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BARTOSZ ROMOWICZ
z wykształcenia magister prawa i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Obecnie doktorant
tej uczelni, uczestnik seminarium doktoranckiego z prawa finansowego,
wykładowca akademicki. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse.
Od 8 grudnia 2014 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych.
W 2016 roku odznaczony medalem okolicznościowym za działania
na rzecz bezpieczeństwa powiatu bieszczadzkiego przez Komendę
Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. W 2017 roku uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP woj. podkarpackiego odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
W 2018 roku odznaczony Medalem XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za wspieranie działań
Policji. Prywatnie wielki pasjonat piłki nożnej oraz polskiego kina.

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Bieszczad

W 2014 roku po raz pierwszy wybraliście mnie Państwo Burmistrzem Ustrzyk Dolnych. Dzięki temu zaufaniu przez ostatnie 4 lata mogłem wsłuchiwać się w Państwa potrzeby i oczekiwania. Dużym wyzwaniem były dla mnie kolejne trudne zadania, które- jak można dziś śmiało powiedzieć- zmieniły Miasto i Gminę Ustrzyki
Dolne.
W trakcie mijającej kadencji każdego dnia starałem się rzetelnie i sumiennie zrealizować wszystkie punkty swojego programu wyborczego, który przedstawiłem Państwu przed wyborami w 2014 roku. Dziś staję przed Państwem z rozliczeniem tego,
co udało się zrobić mimo wielu utrudnień i przeciwności. Jednocześnie przedstawiam
Państwu program wyborczy na kolejną kadencję oraz ludzi z jakimi chciałbym go realizować.
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Bieszczad to reprezentacja wszystkich
środowisk naszej gminy. To w zdecydowanej większości osoby niezależne, które znane
są z pracy społecznej w swoim środowisku. Są wśród nich osoby, które dzięki swojej
pracy zawodowej będą stanowić szeroką reprezentację całego miasta i gminy Ustrzyki
Dolne. To osoby godne zaufania, które każdy z Państwa zna i widuje na co dzień.
Bez Państwa głosów nie uda się kontynuować zmian w naszym mieście
i gminie. Tylko udział w wyborach samorządowych i oddanie głosu
daje możliwość współtworzenia naszej lokalnej społeczności.
Dlatego 21 października proszę o oddanie głosu na mnie oraz
kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla
Bieszczad w wyborach do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
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Podsumowanie
kadencji 2014-2018
Przed wyborami w 2014 roku zaproponowaliśmy Państwu nasz program wyborczy,
który obejmował zadania do zrealizowania w gminie Ustrzyki Dolne oraz powiecie bieszczadzkim.
Dzięki Państwa głosom Burmistrzem
Ustrzyk Dolnych został Bartosz Romowicz,
zaś w Radzie Miejskiej jedynym radnym
Władysław Tarnawski. W Radzie Powiatu
Aktywni dla Bieszczad uzyskali trzy mandaty radnych. To umożliwiło po wyborach
samorządowych w grudniu 2014 roku
utworzenie koalicji z Prawem i Sprawiedli-

wością. W trakcie jej trwania mieliśmy reprezentantów w Zarządzie Powiatu w osobach: Wicestarosta Katarzyna Sekuła oraz
Członek Zarządu Magdalena Skotnik.
W grudniu 2015 roku funkcję Wicestarosty przestała pełnić Katarzyna Sekuła, a
Prawo i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za Zarząd Powiatu. W związku z

tym zadania powiatu z naszego programu
nie zostały zrealizowane, zaś z zadań gminnych przedstawiamy Państwu rozliczenie.
Dodatkowo przypominamy co udało się
zrealizować przez okres tej kadencji ze
spraw, których nie mieliśmy w programie
wyborczym.

Najważniejsze części programu wyborczego
KWW Aktywni dla Bieszczad
na wybory samorządowe w 2014 roku:
W ZAKRESIE WALKI
Z BEZROBOCIEM
Współpraca z przedsiębiorcami - utworzenie Centrum Promocji Gospodarczej,
jako części składowej Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji.
W 2017 roku utworzone zostało Centrum Promocji Gospodarczej, którego zadaniem jest promocja naszych przedsiębiorców. Zostało również zorganizowane
Bieszczadzkie Forum Gospodarcze.
Poszukiwanie inwestorów oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
Przygotowano ofertę inwestycyjną gminy, która była prezentowana przedsiębiorcom. W trakcie procedur formalno-prawnych jest powstanie nowych przedsiębiorstw na terenie byłego Zakładu PPD Ustjanowa.

W ZAKRESIE UŁATWIEŃ
DLA MIESZKAŃCÓW
Dostosowanie godzin pracy Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego do
potrzeb mieszkańców w wybrane dni tygodnia.
Wydłużone zostały godziny pracy Urzędu Miejskiego w poniedziałki do godziny
17:00 oraz został otwarty Urząd Miejski w wybrane soboty w roku.
Znowelizowanie regulaminów organizacyjnych urzędów, celem dostosowania
ilości urzędników do potrzeb danego wydziału.
Utworzony Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim, który przyśpiesza
załatwienie sprawy w Urzędzie Miejskim.
Utworzenie Gminnej Karty Dużej Rodziny.
W grudniu 2015 roku wprowadzono Ustrzycką Kartę Dużej Rodziny.

