
/PROJEKT/ 
 

Uchwała Nr …………….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………... 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018 - 2021" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Ustrzyk Dolnych z realizacji "Gminnego programu 

opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018 – 2021" za 2021 rok, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
  



                                            Załącznik nr 1 

                                                                                   do projektu Uchwały Nr ……………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………………………………….. 

 
 
 

 

SPRAWOZDANIE 

 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI  

NA LATA 2018-2021 DLA GMINY USTRZYKI DOLNE 

ZA 2021 ROK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gmina Ustrzyki Dolne to jeden z najpiękniejszych regionów Podkarpacia, szczególnie 

Bieszczadów. Geograficznie leży w paśmie Gór Sanocko - Turczańskich. Dużą część 

powierzchni gminy zajmują lasy. Ustrzyki Dolne to liczący 12 tysięcy mieszkańców ośrodek 

miejski, położony w południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego, siedziba 

gminy i powiatu bieszczadzkiego. Ważny drogowy i kolejowy węzeł komunikacyjny leżący na 

trasie tak zwanej Małej i Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej, duży ośrodek turystyczny  

i usługowy. Nazwa miasta oznacza miejsce zbiegu potoków. Lokacja Ustrzyk nastąpiła w 1509 

roku. Ustrzyki leżały przy rozwidleniu ważnych traktów handlowych wiodących do Krosna, 

Sambora i na Węgry. Rozwijał się handel a szczególnie znane były tutaj targi na bydło. W roku 

1727 dzięki staraniom Ustrzyckich osada uzyskała prawa miejskie. Ożywienie życia 

gospodarczego spowodowało oddanie w 1872 roku do użytku linii kolejowej łączącej Ustrzyki 

z innymi miastami oraz rozwój przemysłu naftowego. Liczne atrakcje turystyczne i zaplecze 

okołoturystyczne wpływają pozytywnie na wizerunek gminy Ustrzyki Dolne jako gminy 

turystycznej. Przez miasto przebiega europejski dział wodny z rzeką Strwiąż, która należy do 

zlewiska Morza Czarnego. Od północy i wschodu otacza miasto pasmo Gór Słonnych  

z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody. Na terenie gminy istnieją znakomite warunki do 

uprawiania turystyki pieszej i rowerowej z wyznakowanymi szlakami turystycznymi.  

Pozytywnemu wizerunkowi i promocji miasta i gminy Ustrzyki Dolne sprzyjają liczne 

cyklicznie organizowane imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne, z których najważniejszymi 

są : Karpacki Jarmark Turystyczny, Święto Chleba. Ponadto Międzynarodowy Narciarski Bieg 

Lotników, Dni Ustrzyk Dolnych, Festyn Ludowy "Koszykalia", Międzynarodowa Akcja "Czyste 

Góry" oraz wiele innych imprez o lokalnym i regionalnym znaczeniu. 

Miasto jest siedzibą Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego ze wzorowo urządzonym Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym. Bogactwem 

tego rejonu jest unikatowa historia tych ziem z zachowaną bogatą architekturą sakralna  

i innymi zabytkami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) opracowano Gminny program opieki nad zabytkami 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021, który został uchwalony przez Radę Miejską  

w Ustrzykach Dolnych uchwałą Nr IV/40/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Program opieki nad 

zabytkami ma służyć zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. 

Nakreślone tutaj kierunki działań stopniowo prowadzą do poprawy stanu zachowania 

zabytków oraz lepszego ich udostępnienia i wykorzystania pod kątem turystycznym. Równie 

istotnym zdaniem dokumentu jest wskazanie wartości krajobrazu kulturowego gminy oraz 

potrzeby utrwalenia świadomości w społecznościach lokalnych, związanej z koniecznością 

dbałości o dziedzictwo. Programy opieki nad zabytkami mają na celu w szczególności: 



a. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej; 

b. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

c. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

d. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

e. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

f. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych  

z opieką nad zabytkami. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Burmistrz Ustrzyk 

Dolnych sporządza sprawozdanie z realizacji Programu, które następnie przedstawia Radzie 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Niniejsze sprawozdanie obejmuje 2021 rok. 

Podstawowym założeniem Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Ustrzyki Dolne 

było doprowadzenie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz lepszego ich udostępnienia 

i wykorzystania pod kątem turystycznym oraz wskazanie wartości krajobrazu kulturowego 

gminy na potrzeby utrwalenia świadomości w społecznościach lokalnych, związanej                     

z koniecznością dbałości o dziedzictwo. 

