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STULNO
Nowa (stara) świetlica

11 lutego 2012 r. społeczność wsi Stulno zainaugurowała działalność
gruntownie odnowionej świetlicy. Tego dnia odbyła się uroczystość
poświęcenia i oficjalnego otwarcia obiektu.
O godz. 14.00 na zaproszenie społeczności wsi Stulno do świetlicy przybyli
m.in. Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej ks. Adam Krasuski,
Starosta Włodawski - Wiesław Holaczuk, Wójt Gminy - Jan Łukasik,
Przewodniczący Rady Gminy - Marek Kuszneruk. Rolę gospodarzy pełniło Koło
Gospodyń Wiejskich, Sołtys Mieczysław Mazurek oraz radny Antoni Duda.
Uroczystość rozpoczęła się modlitwą oraz poświęceniem odnowionych pomieszczeń świetlicy. Wśród gości wymienić również należy zespół „WRZOS” z Włodawy, który swoimi występami uprzyjemniał spotkanie trwające do godz. 17.00.
O godz. 20.00 zaplanowano spotkanie dla wszystkich mieszkańców Stulna.
Z zaproszenia skorzystała głównie młodzież (ok. 40 osób).
Odnowienie świetlicy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie „Odnowa
i rozwój wsi” do którego Gmina Wola Uhruska złożyła wniosek i uzyskała
dofinansowanie w wysokości 75% kosztów netto (bez podatku VAT). Łącznie na
gruntowną modernizacją budynku (prace wewnętrzne wykończeniowe, w tym
wykonanie kuchni i sanitariatów, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne,
prace zewnętrzne - elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, utwardzenie części
terenu, ogrodzenie itd. ) wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzorem
inwestorskim wydano ok. 220 tys. zł. Roboty budowlane wykonała firma ŁUBEX
z Chełma, która została wybrana dopiero w trzecim przetargu - z powodu zbyt
drogiej oferty unieważniono pierwszy przetarg, a w drugim nie wpłynęła żadna
oferta). Prace trwały od 7 września do 28 grudnia 2012 r. To jednak jeszcze nie
koniec prac przy świetlicy - do wykonania pozostały drobne prace wykończeniowe oraz dokończenie ogrodzenia całej nieruchomości. Są to już roboty
dodatkowe, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie.
Mieszkańcom należy pogratulować zaangażowania w sprawy lokalne, gdyż to
właśnie ich inicjatywa przyczyniła się do podjęcia decyzji o remoncie tego obiektu
i w konsekwencji gruntownej modernizacji wiekowego już budynku. Szczególne
podziękowania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysowi i radnemu za przygotowanie uroczystości poświęcenia i otwarcia świetlicy.
Mariusz Jachimczuk

PROŚBA O FOTOGRAFIE

Zespół Redakcyjny zwraca się z gorącą prośbą do
mieszkańców gminy o udostępnienie historycznych fotografii
przedstawiających ciekawe obiekty lub wydarzenia z życia
lokalnej społeczności, parafii, zakładów pracy, szkół czy
uroczystości rodzinnych.
W związku z przygotowywanym do wydania drukiem
Leksykonu Lubelsko-Wołyńskiego w zakresie gminy Wola
Uhruska autorstwa dr Andrzeja Wawryniuka postanowiliśmy
poprosić mieszkańców naszej gminy o udostępnienie z własnych
zbiorów historycznych fotografii, które mogłyby stanowić
uatrakcyjnienie tego wydawnictwa. Jeśli zatem posiadają Państwo

