
- renty i emerytury
- pomoc z OPS
Czarna położona jest w Gminie o dużym bezrobociu, wskaźnik bezrobocia
na wynosi 13,5 %.
Najbliższe instytucje znajdują się w Uściu Gorlickim tj.: Urząd Gminy,
Ośrodek

Pomocy

Społecznej,

Biblioteka,

Bank

Spółdzielczy,

Urząd

Pocztowy, 2 Markety spożywczo-przemysłowe oraz 3 mniejsze sklepy
spożywcze oraz

2 przemysłowe. Dzieci obowiązek szkolny realizują

w Szkole Podstawowej w Śnietnicy i Gimnazjum w Brunarach.
III.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI
Inwentaryzacja zasobów służy ujęciu stanu rzeczywistego miejscowości,

określeniu jego kondycji i możliwości wykorzystania na rzecz rozwoju.
Zdiagnozowana sytuacja pozwoli ustalić zasoby wyróżniające miejscowość
Czarna i rozpoznać potencjał jakim dysponuje.

4
5

A. Piecuch, „W dolinie rzeki Białe”, Oficyna Apla, 2010
Dane USC Uście Gorlickie na dzień 31.12.2010
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3.1 ZASOBY PRZYRODNICZE
Czarna położona jest w dolinie potoku Czarna, pomiędzy masywem
Suchej Homoli (708 m) od północy, a Bordiów Wierchem od południa. Pod
koniec XIX w. pasmo Suchej Homoli, nazywano Homolą lub Suchą Górą
(708 m). Obecna nazwa pasma górskiego powstała nieco później jako zbitka
tych dwóch występujących wcześniej nazw.
We wznoszącym się nad Czarną Bordiów Wierchu można wyróżnić dwa
wzniesienia. W paśmie tym od południowego wschodu usytuowany jest Groń
(743 m), natomiast od południa wznosi się bezleśna jeszcze przed
półwieczem, a obecnie zalesiona Stawisza (744 m).6
Walory w postaci różnorodnych cech środowiska przyrodniczego,
wartościowe zbiorowiska leśne, bardzo dogodne warunki klimatyczne,
czystość powietrza przesądzają o tym, iż Czarna jest doskonałym miejscem
do aktywnego wypoczynku nad wodą, grzybobrania i zbierania jagód.

6

Źródło : A. Piecuch „W dolinie rzeki Baiała” , Apla 2010
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3.2 ŚRODOWISKO KULTUROWE
Cerkiew filialna p.w. św. Dymitra z Salonik. Cerkiew pełni obecnie rolę
rzymskokatolickiego kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Pierwsza świątynia we wsi istniała zapewne już w 1641 r., kiedy biskup
Jakub Zadzik wcielił Czarną z kaplicą do parafii w sąsiednich Brunarach.
Obecna drewniana cerkiew zbudowana została na pagórku, za potokiem
w 1764 roku. Jest to jedna z najstarszych, istniejących świątyń na
Łemkowszczyźnie. W pierwszej połowie XIX w., prawdopodobnie ok. 1823 r.
nastąpiła przebudowa obiektu, w czasie której przedłużone zostało
w kierunku wschodnim prezbiterium, do którego dostawiono od wschodu
zakrystię. Kolejny remont świątyni przeprowadzono w 1930 r. R. Brykowski
zalicza tę cerkiew zaliczana jest do typu północno – zachodniego, wariant
starszy, częściowo przekształcony. Pod belkami cerkwi znajduje się cokół
z kamieni o wys. ok. 60 cm i grubości od 35 do 50 cm.
Tak wykonaną podwalinę nakrywa dodatkowo okapowy fartuch. Wejście do
dobudowanego od zachodu przedsionka, poprzedzają 3 schody wykonane
z płaskich płyt piaskowca, które połączone zostały cementową zaprawą.
Nakrywa go daszek z trójkątnym szczytem, zwieńczonym metalowym
krzyżykiem. Obudowane drewnianymi odrzwiami wejście, zamknięte jest
pojedynczymi, drewnianymi, dwuskrzydłowymi drzwiami których wysokość
wynosi 1.75 m a szerokość 1.05 m.
Cerkiew jest obiektem trójdzielnym, składającym się z prostokątnego
prezbiterium, kwadratowej nawy i przednawia (babińca).7

7

Źródło : A. Piecuch „W dolinie rzeki Baiała” , Apla 2010
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Cmentarz wiejski w Czarnej został założony kilkadziesiąt metrów na południe
od cerkwi. Mający kształt prostokąta teren grzebalny, otoczony jest
wykonanym z kamieni ogrodzeniem. Długość cmentarz wynosi 43 m
a szerokość 32 m. Od strony cerkwi ustawiona jest w ogrodzeniu szeroka
brama. Jej ażurową konstrukcję tworzą dwa metalowe słupy wykonane
z kształtowników, które podtrzymują długi, dwuspadowy, kryty gontem.