Aby lokalna społeczność zauważyła efekty wcielania w życie zasad nakreślonych           

w gminnym programie konieczne jest postrzeganie kultury, jako ważnego czynnika rozwoju 

ekonomicznego, uzupełniającego i wspierającego inne, priorytetowe płaszczyzny polityki 

samorządu. Działania gminy powinna cechować zasada zrównoważonego rozwoju, gdzie 

ochrona zabytków występuje równorzędnie z ochroną przyrody i potrzebami 

infrastrukturalnymi mieszkańców. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, opieka nad zabytkami sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza            

i polega w szczególności na zapewnieniu warunków: 

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku, 

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

4) korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

5) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii              

i kultury. 



Zadania opisane w Gminnym Programie Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Ustrzyki Dolne były 

realizowane poprzez wspólne działania władz samorządowych, Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, właścicieli obiektów i Parafie w ramach posiadanych przez te jednostki kompetencji, 

praw i obowiązków. 

 

Wykorzystanie środków zewnętrznych na prace przy zabytkach położonych na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne: 

 

Źródła 

finansowania 
Obiekt Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Rok 

Podkarpacki 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

Kaplica grobowa Jana  

i Amalii Wierzbickich  

w Ropience  

Wykonanie prac 

remontowo 

konserwatorskich  

 w zakresie remontu 

elewacji północno -

wschodniej 

30 000 zł 2021 

Podkarpacki 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

Cerkiew grekokatolicka pw. 

NMP w Liskowatem 

Wykonanie prac 

remontowo 

konserwatorskich  

 w zakresie remontu 

dachu nad babińcem 

30 000 zł 2021 

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  

Założenia programowe formułowane są na okres czterech lat i umownie przyjmuję się taki 

okres czasu na ich realizację, jednak niektóre z postulatów mają charakter długofalowego 

działania, przez co nie ma możliwości zrealizowania ich w tak zawężonym przedziale 

czasowym. 

a) Zabytki nieruchome oraz krajobraz kulturowy 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wszystkie działania 

prowadzone w obrębie obiektów zabytkowych oraz w ich otoczeniu wymagają stosownej 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednym z najważniejszych zadań gminy 

dotyczących zabytków nieruchomych jest poprawne prowadzenie gminnej ewidencji 

zabytków. Gmina Ustrzyki Dolne utworzyła gminną ewidencję zabytków, która prowadzona 

jest w formie kart zawierających w szczególności dane umożliwiające identyfikację zabytku. 

Gminna ewidencja zabytków stanowi część wojewódzkiej ewidencji zabytków, która z kolei 

jest częścią krajowej ewidencji zabytków prowadzonej przez Generalnego Konserwatora 

Zabytków. Gmina Ustrzyki Dolne prowadzi aktualizację zasobów zabytkowych, gdyż zbiór 

GEZ nigdy nie jest ostatecznie zamknięty. Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 



do ewidencji włącza się wartościowe obiekty dotychczas niezewidencjonowane, natomiast 

obiekty przekształcone, zdegradowane bądź nieistniejące należy usuwać z ewidencji. 

Kolejnym znaczącym czynnikiem wpływającym na jakość ochrony zabytków, jest jej 

prawidłowe uwzględnienie w ramach planowania przestrzennego. Podstawowym 

dokumentem w oparciu, o który prowadzona jest polityka gminy odnosząca się do dziedzictwa 

kulturowego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Ustrzyki Dolne, przyjęte Uchwałą Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 16 kwietnia 2016 r. Znaczna większość zabytków nieruchomych znajdujących 

się na terenie gminy Ustrzyki Dolne jest w stanie dobrym oraz bardzo dobrym. Właściciele tych 

obiektów rozpoznają bieżące potrzeby i prowadzą prace, co przekłada się na taki stan rzeczy. 

b) Zabytki ruchome 

Ruchome zabytki z terenu gminy Ustrzyki Dolne, to przede wszystkim zabytki o charakterze 

sakralnym, tj. wyposażenie i wystrój malarski kościołów oraz cerkwi grekokatolickich, a nadto 

pomniki nagrobne zlokalizowane na cmentarzach wyznaniowych oraz kapliczki. Należy 

zwrócić uwagę na to, że stan zachowania zabytków ruchomych na terenie gminy Ustrzyki 