DODATKOWO
WYKONANO
Usprawnienie publikowania
ogłoszeń na miejskich
tablicach ogłoszeń
Zoptymalizowanie płatnego
parkowania na terenie miasta
poprzez wprowadzenie parkometrów
Wprowadzenie systemu
powiadamiania mieszkańców
przez SMS
Umożliwienie płatności kartą
na terenie Urzędu Miejskiego
Przyśpieszenie kontaktu
mieszkańca z gminą poprzez
wprowadzenie systemu Naprawmy
Ustrzyki Dolne

LEGENDA
nie zrealizowano
w trakcie realizacji
częściowo zrealizowano
zrealizowano
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W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
I INWESTYCJI:
Współpraca samorządu powiatowego i gminnego w celu poprawy stanu technicznego dróg lokalnych, a zwłaszcza: Łodyna – Dźwiniacz Dolny – Serednica
– Leszczowate – Łodyna; Jałowe – Moczary - Stebnik – Krościenko; Polana Skorodne - Lutowiska; Stuposiany - Tarnawa.
W latach 2015-2018 gmina Ustrzyki Dolne udzieliła dotacji dla powiatu bieszczadzkiego na cele drogowe łącznie 495 tysięcy złotych.
W ramach możliwości remonty dróg wiejskich i budowa dojazdowych dróg
do pól.
Przez okres kadencji gruntownie przebudowano i wyremontowano wiele dróg na
terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, w tym między innymi: Brelików- Ropienka,
Stańkowa- Zawadka, Jureczkowa tzw. osiedle, ul. Łukasiewicza, ul. Gombrowicza,
ul. W. Pola, ul. Strwiążyk.
Przebudowa odcinków chodników w mieście oraz dostosowanie organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych do aktualnych potrzeb (m.in. na ul. Jana
Pawła II oraz Szkolnej)
Rozwiązany został problem parkowania przy ul. Jana Pawła II oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych. Wykonano remonty chodników w mieście
m.in. przy ul. Łukasiewicza, ul. Gombrowicza, ul. Nadgórnej czy ul. PCK.

WYDATKI
NA BUDOWĘ
I REMONTY
DRÓG

15,65
MLN ZŁ

9,33 MLN ZŁ

2011-2014

WYDATKI
NA BUDOWĘ
OŚWIETLENIA
ULICZNEGO

2015-2018

1,33
MLN ZŁ

0,576 MLN ZŁ

2011-2014

2015-2018

Droga gminna Brelików- Ropienka skraca
dojazd mieszkańców do domów.

Przebudowa ul. Gombrowicza przyczyniła się
do poprawy bezpieczeństwa.

W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
Współpraca z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz nadleśnictwami z terenu
powiatu bieszczadzkiego
Wspólna realizacja przedsięwzięć drogowych z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne oraz
Nadleśnictwem Bircza czy wspólna organizacja przedsięwzięć sportowych i promocyjnych to przykłady dobrej współpracy. Dodatkowo zapoczątkowano wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsca rodzinnej rekreacji poprzez
udzielanie dotacji inwestycyjnych dla nich.
Oczyszczenie rzeki Strwiąż i utrzymanie jej czystości jako atrakcji turystycznej.
Zorganizowano akcje społeczne sprzątania rzeki Strwiąż. Z roku na rok cieszyły się
większą popularnością, zaś w 2018 roku przyniosły rekord frekwencji. Dzięki tym i
innym działaniom Strwiąż jest czystszą rzeką niż kilka lat temu.

W akcji sprzątania rzeki Strwiąż
z roku na rok uczestniczy
coraz więcej mieszkańców.
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W ZAKRESIE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY PORZĄDKU
Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie wiejskim, zwłaszcza we
wsiach obecnie mających problemy z wodą pitną.
W trakcie tej kadencji wybudowana została nowa magistrala wodociągowa dla całego miasta oraz części wsi. To największa inwestycja gminy Ustrzyki Dolne od kilkunastu lat. Dzięki niej mieszkańcy mają gwarancję dostaw wody bez awarii. Koszt
wykonania magistrali wodociągowej to 7,8 miliona złotych. Wykonany również
został nowy wodociąg na terenie sołectwa Ropienka wraz z ujęciem wody za kwotę ponad 5 milionów złotych. Przygotowany został projekt techniczny na budowę
wodociągu w sołectwie Łobozew Dolny. Wykonano również kanalizację na terenie
miasta Ustrzyki Dolne przy ul. Ogrodowej, ul. Jana Pawła II, ul. Dobrej, ul. Nadgórnej,
ul. Sikorskiego w znacznej części ze środków zewnętrznych.
Podnoszenie jakości Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez umożliwianie
szkolenia i doposażenie jednostek działających na terenie gminy.
W trakcie kadencji podwojone zostały wydatki na doposażenie OSP. Zakupione zostały dwa nowe samochody pożarnicze dla jednostek OSP Wojtkowa i OSP Stańkowa oraz przekazano i wyremontowano samochody dla innych jednostek, w tym
m.in. OSP Zawadka. Przygotowano dokumentację techniczną na budowę dwóch
garaży strażackich dla OSP Łodyna i OSP Wojtkowa. Zakupiony został sprzęt poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców, w tym z pozyskanych środków zewnętrznych.