historyczne fotografie przedstawiające jakieś ciekawe
wydarzenia, obiekty, widoki z naszego terenu, czy też uważają
państwo, że po prostu warto je zaprezentować szerszemu gronu
odbiorców prosimy o ich przynoszenie do Urzędu Gminy celem ich
zeskanowania - skanowanie potrwa kilka minut i fotografie wrócą
do właścicieli. Wszystkie fotografie po zeskanowaniu zostaną
wykorzystane do stworzenia galerii zamieszczonej na stronie
internetowej wolauhruska.pl, a najciekawsze z nich trafią do
książkowego wydania monografii gminy Wola Uhruska.
Z uwagi na zaawansowany stan prac nad monografią prosimy
o fotografie jak najszybciej - nie później niż do końca marca br.
Zdjęcia przynoszone później wzbogacą jedynie galerię
internetową.
Mariusz Jachimczuk
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u5 stycznia – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie miało

miejsce dokumentów do podpisania umowy z Urzędem
Marszałkowskim na realizację projektu zatytułowanego
„ Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości ”. Projekt
realizowany będzie na terenie sześciu gmin powiatu
włodawskiego: Hanny, Hańska, Urszulina, Włodawy, Woli
Uhruskiej i Wyryk. Całkowita wartość projektu - 4 032 tys. zł, a
dotacja wyniesie 66,88%. Do naszej gminy trafi ok. 1,7 mln zł
unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego
przy wkładzie własnym prawie 836 tys. zł. Projekt zakłada
uatrakcyjnienie turystyczne terenów nadbużańskich i obejmuje
m.in. wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych,
budowę zalewu w Bytyniu, budowę ścieżki krajoznawczej.
Gmina wzbogaci się również o tzw. „małą architekturę”
turystyczną czyli altany, pomosty do wodowania kajaków, czy
tablice informacyjne. Projekt zakłada także adaptację
pomieszczeń „Pompki” wraz z zagospodarowaniem
turystycznym terenu, zakupienie kajaków, łodzi pasażerskiej i
ratowniczej, oraz nowoczesnych urządzeń teletechnicznych, w
tym monitoringu - systemu zabezpieczeń na wypadek zagrożeń.
u17 stycznia – zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Uhruskiej.
u19 stycznia – w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło
się spotkanie podsumowujące realizację projektu nt. „E-Powiat
Włodawski”, opiewający na kwotę 5 133 548,68 zł, z czego
dofinansowanie 85% czyli 4 363 516,38 zł. Celem projektu było
przygotowanie urzędów gmin i starostwa powiatowego do
świadczenia usług on-line dla mieszkańców. W ramach Projektu
zakupiono 163 komputery, 33 serwery oraz 13 punktów
darmowego dostępu do Internetu (tzw. PIAP) w postaci
infokiosków zewnętrznych i wewnętrznych we wszystkich
gminach i w Starostwie Powiatowym.
u19 stycznia – w Piaskach oraz Siedliszczu odbyły się zebrania
wiejskie połączone z zebraniami sprawozdawczymi OSP.
u20 stycznia – Konwent Wójtów Powiatu Włodawskiego, na
którym wypracowano jednogłośny sprzeciw dotyczący
likwidacji Sądu Rejonowego we Włodawie i utworzenie w jego
miejsce trzech wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego
w Lubartowie.
u20 stycznia – w Uhrusku i Zbereżu zebranie wiejskie połączone
z zebraniami sprawozdawczymi OSP.
u3 lutego – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została
podpisana umowa na dofinansowanie Międzynarodowego