Dolne jest stosunkowo dobry. Wynika to z faktu, że właściciele tych obiektów prowadzą lub 

przeprowadzili prace konserwatorskie, które poprawiły ich stan. Obecnie wszystkie kapliczki    

z terenu gminy chronione są na podstawie ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. W większości 

zlokalizowane są one na posesjach prywatnych, niemniej jednak stanowią nieodłączny 

element krajobrazu kulturowego.  

c) Zabytki archeologiczne 

Ważnym elementem poprawnie sprawowanej opieki nad zabytkami archeologicznymi są 

ponowne weryfikacyjne  badania powierzchniowe obszarów AZP, zlokalizowanych na terenie 

gminy, zwłaszcza tych rozpoznanych w latach 80 XX w. Stanowiska archeologiczne podlegają 

dużo silniejszym przeobrażeniom niż pozostałe kategorie obiektów zabytkowych. Wpływ mają 

na to między innymi czynniki naturalne: erozja gleby powodująca degradację stanowisk, czy 

przeobrażenie powodujące utrudnienia w obserwacji stanowisk, poprzez zrastanie ich 

powierzchni na skutek ugorowania pół oraz czynniki ludzkie: często nieświadome niszczenie 

stanowisk poprzez ich zabudowę. Ze strony gminy jednym z najistotniejszych czynników 

wpływających na jakość ochrony stanowisk archeologicznych, jest jej prawidłowe 

uwzględnianie w ramach planowania przestrzennego, zgodnie z kompetencjami jednostek 

samorządu terytorialnego. Jednym z pozytywnych aspektów uwzględniania ochrony stanowisk 

archeologicznych w planowaniu przestrzennym jest wiedza przydatna właścicielom oraz 

potencjalnym inwestorom planującym działalność w obrębie bądź sąsiedztwie stanowisk 

archeologicznych . 

 

 



d)Rozpoznanie, dokumentowanie i popularyzowanie zasobów dziedzictwa kulturowego 

Ważnym zadaniem gminy jest wspieranie działań zmierzających do lepszego rozpoznania 

zasobu dziedzictwa kulturowego na terenie podległym samorządowi, a także jego właściwe 

udokumentowanie i popularyzowanie. Działania takie prowadzą do kształtowania 

pozytywnego podejścia lokalnych społeczności do kwestii ochrony zabytków. Dodatkową 

korzyścią jest również wzrost świadomości na temat wykorzystywania potencjału dziedzictwa 

kulturowego dla ekonomicznego wzrostu regionu. Główne zadania samorządu w tej materii 

opierały się na szeregu działań dotyczących: 

1. Prowadzenia monitoringu i cyklicznej weryfikacji zasobów gminnej ewidencji zabytków:  

Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ewidencji włączono następujące karty 

adresowe zabytków: 

• Karta adresowa zabytku - stanowisko archeologiczne Ropienka nr 114-81/4, nr 1  

w miejscowości. Karta ewidencyjna stanowiska została opracowana w ramach 

prowadzonych badań archeologicznych pn.: Archeologiczne Zdjęcie Polski – AZP. 

Położenie: na stoku małej doliny, wały i garby terenowej o małej ekspozycji w kierunku N 

i NE na glebie gliniastej, mało kamienistej. 

• Karta adresowa zabytku – stanowisko archeologiczne Ustjanowa Górna nr 116-82/5, nr 3 

w miejscowości. Karta ewidencyjna stanowiska została opracowana w ramach 

prowadzonych badań archeologicznych pn.: Archeologiczne Zdjęcie Polski – AZP. 

Położenie: przy narożniku SW Zakładów drzewnych w Ustjanowej Górnej na stoku małej 

doliny, na wałach i garbach terenowych o małej ekspozycji w kierunku NE na glebie 

gliniastej, średnio kamienistej. Obecne stanowisko archeologiczne znajduje się  

w granicach administracyjnych miasta Ustrzyki Dolne.  

• Karta adresowa zabytku – stanowisko archeologiczne Ustrzyki Dolne nr 116-82/2, nr 1  

w miejscowości. Karta ewidencyjna stanowiska została opracowana w ramach 

prowadzonych badań archeologicznych pn.: Archeologiczne Zdjęcie Polski – AZP. 