Dzięki nowej
magistrali
ponad 10 tysięcy
mieszkańców nie
ma problemów
z wodą.

WYDATKI
NA BUDOWĘ
KANALIZACJI
SANITARNEJ

3,86
MLN ZŁ

0,242 MLN ZŁ

2011-2014

WYDATKI NA
OCHOTNICZE
STRAŻE
POŻARNE

2015-2018

1,61
MLN ZŁ

0,723 MLN ZŁ

2011-2014

2015-2018

WYDATKI NA
BUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWYCH

11 MILIONÓW ZŁ
2015-2018

200 TYS. ZŁ
2011-2014

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
SEKTORA POZARZĄDOWEGO
Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi.
Uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wyposażony w
środki finansowe z konkursami ofert i trybem małych grantów. Dzięki temu do organizacji pozarządowych w ostatnim roku trafiło ponad 300 tysięcy złotych.

Utworzenie Powiatowej i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako
organów doradczych Burmistrza oraz Starosty - w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W lutym 2016 roku powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, która zapoczątkowała organizację Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

5

K W W A K T Y W N I DL A B I E S ZCZ A D

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jako organu doradczego - w zakresie spraw
dzieci i młodzieży. Zakończona pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Gminy i wybrana Młodzieżowa Rada Gminy drugiej kadencji to dowód na chęć uczestnictwa
młodzieży w życiu lokalnej społeczności i samorządu.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, aby mieszkańcy mogli realnie współdecydować o wydatkach gminy. Cztery edycje Ustrzyckiego Budżetu Obywatelskiego
oraz trzy edycje Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego to łącznie ponad 0,5 miliona złotych na zadania wybrane przez mieszkańców, w tym m.in. budowa parkingu
przy Szkole Podstawowej nr 2, budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich czy budowa miejsca rekreacji w Ustjanowej Górnej.

Młodzieżowi Radni przyszłością naszej gminy.

Utworzenie jednostek pomocniczych w mieście – osiedli oraz rad osiedli, które - na wzór sołectw na wsiach - będą współdecydowały o sprawach dla nich
ważnych.
W lipcu 2015 roku zmieniono statut gminy, który obecnie umożliwia tworzenie osiedli na terenie miasta.
Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych samorządu oraz mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.
Wprowadzona została w 2017 roku, a pierwsze zadania zostały zrealizowane
w 2018 roku. Wśród nich m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, rozwój infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym czy doposażenie siłowni plenerowej.
Działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wspieranie
inicjatyw na rzecz aktywizacji seniorów.
W 2018 roku zainaugurował działalność Ustrzycki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W pierwszym roku działalności chętnych było ponad 100 dorosłych studentów.

W ZAKRESIE
FUNKCJONOWANIA OŚWIATY
Analiza istniejącej sieci oświatowej oraz właściwe zagospodarowanie budynków
po szkołach zlikwidowanych w ostatnich latach.
W trakcie kadencji nie została zlikwidowana żadna szkoła, co w poprzedniej kadencji
miało miejsce. Budynki po zlikwidowanych szkołach będą miały nowe przeznaczenie: budynek byłej szkoły w Krościenku jest w trakcie przebudowy na mieszkania,
w budynku byłej szkoły w Równi powstanie jedyne w tej części Europy Centrum
szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych.
Oba zadania są wspófinansowane ze środków zewnętrznych.
Stworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży (m.in. przez półkolonie i zajęcia pozalekcyjne), właściwej organizacji czasu wolnego oraz inspirowania ich
do udziału w różnych formach aktywności uczniowskiej i społecznej.
Zapoczątkowano organizację „Wakacji w mieście” oraz „Ferii w mieście” dla dzieci
i młodzieży. Organizowano cykliczne imprez dla dzieci jak np. Gminny Dzień Dziecka oraz Bal Karnawałowy. Utworzony został Międzyszkolny Klubu Młodzieżowy
jako miejsce organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.
Żłobek Miejski
kosztował
ponad 3,5 miliona,
z czego ponad
2 miliony złotych
pochodzi ze środków zewnętrznych.

Żłobek Miejski
może przyjąć 45 dzieci.

Ustrzycki Uniwersytet Trzeciego Wieku
ma ponad 100 studentów.

