
 

"ŹRÓDEŁKO ŚW. MICHAŁA" 

(opis techniczny przebiegu ścieżki- Gmina Czarna)  

 

Ścieżka znakowana czarnym paskiem, na białym kwadracie zaczyna się od stanowiska  

drogowskazów z mapą schematyczną, przed budynkiem Urzędu Gminy w Czarnej. Prowadzi  

przez Centrum Czarnej po szosie wspólnie ze ścieżką koloru żółtego do skrzyżowania z szosą  

odchodzącą do Michniowca. Tu ścieżka żółta skręca z szosy w lewo, a opisywana prowadzi  

poboczem szosy w kierunku Lutowisk. Na drzewach i przedmiotach terenowych po prawej  

stronie szosy widnieją namalowane znaki ścieżki. Po drodze doskonałe widoki na Besidę  

Pasmo Żukowa, Magurę Łomniańską, Pasmo Ostrego. W prawo odeszła szosa w kierunku  

Rajskiego, Polańczyka i Hoczwi jako fragment Małej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Ścieżka  

doprowadza do Zajazdu "Pod Czarnym Kogutem", (w prawo 500m do restauracji "Cztery  

pory roku" i tzw. Czarnej Perły Bieszczadzkiej). Od tego miejsca na chwilę opuszczamy  

ruchliwą szosę i idziemy ścieżką obok szosy, aby po chwili znów znaleźć się na szosie, gdzie  

za znakami na słupie i drogowskazami skręcamy w lewo w boczną drogę prowadzącą na teren  

Kopalni - Czarna. Obecnie towarzyszą nam znaki czerwone i niebieskie szlaku spacerowego  

Centrum Konferencyjno - Rekreacyjnego w Czarnej. Następnie szlaki i opisywana ścieżka  

skręcają w prawo na teren Kopalni Czarna a za drogowskazami w lewo. Po prawej stronie  

naszej obecnej drogi można zauważyć pracujący „Kiwon" wydobywający nadal ropę naftową.  

Wygodną twardą utrzymaną drogą dochodzimy do słupa z drogowskazami, a po przejściu  

w prawo 50m dochodzimy do źródełka św. Michała na terenie kopalni.  

Uwagi:  

Długość ścieżki od Czarnej Centrum do Źródełka wynosi- 2,7km  

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). 
 

Pozostałe informacje:  

Projekt pn.  „Źródełko Św. Michała” -  utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Czarna  oraz  wydanie 

folderu informacyjno – promocyjnego został zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-
2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. 
 

 



 

 



 

 
 