Położenie: na stoku małej doliny, krawędzie, stoki wklęsłe i proste o małej ekspozycji  

w kierunku S i SW na glebie gliniastej, mało kamienistej. 

Obszar Gminy Ustrzyki Dolne obejmuje 20 obszarów AZP z czego blisko 11 jest niepełnych 

ze względu na podział z innymi gminami i granice państwa z Ukrainą. Stanowiska 

zlokalizowane na terenie Gminy Ustrzyki Dolne zewidencjonowano na 17 obszarach. Dwa 

obszary AZP-117-81; 118-81 dotychczas nie objęto badaniami powierzchniowymi, chociaż  

z tych terenów znane są stanowiska archeologiczne (nie ujęte jednak w ewidencji 

konserwatorskiej). Łącznie na terenie Gminy zewidencjonowano 112 stanowisk 

archeologicznych.   

2. Wzbogacenia infrastruktury turystycznej o ścieżki rowerowe, miejsca wypoczynku na 

szlakach, tablice informacyjne i punkty widokowe: 



1) Trasa rowerowa na Kamiennej Laworcie 

Opis trasy: Szlak rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Nadgórnej  

w Ustrzykach Dolnych. Dalej kierujemy się czerwonym szlakiem w kierunku górnej stacji 

narciarskiej na Kamiennej Laworcie. Z miejsca widokowego przy stacji narciarskiej podążamy 

czerwonym szlakiem w kierunku szczytu Kamiennej Laworty. Z tego miejsca kierujemy się 

 w stronę Źródeł Strwiąża. Z miejsca postojowego przy Źródłach Strwiąża podążamy szlakiem 

niebieskim do ul. Strwiążyk, a następnie ul. I. Łukasiewicza i ul. Gąbrowicza wracamy do ul. 

Nadgórnej skąd wyruszaliśmy.  

Na trasie można zobaczyć:  

a) Krzyż Nad Urwiskiem  

Usytuowany na wysokiej skarpie nad Strwiążem kilkumetrowy metalowy krzyż upamiętnia 

powstanie chłopskie z 1846 roku, a ściślej – straconych przez Austriaków uczestników rabacji 

galicyjskiej.  

b) Miejsce po dworze Nanowskiwch  

Wały po nieistniejącym już dworze Nanowskich wybudowanym około 1502 roku. Został 

spalony we wrześniu 1939 roku.  

c) Miejsce widokowe  

Miejsce widokowe znajduję się w górnej części stacji narciarskiej Laworta Ski. Stacja działa 

również w okresie letnim, umożliwiając wyciągnięcie rowerów.  

d) Szczyt Kamiennej Laworty  

Szczyt znajduję się na wysokości 769 m n.p.m. gdzie ustawiono metalowy krzyż oraz słup  

z legendą o Kamiennej Laworcie.  

e) Źródło Strwiąża  

To miejsce, w którym krzyżuję się szlak niebieski czerwony. W pobliskich wąwozach swój bieg 

rozpoczyna rzeka Strwiąż. W legendach zostały zawarte ludowe opowieść przekazujące 

ludowe wierzenia powstania rzeki.  

f) Dawna cerkiew greckokatolicka  

Cerkiew pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny wybudowana została w latach 1831-1838. 

Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. Przez pewien czas służyła jako magazyn.  

g) Kościół pw. św. Józefa Robotnika  

Kościół znajduje się przy ul. Gombrowicza. Budowę rozpoczętą 1983 roku a ukończono ją 

dopiero w 1991 roku. Kościół ma trzy wieże. Najwyższa ma długość 50 m.  

 

 

 

 

 



3. Organizacji imprez plenerowych promujących dziedzictwo kulturowe regionu: 

1) I Kiermasz Turystyczny, który odbył się 31 lipca 2021 r. oraz II Kiermasz Turystyczny, który 

odbył się 11 sierpnia 2021 r.   

Imprezy, na których promowane są atrakcje turystyczne oraz szlaki turystyczne piesze  

i rowerowe z Gminy Ustrzyki Dolne jak również dziedzictwo kulturowe regionu takie jak wyroby 

i rękodzieło regionalne lokalnych artystów i rzemieślników, którzy wystawiają swoje produkty. 

Dodatkowo na kiermaszach występowały lokalne zespoły ludowe, które promują tą kulturę. 