DODATKOWO
WYKONANO
Wybudowany został Żłobek Miejski.
Uruchomione zostały oddziały
sportowe w SP nr 1 oraz oddziały
mistrzostwa sportowego w dyscyplinach narciarskich i pływaniu w
Szkole Podstawowej nr 2.
Powstała pracownia robotyki przy
Szkole Podstawowej nr 1, a pozostałe szkoły uzyskały nowy sprzęt
(w tym m.in. tablice interaktywne)
czy wyposażenie (w tym m.in.
indywidualne szafki w większości
szkół).
Uczniowie mieli możliwość
wyjazdu na wymianę zagraniczną
do Hiszpanii w ramach programu
Erasmus+
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W ZAKRESIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

DODATKOWO
WYKONANO

Kontynuacja remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Dokonano termomodernizacji budynków komunalnych w Ustrzykach Dolnych oraz
Liskowatem, w tym z pozyskanych środków zewnętrznych. Wykonano szereg remontów części wspólnych w budynkach komunalnych.

Wprowadzono dodatkowe terminy
odbioru odpadów komunalnych
z obszaru miasta z domów jednorodzinnych oraz z obszaru wsi
w miesiącach letnich.

Modernizacja i upiększanie terenów przy budynkach mieszkalnych.
Wprowadzono program „Ustrzyckie Podwórka”, w ramach którego wspólnoty
mieszkaniowe mogą uzyskać nawet połowę dofinansowania do realizacji zadań
przy blokach jak np. budowy parkingów czy miejsc spędzania wolnego czasu.

Wprowadzono programu pomocy
w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ustrzyki Dolne
w formie świadczenia zastępczego.

DODATKOWO
WYKONANO
Program „Ustrzyckie Podwórka”
dał możliwość współfinansowania
inwestycji przez gminę przy
wspólnotach mieszkaniowych.
Pierwsze efekty już widać!

Organizowano spotkania branży
turystycznej
Utworzono logo promocyjne gminy
Zapoczątkowano akcję społeczną
sprzątania szlaków spacerowych

W ZAKRESIE
TURYSTYKI

Uruchomiono podstację w Ustrzykach Dolnych Bieszczadzkich Drezyn
Rowerowych

Rozwijanie i doskonalenie promocji oraz informacji turystycznej. Zintensyfikowanie działań Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji (przywrócenie
form działalności instytucji z lat jej świetności 1999-2007).
Utworzono Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji, które po roku działalność
uzyskało najwyższy stopień certyfikacji ****. Utworzono Izbę Regionalną w Ustrzykach Dolnych.
Realizacja projektu Bieszczadzka Platforma Wirtualna – utworzenie profesjonalnego turystycznego portalu promocyjnego i informacyjnego.
Utworzono portal visitustrzyki.pl jako pełny wirtualny przewodnik po naszej gminie
dla turysty, w trzech wersjach językowych.
W porozumieniu z przedsiębiorcami turystycznymi przygotowanie całorocznego
pakietu usług turystycznych oraz różnych form nowatorskich w celu wydłużenia
sezonu turystycznego, w tym: Stworzenie Systemu Monitorowania Pobytu Turystów oraz Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Miejsc Noclegowych.
To zadanie nie zostało zrealizowane w tej kadencji i będzie realizowane w kolejnych
latach..

Uczymy patriotyzmu
i regionalizmu.
Izba Regionalna
pokazuje historię
naszego regionu.

Wykonany nowy
świąteczny
wystrój miasta.

Zapoczątkowano współpracę z
nowymi miastami partnerskimi: Sokółka (np. woj. podlaskie), Wojnicz
(np. woj. małopolskie) oraz Heviz
(Węgry)
Wykonano nowy świąteczny wystrój
miasta
Utworzono Szlak Kolonizacji Józefińskiej, Szlak Naftowy oraz Szlak
Korony Ustrzyckich Gór
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W ZAKRESIE SPORTU
I KULTURY FIZYCZNEJ

DODATKOWO
WYKONANO

Utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako podmiotu efektywnie zarządzającego wszystkimi obiektami sportowymi w mieście.
Po analizie kosztów utworzenia MOSiR podjęto decyzję o odstąpieniu od tego na
tym etapie. Będzie to możliwe do zrealizowania po wybudowaniu kolejnych obiektów sportowych na terenie gminy.

Większy wkład samorządu terytorialnego w funkcjonowanie sportu w mieście,
a zwłaszcza seniorskich drużyn: piłkarskich oraz siatkarskich.
Utworzono spółkę komunalną Miejski Klub Sportowy Bieszczady Ustrzyki Dolne,
która prowadzi własną szkółkę piłkarską oraz pierwszą w tej części Polski szkółkę
piłkarską Legii Warszawa Legia Soccer Schools.

Wykonano boisko ze sztuczną
nawierzchnią przy Szkole
Podstawowej nr 1
Utworzono Lodowisko Miejskie
Zapoczątkowano organizację
Mistrzostw Bieszczad w Nordic
Walking oraz Ustrzyckiego Biegu
Ulicznego
Zmodernizowano Stadion Miejski
w Ustrzykach Dolnych
Wybudowano tor rowerowy typu
pumptruck w Parku pod Dębami
Zapoczątkowano organizację letniej
edycji „Bieszczadzkiego Biegu
Lotników” oraz pikniku i zawodów
rowerowych „Rowerowe Ustrzyki
Dolne”

W 2017 roku
uruchomiono
dostępne cenowo
Lodowisko Miejskie.