W

najstarszej,

południowej

części

cmentarza,

zachowało

się

kilka

zabytkowych nagrobków z przełomu XIX i XX wieku. Wśród nich są 4 krzyże
łacińskie, w tym 3 żeliwne i jeden kamienny. Krzyże ustawione zostały na
kamiennych cokołach, które wykonane zostały przez ludowych kamieniarzy.8

8

Źródło : A. Piecuch „W dolinie rzeki Baiała” , Apla 2010
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3.3 ROLNICTWO I GOSPODARKA
Gmina Uście Gorlickie jest gminą rolniczą , mieszkańcy Czarnej
utrzymują się z rolnictwa oraz emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych,
zasiłki z pomocy społecznej.

3.4 KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Tkwiący

w

mieszkańcach

duży

potencjał

rozwojowy

sprawia,

że mieszkańcy są podstawowym zasobem miejscowości. Nakierowani są na
rozwój społeczno - gospodarczy warunkujący jakość życia w tym
środowisku.

Grupa lokalnych liderów wykazuje

się własną inicjatywą.

Posiadana przez mieszkańców umiejętność integracji i silnego utożsamiania
się z miejscowością, przyczynia się do rozwoju kulturalnego miejscowości.
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IV.

MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚĆI

A) MOCNE STRONY
- walory turystyczne
- położenie przy granicy państwa
- bliskość uzdrowiska Wysowa-Zdrój
- gospodarstwa agroturystyczne,
- możliwość rozwoju handlu i usług, w związku z coraz większym
zainteresowaniem agroturystyką
- wielokulturowość i wielowyznaniowość
- tereny pod inwestycje
- bliska odległość do Słowacji
B) SŁABE STRONY
- zły stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej
- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi, brak domu kultury czy
świetlicy wiejskiej
- brak infrastruktury rekreacyjnej
- wysokie bezrobocie
- brak miejsc pracy
- migracja wykształconej młodzieży w poszukiwaniu pracy
- brak planu zagospodarowania przestrzennego
- brak rynków zbytu na towary rolne
- brak przetwórstwa rolno- spożywczego,
- teren górzysty
- duże koszty związane z prowadzeniem działalności
- zbyt mała ilość osób przyjezdnych (mały ruch turystyczny)
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V.

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI CZARNA

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI

Co ją
wyróżnia?

- wysokie bezrobocie
- zły stan techniczny
budynku świetlicy
wiejskiej
- mieszkaniowe

Jakie pełni
funkcje?

Kim są
mieszkańcy?

Co daje
utrzymanie?

- rolnicy
- emeryci
- renciści
- bezrobotni
- młodzież
-rolnictwo
- praca w sferze
produkcyjno-usługowej
- emerytury
- renty
-pomoc społeczna
- zasiłki dla bezrobotnych
- Rada Sołecka

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Co ma ją
wyróżniać?

- kulturalne
- mieszkaniowe
Jakie ma pełnić
- sportowe
- turystyczne
funkcje?

Kim mają być
mieszkańcy?

Co ma dać
utrzymanie?

W jaki sposób

Jak

ma być

zorganizowani

zorganizowana

są

wieś

mieszkańcy?

i mieszkańcy?

W jaki sposób
rozwiązują
problemy?

- sporadyczne zebrania
wiejskie
- indywidualne
interwencje u władz
gminy

W jaki sposób
mają być
rozwiązywane
problemy?

Jak wygląda
nasza wieś?

- wieś o rozproszonej
zabudowie

- wyremontowana świetlica
wiejska
- rozwój produkcji i usług
- rozwój turystki

Jak ma
wyglądać
nasza wieś?