Podczas imprez przedstawiane były również książki o dziedzictwie kulturowym, wydane przez 

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji. 

2) Mini Rajd Rowerowy Na dwóch kółkach w krainie ropy, który odbył się 24 września 2021 r. 

oraz powstanie szlaku rowerowego Na dwóch kółkach w krainie ropy Ropienka - Stańkowa - 

Zawadka  

Projekt pt. „Na dwóch kółkach w krainie ropy” realizowany przez Grupę Nieformalną Na Dwóch 

Kółkach działającą przy Karpackim Stowarzyszeniu Turystyczno-Kulturalnym „Źródła Karpat” 

dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Fundacji 

Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i programu współpracy Gminy 

Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

W ramach projektu powstała trasa rowerowa w Gminie Ustrzyki Dolne. Przedsięwzięcie 

obejmuje nie tylko przygotowanie tej trasy, przebiegającej przez miejscowości Ropienka, 

Stańkowa, Zawadka, Brelików, ale też przygotowanie Mini Rajdu Rowerowego uroczyście 

otwierającego nowe, ważne miejsce atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów 

odwiedzających Gminę Ustrzyki Dolne. Wydarzenie przyciągnie lokalną społeczność do 

aktywnego uczestniczenia w rajdzie i zapoznania się z wyjątkowym produktem, który na 

kolejne lata wpisze się w atrakcję Gminy Ustrzyki Dolne.  

Na trasie szlaku rowerowego turystycznego powstały miejsca postoju i wypoczynku z tablicami 

informacyjnymi, na których znajduje się mapa szlaku oraz najciekawsze informacje  

o zabytkach i dziedzictwie kulturowym.   

 

 

 

 

 

 

 



4.Współpracy ze szkołami funkcjonującymi na terenie gminy, zmierzającej do 

upowszechnienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród dzieci i młodzieży: 

Tab.1. Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród dzieci i młodzieży w Szkole 
Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience 

 
Nazwa Szkoły 

 
Rodzaj działania: 

lekcja, akcja, program 
(z krótkim opisem) 

 
Termin 

wykonywanych 
działań (miesiąc 

i rok) 

 
Rodzaj wytworów: 

plakaty, ulotki, 
strony internetowe 

itp. 

Szkoła 
Podstawowa 
im. Ignacego 
Łukasiewicza 
w Ropience 

Konkurs plastyczny, wiedzy, 
literacki na wiersz, muzyczny 
na piosenkę, scenki z życia 

Łukasiewicza, gry planszowe, 
prezentacje, lekcje 
wychowawcze – 

przypomnienie historii 
miejscowej Kopalni Ropy 
Naftowej oraz Ignacego 

Łukasiewicza 

 
 

wrzesień  
i październik 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Szkolna strona 
Poznanie historii Kaplicy 
Grobowej Wierzbickich  - 

rozmowy, zwiedzanie 

 
sierpień 2021 

 
 
 
 

Porządkowanie Pomnika 
Walk UPA 

cały rok  
w zależności od 

potrzeb 

Akcja „Szkoła Pamięta” – 
porządkowanie 

zapomnianych i zabytkowych 
nagrobków 

listopad 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tab.2. Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród dzieci i młodzieży w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych 

Nazwa 
Szkoły 

Rodzaj działania: 
lekcja, akcja,  program 

(z krótkim opisem) 

Termin 
wykonywanych 
działań (miesiąc 

i rok) 

Rodzaj wytworów: 
plakaty, ulotki, 

strony internetowe 
itp. 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 1  
w Ustrzykach 

Dolnych 

Lekcje języka polskiego  
w klasach IV i V – „Legendy 

Bieszczadzkie 

październik, 
listopad 2021 r. 

Prace plastyczne 
dzieci ilustrujące 

treści legend 

Udział uczniów w uroczystości 
11 Listopada – składanie 
kwiatów pod pomnikami, 

miejscami pamięci narodowej 

listopad 2021 r. 

Zdjęcia na stronie 
internetowej szkoły  

i w mediach 
społecznościowych. 

Mniejszości narodowe na 
terenie Ustrzyk Dolnych – 
lekcja historii w klasach VII 

październik 
 2021 r. 

Wycieczka na kirkut – 
zdjęcia na stronie 

internetowej szkoły. 