Miejski Klub Sportowy
Bieszczady Ustrzyki Dolne,
która prowadzi własną
szkółkę piłkarską oraz
pierwszą w tej części
Polski szkółkę piłkarską
Legii Warszawa Legia
Soccer Schools.

Dzięki boisku
ze sztuczną
nawierzchnią
typu „Orlik”
dzieci, młodzież
i dorośli
aktywnie
spędzają
czas.
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Kandydaci
do Rady
Miejskiej
w Ustrzykach
Dolnych

DAWID DAROSZ
Ma 40 lat. Żonaty, dwójka dzieci. Na co dzień pracuje
w branży ubezpieczeniowej. Od lat angażuje się w życie
Szkoły Podstawowej nr 2 Narciarskiej Szkole Sportowej
w Ustrzykach Dolnych. Zaangażowanie to wykazuje w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ustrzyckiej Dwójki oraz
Radzie Rodziców. W tym roku szkolnym pełni funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców.
Okręg nr 4 (Brzegi Dolne, Krościenko, Liskowate)

RYSZARD LAWRENC
Ma 32 lata. Żonaty, dwójka dzieci. Zawodowo jest pracownikiem branży ochroniarskiej. Od 2015 roku z powodzeniem
pełni funkcję sołtysa sołectwa Ustjanowa Dolna. W trakcie
jego kadencji w Ustjanowej powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które zrzesza Panie z obu miejscowości. Dzięki jego
staraniom reaktywowana została Ochotnicza Straż Pożarna, która sukcesywnie powiększa szeregi swoich członków

PIOTR MAZUR
Ma 44 lata, jest żonaty i ma jedną córkę. Od 2010 roku pełni
funkcję sołtysa wsi Jureczkowa. W 2016 roku otrzymał nagrodę Sołtysa Roku 2016 w plebiscycie Gazety Codziennej
„Nowiny”. Zawodowo pracuje jako listonosz Poczty Polskiej.

oraz zdobywa nowe wyposażenie bojowe. W 2018 roku
wspólnie z mieszkańcami obu sołectw powołał do życia
Klub Sportowy Lotnik Ustjanowa, który został zgłoszony do
rozgrywek piłkarskich Klasy B Krosno.
Okręg nr 5 (Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna)

Dzięki swojej pracy każdego dnia ma kontakt z mieszkańcami wsi Jureczkowa, Wojtkówka, Wojtkowa, Nowosielce Kozickie, Chwaniów, Grąziowa i Trzcianiec. Daje mu to
możliwość poznania problemów i potrzeb mieszkańców
naszej gminy, które jako radny Rady Miejskiej będzie mógł
rozwiązać.

KAROL LENARD
Ma 21 lat. Jest studentem Politechniki Rzeszowskiej oraz
pracownikiem Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Okręg nr 1 (Arłamów, Grąziowa, Jamna Dolna, Jamna Gór-

Jest absolwentem ustrzyckiego „ogólniaka”, gdzie był za-

na, Jureczkowa, Kwaszenina, Nowosielce Kozickie, Trój-

angażowany w sprawy samorządu szkolnego. Był radnym

ca, Trzcianiec, Wojtkowa i Wojtkówka)

pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach
Dolnych, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego tej
Rady. Jest Prezesem Stowarzyszenia Młodzi- Kreatywni

KRZYSZTOF LEMISZ
Ma 55 lat. Żonaty, troje dorosłych dzieci. Od 7 lat na emeryturze. W pracy zawodowej był związany z górnictwem węgla kamiennego. Od 2014 roku pełni funkcję członka Rady
Sołeckiej sołectwa Ropienka. Od 2017 roku członek Rady

i Aktywni, które realizuje projekty dla ludzi młodych. Jednym
z nich jest otwarta w 2018 roku ogólnodostępna i bezpłatna
siłownia w Świetlicy Wiejskiej w Bandrowie Narodowym. Pisze projekty, dzięki którym pozyskuje środki zewnętrzne na
inicjatywy dla młodych mieszkańców naszej gminy.

Parafialnej przy parafii pw. św. Barbary w Ropience. Od 3 lat

Okręg nr 6 (Bandrów Narodowy, Hoszowczyk, Hoszów,

działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Ropience, gdzie jest du-

Jałowe, Moczary, Zadwórze)

żym wsparciem dla kobiet, które uczestniczą w jarmarkach
czy lokalnych i regionalnych świętach.
Okręg nr 2 (Ropienka, Stańkowa, Zawadka)

HENRYK TYMEJCZYK
Ma 66 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krako-