15

- zintegrowani mieszkańcy
wsi
- podnoszący kwalifikacje
- zaangażowani w życie wsi
- aktywna młodzież
- praca w sferze produkcyjno
-usługowej we wsi i poza
wsią
- rolnictwo ekologiczne
- działalność gospodarcza
- turystyka
- agroturystyka
- stowarzyszenia kulturalne
i turystyczne
- Grupa Odnowy Wsi

- okresowe spotkania
i zebrania wiejskie
- spotkania z władzami gminy
- współpraca z sąsiednimi
miejscowościami
- zwiększenie przepływu
informacji między
mieszkańcami
- estetycznie
- zagospodarowane posesje
- segregacja odpadów
i utrzymanie czystości wsi
- gospodarstwa
agroturystyczne
- remont budynków
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- założenie chodników
- założenie skwerów zieleni

Jaki jest stan

- czyste środowisko
- brak zanieczyszczeń
- liczne tereny zielone

Jaki ma być

otoczenia i

stan otoczenia

środowiska?

i środowiska?
- nie doinwestowane

Jakie jest

- czyste i przyjazne
środowisko dla ludzi
i przyrody
- wykorzystanie naturalnych
walorów przyrodniczych
i turystycznych
- innowacyjne
- ekologiczne
- agroturystyka

Jakie ma być
rolnictwo?

rolnictwo?
-?

- świetlica wiejska
zaspokajająca kulturalne i
Co
społeczne potrzeby
zaproponujemy mieszkańców wsi
- ścieżki rowerowe
dzieciom
- plac zabaw
- ścieżki spacerowe
i młodzieży?
i przyrodnicze
- udział w rozgrywkach
sportowych

Co
proponujemy
dzieciom i
młodzieży?

Zestawienie szans i zagrożeń dla rozwoju sołectwa.
Lp.

Czynnik
Położenie

1

Szanse
-

korzystne położenie pod
względem krajobrazowym
(zalew , las, szlaki
turystyczne)

-

sąsiedztwo ze Słowacją
(możliwość kontaktów)

-

-

duża odległość do
większych aglomeracji

dobre warunki dla rozwoju
przetwórstwa płodów rolnych
(łatwość w pozyskaniu
surowca)

-

brak odbiorców
wytworzonego produktu
(ubożejące społeczeństwo
lokalne)

-

powstanie rolniczych grup
producenckich

-

napływ tanich produktów
z zewnątrz

-

kursy dokształcające,
możliwość przekwalifikowania

-

regres w gospodarce
rolnej,

geograficzne

Koniunktura
2

gospodarcza –
rolnictwo

Zagrożenia

- brak zainteresowania
terenem przedsiębiorców i
inwestorów, którzy chcieli by
zainwestować swój kapitał
-

czyste, nieskażone
środowisko, możliwość
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wykorzystania ciekawego
krajobrazu, wód, lasów dla
rozwoju inwestycji o
charakterze turystyczno wypoczynkowym

Atrakcyjność
inwestycyjna
3

Środowisko
4

5

-

nieskażone środowisko

-

dużo zieleni

-

brak przemysłu, który
wpływałby niekorzystnie na
otoczenie

-

dbałość mieszkańców o
obejścia,

-

możliwość skorzystanie ze
środków pomocowych na
inwestycje związane z
ochroną środowiska,

-

korzystne warunki dla
uprawiania turystyki pieszej,
rowerowej itp.

-

wzrost liczby ludzi
wykształconych,

-

możliwość realizacji,
budownictwa mieszkaniowego
i co za tym idzie wzrost liczby
mieszkańców

naturalne

Procesy
demograficzne

rozpropagowanie
atrakcyjności okolicy
-

brak dostatecznej promocji

-

brak kanalizacji we wsi,
nieszczelne zbiorniki
nieczystości powodują
zanieczyszczanie wód
gruntowych i rowów
melioracyjnych

-

migracja ludzi
wykwalifikowanych
i przedsiębiorczych do
większych skupisk
miejskich

-

wzrost bezrobocia
powodujący wzrost
patologii w społeczności

Środki
6

finansowe

-

możliwość korzystania ze
środków UE

-

program Odnowy Wsi

-

priorytet w pozyskiwaniu
środków dla wsi
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VI.

PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNOSPORTOWEJ I KULTURALNEJ
1. Remont świetlicy wiejskiej w Czarnej – 2012
2. Wyznaczenie nowych i modernizacja istniejących szlaków turystycznych
2011-2018
3. Remont cmentarza i renowacja krzyży i kapliczek 2011-2018
MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
1. Budowa sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków 2011-2018
ZACHOWANIE

DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO

MIEJSCOWOŚCI
1. Promocja szlaków turystycznych 2011-2018
2. Imprezy kulturalne i sportowe 2011-2018
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VII.