Lekcje historii w klasach IV, V, 
VI, VII, VIII – zabytki wokół 

nas. 
(Omówienie wartości 
historycznej zabytków 

znajdujących się w Gminie 
Ustrzyki Dolne – cerkiew 

grekokatolicka w Ustrzykach 
Dolnych, barokowy kościół  

w Jasieniu, kościół p.w. Matki 
Bożej Królowej Polski  

w Ustrzykach Dolnych) 

czerwiec 2021 r. 
Wycieczki na kirkut – 

zdjęcia na stronie 
internetowej szkoły. 

Udział w warsztatach 
plastycznych w Bieszczadzkiej 

Aniołomanii. Omówienie 
tradycji związanej 

 z Ustrzykami – klasy I, II, III. 

maj – czerwiec 
2021 r. 

Prace plastyczne, 
drewniane figurki 
aniołów, wystawa 

prac w szkole. 

Udział w warsztatach 
kulinarnych w Muzeum Wsi  
i Młynarstwa. Omówienie 

tradycji kulinarnych regionu 

maj 2021 r. 

Zdjęcia umieszczone 
na stronie 

internetowej szkoły i 
w mediach 

społecznościowych. 

Udział w warsztatach w 
Bieszczadzkim Parku 

Narodowym na temat fauny  
i flory naszego regionu – klasy 

I, II, III. 

październik  
2021 r. 

Prace plastyczne 
uczniów, zdjęcia. 

Wycieczka klasy I szlakiem 

naftowym. Poznanie sposobu 

wydobywania ropy naftowej na 

terenie naszej gminy. 

czerwiec 2021 r. 
Zdjęcia, prace 

plastyczne uczniów. 

 

 
 
 



 
Tab.3. Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród dzieci i  młodzieży w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej 

Nazwa 
Szkoły 

Rodzaj działania: 
lekcja, akcja,  program 

(z krótkim opisem) 

Termin 
wykonywanych 
działań (miesiąc 

i rok) 

Rodzaj wytworów: 
plakaty, ulotki, 

strony internetowe 
itp. 

Szkoła 
Podstawowa 

im. 
Bohaterów 
Lotnictwa 
Polskiego  

w Ustjanowej 
Górnej 

 

Zajęcia organizowane  
w ramach działalności 
„Krajoznawczego koła 

zainteresowań” . 
Temat. „Zabytki architektury 

drewnianej regionu” 
Zapoznanie z rysem 
historycznym Cerkwi 

grekokatolickiej p. w. św. 
Paraskewii w Ustjanowej 

Górnej.  Analiza stylu 
architektonicznego obiektu. 
Charakterystyka mniejszości 
etnicznych zamieszkujących 
obszar wsi Ustjanowa przed 

wybuchem II wojny światowej. 

wrzesień 2021 r. - 

Prace porządkowe na 
Cmentarzu cerkiewnym  

z ceglaną kaplicą rodziny 
Szemelowskich w ramach 
zajęć Krajoznawczego koła 

zainteresowań 
Przedstawienie w ujęciu 
historycznym struktury 

społeczeństwa Ustjanowej 
przed wybuchem II wojny 

światowej. 

wrzesień 2021 r. - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab.4. Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród dzieci i  młodzieży w Szkole 
Podstawowej nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych   

Nazwa 
Szkoły 

Rodzaj działania: 
lekcja, akcja,  program 

(z krótkim opisem) 

Termin 
wykonywanych 
działań (miesiąc 

i rok) 

Rodzaj wytworów: 
plakaty, ulotki, 

strony internetowe 
itp. 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2 
Narciarska 

Szkoła 
Sportowa  

w 
Ustrzykach 

Dolnyc 

Zapalenie zniczy przez 
Samorząd Uczniowski pod 
Pomnikiem Ofiar Terroru 

1 i 11 listopada 
2021 r. 

 

Informacje 
na szkolnym 
Facebooku 

Szlakiem ustrzyckich 
pomników 

Lekcja historii 
w klasie IV b maj 

2021 r. 

Wykonanie albumów 
przez uczniów 

Udział uczniów klasy 8a  
w Bieszczadzkiej Grze 

Terenowej – poznanie historii, 
kultury, dziedzictwa 

kulturowego, Izby Regionalnej 
oraz szlaków dziedzictwa 

kulturowego 

listopad – 
grudzień 2021 r. 