WŁADYSŁAW TARNAWSKI
Ma 62 lata. Żonaty, trójkę dorosłych dzieci. Pracuje w Domu
Pomocy Społecznej w Moczarach, gdzie zajmuje się sprawami administracyjno- technicznymi. Jest sołtysem wsi
Dźwiniacz Dolny. Jest radnym Rady Miejskiej obecnej kadencji. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia rozwoju wsi Dźwiniacz Dolny.
Okręg nr 3 (Brelików, Dźwiniacz Dolny, Leszczowate,
Łodyna, Serednica, Wola Maćkowa, Wola Romanowa)

wie na kierunku leśnictwo. Całe życie zawodowe związany
z lasami. Od 1973 roku do 2018 pełnił funkcję leśniczego.
W 2018 roku przeszedł na emeryturę. Wśród jego zainteresowań jest m.in. łowiectwo. Jest członkiem Koła Łowieckiego Jeleń w Wołkowyi. Jest radnym Rady Miejskiej wielu kadencji. W obecnej kadencji wielokrotnie pokazał, że sprawy
wiejskie są dla niego bardzo ważne, popierając dobre pomysły wpływające na rozwój terenów w wiejskich.
Okręg nr 7 (Daszówka, Łobozew Dolny, Łobozew Górny,
Sokole, Teleśnica Oszwarowa, Teleśnica Sanna, Równia)
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BOGDAN KWAŚNIK

BOŻENA BAŁKOTA

Ma 50 lat, jest żonaty i ma dwie córki. Od 1994 roku jest na-

Ma 53 lata, mężatka, matka dwóch dorosłych córek.

uczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

W Ustrzykach Dolnych na ulicy Generała Józefa Dwernic-

nr 2 Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych.

kiego mieszka 33 lata. Od ponad 20 lat prowadzi własną

Jest trenerem II klasy narciarstwa biegowego oraz posiada

działalność, a od 10 lat jest właścicielką ustrzyckiego Mły-

uprawnienia trenera UEFA A w piłce nożnej. Oprócz pracy

na. To w nim odbywa się coroczne Święto Chleba. Jako

zawodowej, na co dzień zajmuje się szkoleniem grup mło-

przedsiębiorca rozumie potrzeby osób prowadzących dzia-

dzieżowych oraz seniorskich ustrzyckich klubów sporto-

łalność gospodarczą, zaś jako pracodawca doskonale zna

wych MKS Bieszczady oraz KS Lotnik Ustjanowa. Do dziś

problemy rynku pracy w Ustrzykach. Zakładając Fundację

sam jest aktywnym piłkarzem, występując w rozgrywkach li-

Bieszczadzki Młyn walczy o zatrudnienie osób bezrobot-

gowych. Zajmuje się również szkoleniem narciarzy biegaczy

nych, które mają trudności ze znalezieniem pracy.

w klubie MKS Halicz Ustrzyki Dolne. Pełni funkcję Członka
Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółdzielni

Okręg nr 12 (Ustrzyki Dolne: ul. Bieszczadzka,
ul. Fabryczna, ul. Dwernickiego, ul. Jasień, ul. Naftowa)

Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Ustrzykach Dolnych.
Okręg nr 8 (Ustrzyki Dolne: ul. Gombrowicza, ul. W. Pola)

DARIUSZ GRZĄDZIEL
Ma 49 lat. Żonaty, ma dwójkę dzieci. Mieszka i pracuje
w Ustrzykach Dolnych. Na co dzień prowadzi działalność

JULIAN CZARNECKI
Ma 63 lata. Żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek. Od 1981
roku związany z oświatą jako nauczyciel. Przez 18 lat pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, zaś
przez 15 lat dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych. Od 2017 roku przebywa na emeryturze.
Przez 20 lat aktywny samorządowiec, lokalny społecznik

gospodarczą, a po pracy rozwija swoje pasje i zainteresowania jakimi są sport i turystyka. Posiada uprawnienia
instruktorskie i sędziowskie z zakresu narciarstwa i nordic
walking. Pełni kilka funkcji społecznych, w tym m.in. Prezesa Bieszczadzkiego Klubu Nordic Walking, Wiceprezesa
Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Koordynatora PSNW na Polskę Wschodnią.

i spółdzielca. W latach 1994-1998 Przewodniczący Rady

Okręg nr 13 (Ustrzyki Dolne: ul. 29 Listopada,

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. W latach 1998-2002 Rady

ul. Mickiewicza, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. Kopernika,

Powiatu Bieszczadzkiego, przewodniczący Komisji Oświaty

ul. Nadbrzeżna, ul. Szkolna, ul. Sikorskiego,

i Kultury Fizycznej. W latach 2002-2006 Rady Rady Miejskiej

ul. Wojska Polskiego)

w Ustrzykach Dolnych, zaś w latach 2006-2014 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
Okręg nr 9 (Ustrzyki Dolne: ul. Jagiellońska,
ul. Piastowska)

TADEUSZ KOCUR
Ma 67 lat. Żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci. Od 1972
roku jest związany ze szkolnictwem zawodowym. Był wicedyrektorem Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych

JAN KNIAZIOWSKI
Ma 65 lat, żonaty, czwórka dorosłych dzieci. Z wykształcenia jest technologiem drewna. Pracę zawodową rozpoczynał w Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Ustjanowa,
gdzie pełnił funkcje mistrza oraz kierownika produkcji. Od
1992 roku, czyli od momentu powstania Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” pełni

w Ustrzykach Dolnych. Wieloletni radny Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych oraz Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
Jako radny Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych jest blisko
mieszkańców i każdego dnia rozwiązuje ich problemy.
Okręg nr 14 (Ustrzyki Dolne: ul. 1 Maja, ul. Boczna,
ul. Działkowa, ul. Jana Pawła II, ul. Korczaka, ul. Lotników,
ul. Ogrodowa, ul. Przemysłowa, ul. Rzeczna, ul. Wiejska)

funkcję Prezesa Zarządu. Dzięki swojej ponad 25- letniej
pracy zawodowej jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
doskonale zna potrzeby i problemy mieszkańców. Jego
zdaniem spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć swojego przedstawiciela w Radzie
Miejskiej. To właśnie teren spółdzielni mieszkaniowych to
największe skupisko mieszkańców. Jest licencjonowanym

ZYGMUNT FICEK
Ma 55 lat. Żonaty, ma dwie dorosłe córki. Wykształcenie
wyższe. Wieloletni funkcjonariusz Wojska i Straży Granicz-

zarządcą nieruchomości.

nej. Od 9 lat na emeryturze. Obecnie pełni funkcję Prezesa

Okręg nr 10 (Ustrzyki Dolne: ul. Jana III Sobieskiego,

nych, którego jest założycielem. W 2013 roku, korzystając

ul. Stefana Batorego)

Stowarzyszenia Ogrodowego „Storczyk” w Ustrzykach Dolz nowych przepisów, był inicjatorem wyodrębnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk” ze struktur Polskiego
Związku Działkowego, co zakończyło się sukcesem.
Okręg nr 15 (Ustrzyki Dolne: ul. Bełska, ul. Dobra,

ANNA BUCZEK
Ma 40 lat, mężatka, matka dwóch synów. Posiada wykształcenie wyższe. Jest założycielem Stowarzyszenia Przyja-

ul. Krótka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Nadgórna, ul. Nowa,
ul. Pionierska, Plac Chopina, ul. Rynek, ul. Słoneczna,
ul. Wyzwolenia, ul. Zielona)

ciół Jest osobą kreatywną i otwartą na potrzeby innych.
Jest członkiem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 2, pełni funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. Pełni funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Na co dzień prowadzi własną działalność gospodarczą- biuro rachunkowe. Dzięki tej działalności doskonale
rozumie problemy i potrzeby przedsiębiorców.
Okręg nr 11 (Ustrzyki Dolne: ul. I. Łukasiewicza, ul. PCK,
ul. Stokowa, ul. Strwiążyk)

21 PAŹDZIERNIKA
POSTAW NA AKTYWNYCH
DLA BIESZCZAD
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Kandydaci
do Rady Powiatu
Bieszczadzkiego

OKRĘG NR 1
MIASTO
Ustrzyki Dolne

Kandydaci
do Rady Powiatu
Bieszczadzkiego

OKRĘG NR 2
GMINA

Ustrzyki Dolne
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Program 2019-2023
Kandydaci Aktywnych dla Bieszczad mają pomysł i plan do zrealizowania w naszym mieście, gminie i
powiecie. Nasz program wyborczy tworzyliśmy wspólnie z Państwem słuchając i rozmawiając o Państwa potrzebach w okresie mijającej kadencji. Ten program wyborczy tworzymy każdego dnia, nie
tylko przy okazji kampanii wyborczej. Poniżej przedstawiamy Państwu tylko główne punkty naszego
programu wyborczego na lata 2019-2023.

OŚWIATA
1.

budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr

2.
3.

2.
3.
4.

przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej

kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Ustrzywicza) oraz w miejscowościach Równia i Ustjanowa

nika pomiędzy budynkami
budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boisk

bozew Dolny oraz Krościenko
kach Dolnych (ul. Jasień, ul. Działkowa, ul. Gombro-

2 Narciarskiej Szkole Sportowej wraz z budową łącz-

4.

Górna
utworzenie gminnego programu dofinansowania
miejscowościach pozbawionych kanalizacji sanitar-

Przedszkolu nr 1 w Ustrzykach Dolnych

nej

utworzenie Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia

1.

przekształcenie Izby Regionalnej w Bieszczadzkie
Muzeum Regionalne, propagujące historię oraz dzie-

1.
2.

prowadzenie działań zmierzających do wykorzysta-

kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego oraz

miejscach niebezpiecznych

POLITYKA SPOŁECZNA
I OPIEKA ZDROWOTNA

Ustrzyckich Gór dla rodzin i osób indywidualnych
utworzenie nowych szlaków turystycznych spacerowych oraz rowerowych, w tym: Szlaku Budowli i Po-

6.

sołeckich opartych na lokalnych zasobach
rozwijanie istniejących szlaków turystycznych

KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
1.