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ

7.1. REMONT ŚWIETLICY WIESKIEJ W CZARNEJ
UZASADNIENIE I ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Plan Odnowy Miejscowości Czarna realizację działań ze sfer życia:
rekreacyjno – sportowego i

kulturalnego oraz infrastruktury komunalnej.

W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędne jest
przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Czarnej.
Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać
się na różnych spotkaniach kulturalnych integrujących społeczność wiejską.
Świetlica będzie miejscem organizacji czasu wolnego. Ma również
zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy
warunków i jakości życia na wsi. Obecny stan techniczny świetlicy wymaga
natychmiastowego remontu. Wyremontowana świetlica będzie wizytówką
wsi.
Uzasadniając powyższe przedsięwzięcie należy zauważyć, że remont
świetlicy wiejskiej w Czarnej, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści
materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian
społecznych. Realizacja projektu będzie miała bezpośrednie przełożenie na
inne dziedziny życia mieszkańców wsi. Funkcjonowanie w budynku izby
pamięci oraz świetlicy wiejskiej umożliwi stworzenie nawyków do aktywnych
i ciekawych form spędzania czasu wolnego mieszkańców a szczególnie
dzieci i młodzieży, zapewni bogatą ofertę społeczno-kulturalną. Przede
wszystkim projekt wzmocni poczucie tożsamości kulturowej, historycznej,
narodowej i etnicznej dzieci i dorosłych.
Ważnym elementem jest też to, że projekt „Remont świetlicy wiejskiej
w Czarnej” spełnia

wymogi

i

wpisuje

się

w Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach
19
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wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój
wsi

oraz dokumentami strategicznymi gminy i województwa a także

Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich objętych działaniem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.
Ponadto projekt ten znacząco wpływa na rozwój jednej z polityk
horyzontalnych Unii Europejskiej w kwestii zapewnienia mieszkańcom
obszarów wiejskich swobodnego dostępu do obiektów sportowych i dostępu
do kultury [ realizacja polityki równych szans].
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 wskazuje na działania
jakie należy podjąć w ciągu najbliższych lat, które mogą uzyskać wsparcie
ze środków unijnych. Jednym z celów w/w dokumentu jest „Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich”. Wsparcie w ramach tego celu działania mające na celu
wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich będą się
koncentrowały

na

wsparciu

rozbudowy

infrastruktury

technicznej

i społecznej, tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych
miejsc pracy poza rolnictwem, ochronie środowiska, edukacji młodego
pokolenia,

kształceniu

ustawicznym,

stworzeniu

warunków

lepszej

dostępności do podstawowych usług.
Projekt wpisuje się w Narodowy Plan Zdrowia na lata 2007-2015, którego
nadrzędnym, długofalowym celem strategicznym

jest poprawa zdrowia

i związanej z nim jakości życia ludności. Ma on zostać osiągnięty między
innymi dzięki kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia oraz tworzeniu
środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu. Realizacja Planu
Odnowy Miejscowości Czarna wpłynie na wypełnienie celu nadrzędnego
poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
a) Aktywizacja

jednostek

samorządu

terytorialnego

i

organizacji

pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa - gmina jako wspólnota
mieszkańców

jest

w

stanie

lepiej
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mieszkańców z uwagi na ich małą liczbę, posiada znajomość lokalnej
specyfiki zarówno ekonomicznej, społecznej jak i kulturowej.
b) Zwiększenie aktywności fizycznej ludności – aktywność i sprawność
fizyczna łączy w sobie aspekty zdrowotne, zmiany stylu życia, prewencji
patologii

społecznych,

wartości

etycznych

takich

jak

„Fair

play”,

przestrzeganie reguł działania zespołowego i pozytywnych wzorców
osobowych. Jest też elementem wielu celów zdrowotnych dotyczących stylu
życia, takich jak eliminowanie narkomanii, alkoholizmu, przeciwdziałanie
otyłości

a

także

przygotowanie

szczególnie

w

aspekcie

zmian

demograficznych do aktywnego i długiego życia zawodowego.
Realizacja działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 tworzy warunki dla rozwoju społecznoekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez
wsparcie aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne
przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa

kulturowego,

przyrodniczego

wsi

oraz

podniesienie

atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich

poprzez

zaspokojenie

potrzeb

społecznych

i

kulturalnych

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Przewidziane do realizacji w miejscowości Czarna działania pozostają
w pełnej zbieżności i wpisują się w kryteria programowe Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty przewidziane do poniesienia
w ramach przedmiotowego projektu klasyfikują się w:

21

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZARNA

-

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne,
w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub
oświetlenia ulicznego,
- Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących
funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów
kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.
Także zakładane przez PROW cele w pełni pokrywają się z planowanymi
efektami realizacji przedmiotowej inwestycji:
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi
- podniesienie atrakcyjności turystycznej
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej [ realizacja projektu przyczyni się
rozwoju

kulturalnego

a

tym

samym

promocji

do

miejscowości

i zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców ]
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych [ integracja mieszkańców ]
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa
kulturowego

[imprezy

lokalne

wpływające

na

rozwój

tożsamości

społeczności wiejskiej ]
Projekt jest spójny ze Strategią Województwa Małopolskiego:
Wizją Strategii jest Małopolska – regionem szans, wszechstronnego rozwoju
ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców,
czerpiącym

z

dziedzictwa

przeszłości

i

zachowującym

w integrującej się Europie.
Pole A Konkurencyjność gospodarcza
Obszar I Społeczeństwo wiedzy i aktywności – cel pośredni lepiej
wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy.
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Obszar II Gospodarka regionalnej szansy – cel pośredni: konkurencyjna
i twórcza, wykorzystująca innowacje i nowoczesne technologie gospodarka.
W kierunkach polityki tego celu wyróżnia się :
- zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne,
- przyciąganie bezpośrednich inwestycji do regionu,
- rozwój przemysłów czasu wolnego
Pole B Rozwój społeczny i jakość życia
Obszar V Spójność wewnątrzregionalna – cel pośredni: spójny wewnętrznie,
zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju region. Cel ten będzie
realizowany poprzez następujące kierunki polityki:
- poprawę kondycji rodziny małopolskiej,
- wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości
regionalnej,
- rozwój sieci ośrodków usług publicznych.
Obszar VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna – cel pośredni – wysoka
jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej.
Realizowane kierunki polityki to :
- ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
- opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
Wysoka jakość środowiska kulturowego Małopolski winna stanowić –
podobnie jak wysoka jakość środowiska przyrodniczego – przewagę
konkurencyjności regionu, zarówno w sferze przemysłów czasu wolnego, jak
i w sferze codziennych warunków życia mieszkańców. Łączenie aktywnej
ochrony oraz wzbudzanie zainteresowania, nie tylko ciekawymi obiektami,
ale także historią i kulturą regionu oraz najbliższej okolicy, jest konieczne dla
osiągnięcia zmiany w stanie dbałości o zasoby regionalnego dziedzictwa.
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Wpisuje się także w Strategię Gminy Uście Gorlickie cel strategiczny
2 poprawa jakości życia mieszkańców, cel główny 2.2 oświata i kultura, cel
cząstkowy: zachowanie tożsamości kulturowej i upowszechnianie kultury
regionu.
Wpisuje się także w Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich
objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid
Gorlicki”- Koszyk beskidzki.
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA – REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W CZARNEJ
Priorytetem projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
w Czarnej jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie
atrakcyjności turystycznej regionu oraz promowaniu lokalnych tradycji,
zwyczajów.
W związku z powyższym władze wsi, mając pełne poparcie we władzach
gminnych, za cel postawiły sobie zapewnienie mieszkańcom dostępu do
tradycji i kultury lokalnej. Realizacja projektu będącego przedmiotem
niniejszego Planu ma zagwarantować urzeczywistnienie tak postawionego
celu.