Informacje 
na szkolnym 
Facebooku 

Realizacja elementów 
innowacji pedagogicznej na 

lekcjach historii w klasach 4-8 
„Ustrzyki Dolne dawniej i dziś” 

2021 r. Plakaty 

 

Tab.5. Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród dzieci i  młodzieży w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych   

Nazwa 
Szkoły 

Rodzaj działania: 
lekcja, akcja,  program 

(z krótkim opisem) 

Termin 
wykonywanych 
działań (miesiąc 

i rok) 

Rodzaj wytworów: 
plakaty, ulotki, 

strony internetowe 
itp. 

Szkoła 
Mistrzostwa 
Sportowego 

w  
Ustrzykach 

Dolnych 

Zapalenie zniczy przez 
Samorząd Uczniowski pod 
Pomnikiem Ofiar Terroru 

1 i 11 listopada 
2021 r. 

 

Informacje 
na szkolnym 
Facebooku 

Szlakiem ustrzyckich 
pomników 

Lekcja historii 
w klasie IV b maj 

2021 r. 

Wykonanie albumów 
przez uczniów 

Udział uczniów klasy 7n, 8n w 
Bieszczadzkiej Grze 

Terenowej – poznanie historii, 
kultury, dziedzictwa 

kulturowego, Izby Regionalnej 
oraz szlaków dziedzictwa 

kulturowego 

czerwiec 2021 r. 
Informacje 

na szkolnym 
Facebooku 

Realizacja elementów 
innowacji pedagogicznej na 

lekcjach historii w klasach 4-8 
„Ustrzyki Dolne dawniej i dziś” 

2021 r. Plakaty 

 

 

 



Podsumowując realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki 

Dolne na lata 2018-2021, który został uchwalony przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych 

uchwałą Nr IV/40/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. należy stwierdzić, że cele programowe 

realizowane były na bieżąco w ramach posiadanych w budżecie środków finansowych 

przeznaczonych na ochronę zabytków. Wykorzystane zostały środki zewnętrzne pozyskane 

między innymi od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

prac przy zabytkach położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. W okresie od 15 sierpnia 

2021 r. do 31.10.2021 r. Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury wraz z partnerami: Gminą Ustrzyki 

Dolne, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Prof. Eugeniusza Wanieka; 

Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych i Towarzystwem Opieki 

nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki realizowało projekt pod nazwą: „Mała architektura 

sakralna w gminie Ustrzyki Dolne – symbol wiary i pamięci”. Projekt odpowiadał na potrzebę 

wspierania społeczności lokalnej w angażowanie się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego. 

Realizacja projektu była odpowiedzią na konieczność podejmowania działań sprzyjających 

integracji międzypokoleniowej oraz międzyinstytucjonalnej dla upamiętniania oraz 

dokumentowania dziedzictwa kulturowego Kresów. W dniu 27.10. 2021 r. w Urzędzie Miejskim 

w Ustrzykach Dolnych odbyła się konferencja promująca i podsumowująca projekt. Wynikiem 

projektu jest inwentaryzacja 114 obiektów sakralnych stanowiących małą architekturę 

przydrożną gminy. Powstały uproszczone karty obiektów oraz mapy, na których zlokalizowano 

każdą poszczególną kapliczkę czy krzyż przydrożny.  

Zadania związane ze współpracą samorządu ze szkołami funkcjonującymi na terenie 

gminy, zmierzające do upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu wśród 

dzieci i młodzieży realizowane były na bieżąco i będą kontynuowane w latach kolejnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr ……………….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018 - 2021" 

 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) wójt, burmistrz, prezydent miasta 

sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. 

 

Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021 

został przyjęty uchwałą nr IV/40/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 

2018 r. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840)  Burmistrz Ustrzyk Dolnych sporządza sprawozdanie  

z realizacji programu, które następnie przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres za 2021 rok. 

 

Podstawowym założeniem programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ustrzyki Dolne 

było doprowadzenie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz lepszego ich udostępnienia 

i wykorzystania pod kątem turystycznym oraz wskazanie wartości krajobrazu kulturowego 

gminy na potrzeby utrwalenia świadomości w społecznościach lokalnych, związanej                     

z koniecznością dbałości o dziedzictwo. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki 

Dolne na lata 2018-2021” odnosi się do założeń ujętych w programie, przedstawia działania 

podjęte w 2021 roku w tym również z zakresu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym regionu wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