1.
2.
3.
4.

utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów
poszerzenie oferty Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
utworzenie Gminnej Rady Seniorów
utworzenie Centrum Integracji Społecznej, służącemu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

budowa całorocznego Stadionu Zimowego im.
Stanisława Nahajowskiego w Ustjanowej Górnej,

INFRASTRUKTURA

z możliwością organizowania zawodów rangi mi-

2.

strzowskich
modernizacja Stadionu Miejskiego w Ustrzykach
Dolnych poprzez budowę infrastruktury lekkoatle-

1.

Chwaniów, Jałowe- Hoszów, Bandrów- Stebnik- Kro-

nia
budowa stref aktywności, składających się z: naturalnych boisk, edukacyjnych placów zabaw oraz

2.

budowa wodnego placu zabaw oraz tężni solanko-

3.

1.

PCK
budowa i remonty chodników na terenie miasta,
w tym m.in. przy ul. Strwiążyk oraz wzdłuż bloków

wej na terenie Ustrzyk Dolnych

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

budowa i remonty kolejnych dróg, w tym m.in. do
kach Dolnych przy ul. Strwiążyk, ul. Jagiellońnska-

Ustrzykach Dolnych
rozbudowa Zespołu Basenów „Delfin” o strefę SPA

ścienko, Ropienka „Górna”
Stadionu Zimowego w Ustjanowej Górnej, w Ustrzy-

siłowni plenerowych na terenach wiejskich oraz w

4.
5.

kontynuacja rozpoczętych remontów dróg, w tym
m.in. Stańkowa- Zawadka, Nowosielce Kozickie-

tycznej, budowę strzelnicy sportowej oraz oświetle-

3.

z ich systematycznym doposażeniem
utworzenie gminnego funduszu stypendialnego dla

utworzenie Centrum Wsparcia Biznesu jako miejsca
dla młodych mieszkańców poszukujących swojego

2.

miejsca w biznesie
wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych
w ramach programu współpracy z organizacjami

3.

oraz w ramach pożyczek dla organizacji
zawiązywanie partnerstw pomiędzy gminą a NGO
przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych ,

działania w celu dalszego rozwoju Korony Ustrzyc-

mników Sakralnych, Ustrzyckiej Rozety oraz szlaków

1.

nowych samochodów pożarniczych

kich Gór, w tym utworzenie Biegu Zdobywcy Korony

5.

przystosowanie istniejących świetlic wiejskich do

doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na

niesienie i zamontowanie progów zwalniających w

wotnych

klubu sportowego w Ustjanowej Górnej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

wy bezpieczeństwa mieszkańców

modernizacja przejść dla pieszych poprzez ich wy-

do celów ciepła systemowego, turystycznych i zdro-

4.

4.

utworzenie Straży Miejskiej w celu rozwiązania pro-

remiz strażackich w Łodynie i Wojtkowej oraz zakup

nia na terenie gminy Ustrzyki Dolne wód termalnych

budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zapleczem dla

młodych uzdolnionych artystów z terenu gminy

terenie gminy w sprzęt, w szczególności budowa

3.

budowa Świetlicy Wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym

potrzeb młodych mieszkańców naszej gminy wraz

blemu cudzoziemców na terenie gminy oraz popra-

oraz powiatu bieszczadzkiego
budowa wieży widokowej na Kamiennej Laworcie

3.

BEZPIECZEŃSTWO

dzictwo kulturowe miasta i gminy Ustrzyki Dolne

2.
3.

1.
2.

montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w

remont budynku i zakup nowego wyposażenia w

TURYSTYKA
I REKREACJA

KULTURA

budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ło-

łączących spółdzielnię LWSM „Drzewiarz”, SM „Pionierska” i wspólnoty mieszkaniowe (od ul. Jana III
Sobieskiego do ul. Gombrowicza oraz do ul. W. Wi-

4.

tosa)
rozwiązanie problemu brakujących miejsc postojo-

kontynuacja remontów gminnych budynków komu-

wych oraz utrzymania parkingów wewnątrz wspól-

nalnych oraz budowa nowego bloku komunalnego

not mieszkaniowych, w tym m.in. przy ul. Korczaka i

czynszowego w Ustrzykach Dolnych

ul. 1 Maja oraz Placu Chopina

integracyjnych

Nasz program
wyborczy jest realny
do wykonania
w okresie 5 lat.
Niektóre inwestycje są już rozpoczęte, ponieważ są przygotowane bądź są
w trakcie opracowania dokumentacje
projektowo- techniczne. Dla inwestycji,
które nie mają tej dokumentacji w pierwszym roku po wyborach zlecimy ich opracowanie.
Na przedstawione powyżej cele będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne, zarówno pochodzące z Unii Europejskiej jak
i budżetu państwa. Wiemy jak to zrobić.
Na część z zaproponowanych punktów
programu już złożyliśmy dokumentację
aplikacyjną i czekamy na rozstrzygnięcie
wyników naborów wniosków.
Każdego dnia jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu. Spotkajmy się 21 października przy urnach
wyborczych. Prosimy Państwa o głos.