Wyremontowana

świetlica

umożliwi

dostęp

do

dóbr

kultury

i dziedzictwa naszych przodków mieszkańcom wsi oraz całej gminy, w tym
szczególnie dzieci i młodzieży. Podejmowane inicjatywy przyczynią się do
integracji lokalnej ludności. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom, w tym
dzieci i młodzieży

swobodnego dostępu do infrastruktury kulturalnej

nawiązuje do jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej mówiącej
o równości szans. Realizacja projektu eliminuje bowiem różnice wynikające
z

dotychczasowego,

ograniczonego

do obiektów kultury.
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Remont zakłada wykonanie następujących prac:
Opis robót
Wymiana pokrycia dachowego-bez niskiego daszku
Docieplenie budynku
Remont schodów i wykonanie zadaszenia nad schodami
Wymiana istniejących drzwi na drzwi aluminiowe tzw. "ciepłe"
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do udziału w życiu kulturalnym poprzez
remont świetlicy wiejskiej w Czarnej
KOSZTORYS
Ogólny koszt inwestycji to koszt robót w kwocie 120.000,00 zł. Kosztorys
prac inwestycyjnych wynosi 118.618,43 zł brutto, netto 96.437,75 zł netto.
Planowana kwota dofinansowania to 75% kosztów netto czyli 72.328,00 zł w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2012
Zakończenie prac 2012
7.2

WYZNACZENIE NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH
SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Priorytetem projektu polegającego na wyznaczeniu i modernizacji szlaków
turystycznych jest zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury
turystycznej. Planowana inwestycja polega na wyznaczeniu i modernizacji
istniejących szlaków rowerowych w Czarnej.
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CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury turystycznej poprzez
wyznaczenie i modernizację szlaków turystycznych.
PRZEZNACZENIE
Infrastruktura turystyczna w Czarnej będzie służyć mieszkańcom gminy
Uście Gorlickie oraz turystom.
KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 70
% z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

7.3

REMONT CMENTARZA I RENOWACJA KRZYŻY I KAPLICZEK

Priorytetem projektu polegającego na remoncie cmentarza i kapliczek
przydrożnych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego przodków.
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury

kulturowej poprzez

remont cmentarza i renowację krzyży i kapliczek przydrożnych..
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PRZEZNACZENIE
Infrastruktura turystyczna w Czarnej będzie służyć mieszkańcom gminy
Uście Gorlickie oraz turystom.
KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 70
% z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

7.4

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Priorytetem projektu polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej jest zwiększenie dostępu mieszkańców infrastruktury
komunalnej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich.
CEL
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Czarnej.
PRZEZNACZENIE
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie służyć mieszkańcom Czarnej.
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KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 1.000.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
75 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018
7.5

PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Priorytetem projektu polegającego na promocji szlaków turystycznych jest
zwiększenie

atrakcyjności

obszarów

wiejskich.

Planowane

działania

polegają na oznakowaniu i promocji szlaków turystycznych.
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do edukacji i kultury fizycznej poprzez
oznakowanie i promocje szlaków turystycznych.
PRZEZNACZENIE
Infrastruktura szlaków turystycznych będzie służyć mieszkańcom gminy
Uście Gorlickie oraz turystom.
KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 50.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
85 % z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka na lata 2007-2013.
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HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

7.6

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE

Priorytetem projektu polegającego na organizacji imprez sportowych
i kulturalnych jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich.
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury i sportu poprzez organizację
imprez kulturalnych i sportowych.
PRZEZNACZENIE
Imprezy kulturalne i sportowe będą służyć mieszkańcom gminy Uście
Gorlickie oraz turystom.
KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 85
% z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018
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VIII. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU DLA ZAPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
W miejscowości Czarna znajduje się jeden obszar o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców:
- świetlica wiejska – jest miejscem, sprzyjającym zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców, sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych. Świetlica jest
usytuowana w centrum miejscowości. Spotykający się tu mieszkańcy
kultywują ludowe pogórzańskie tradycje. Działania, spotkania odbywające
się w świetlicy

przyczyniają się do zachowanie dziedzictwa kulturowego

oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz promowaniu
lokalnych tradycji, zwyczajów. Izba pamięci, która powstanie w świetlicy
umożliwi dostęp do dóbr kultury i dziedzictwa naszych przodków
mieszkańcom wsi oraz całej gminy, w tym szczególnie dzieci i młodzieży.
Podejmowane inicjatywy przyczynią się do integracji lokalnej ludności.
Zostanie zapewniony wszystkim mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży
swobodny dostęp do infrastruktury kulturalnej nawiązuje do jednej z polityk
horyzontalnych Unii Europejskiej mówiącej o równości szans. Remont
świetlicy
z

przyczyni

dotychczasowego,

się

do

wyeliminowania

ograniczonego

do obiektów kultury.

Opracowanie: Elżbieta Wansacz
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dostępu

różnic

wynikające

społeczności

wiejskiej