Pleneru Plastycznego „Kresy 92” oraz podpisano aneks do
umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”
realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, dzięki któremu 98 mieszkańców naszej gminy
otrzyma zestaw komputerowy o wartości 5 520 zł. Wkład
własny gminy na zestaw to 828 zł. Rozpoczęcie projektu - II
kwartał br.
u6 lutego – w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się spotkanie
gospodarzy Chełma i Włodawy oraz gmin Chełm, Ruda Huta,
Wola Uhruska i Włodawa na temat wypracowania stanowiska
w sprawie kursowania szynobusu na trasie Chełm – Włodawa.
u8 lutego – sesja Rady Gminy Wola Uhruska zwołana w trybie
nadzwyczajnym, której celem była zmiana Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 w zakresie
przeniesienia środków na realizację zadania pod nazwą
„Budowa kanalizacji we wsi Uhrusk, Siedliszcze, Wola
Uhruska i Bytyń” oraz zadania pod nazwą „Dolina Bugu –
bezgraniczne możliwości”.
u9 lutego – zebranie wiejskie sołectw Mszanka i Józefów.
u10 lutego – zakończenie i podsumowanie ferii dla dzieci
organizowanych przez Koł Gospodyń Wiejskich w świetlicy
Bytyniu.
u10 lutego – zebranie wiejskie w Szkole Podstawowej
w Macoszynie Dużym.
u11 lutego – oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Stulnie po jej
modernizacji wykonanej w ramach działania „Odnowa wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
u13 lutego – sesja Rady Gminy Wola Uhruska zwołana w trybie
nadzwyczajnym w celu podjęcia uchwały w sprawie
partnerstwa na rzecz projektu Centrum Promocji Kultury
Ludowej „Kresowiak” złożonego przez Stowarzyszenie Pieśni
i Tańca do programu Kapitał Ludzki.
u16 lutego – zebranie wiejskie w świetlicy w Mszannie.
u19 lutego – w zajeździe GIBSON odbyło się zebranie
sprawozdawcze koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Woli Uhruskiej, na którym wyróżniono dyplomami oraz
odznaczono medalami najaktywniejszych członków.
u21 lutego – zebranie wiejskie w Mszannie-Kolonii.
u22 lutego – w świetlicy w Potokach zebranie wiejskie wsi
Stanisławów i Potoki.
u28 lutego – zebranie wiejskie w Majdanie Stuleńskim.

GODZINY ODJAZDÓW autobusów z Woli Uhruskiej
Ponieważ nie wszyscy przewoźnicy publicznej
komunikacji samochodowej działający na naszym terenie
dokładają starań, aby ich rozkłady jazdy znalazły się na
przystankach postanowiliśmy zamieścić godziny odjazdów
autobusów i busów z Woli Uhruskiej.
5.45 – Chełm, linia 120W, Rudnik
6.04 – Włodawa (od poniedziałku do piątku) bus , ANDAX
6.20 – Chełm (od poniedziałku do piątku), 211, PKS Chełm
6.30 – Chełm (przez ul. Szpitalną), linia 120W, Rudnik
6.30 – Włodawa (w dni nauki szkolnej), PKS Włodawa
6.40 – Chełm (w dni nauki szkolnej), linia 120W, Rudnik
7.41 – Przymiarki (od poniedziałku do piątku) bus, ANDAX
7.45 – Chełma (w dni nauki szkolnej), PKS Chełm
8.14 – Włodawa (od poniedziałku do piątku) bus, ANDAX
8.20 – Chełm, linia 211, PKS Chełm
8.35 – Chełm (od poniedziałku do soboty), linia, 120W, Rudnik
8.41 – Włodawa (w dni nauki szkolnej), PKS Chełm
10.57 – Chełm (od poniedziałku do piątku) bus, ANDAX
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12.15 – Chełm, linia 211, PKS Chełm
12.30 – Chełm (do poniedziałku do piątku),120W, Rudnik
14.15 – Chełm (od poniedziałku do soboty), 211, PKS Chełm
14.30 – Chełm, 120W, Rudnik
13.44 – Włodawa (od poniedziałku do piątku) bus, ANDAX
16.05 – Przymiarki (od poniedziałku do piątku) bus, ANDAX
16.09 – Siedliszcze (w dni nauki szkolnej), PKS Włodawa
16.20 – Chełm, linia 211, PKS Chełm
17.55 – Chełm, linia 120W, Rudnik
18.54 – Stulno (od poniedziałku do piątku), PKS Chełm
Zamieszczenie rozkładów jazdy z innych miejscowości
wymaga zdecydowanie więcej miejsca, więc ograniczymy się
do podania kontaktów telefonicznych z przewoźnikami.
PKS Chełm, tel. 82 564 28 04
PKS Wschód, oddz. Włodawa, tel. 82 572 46 50
Rudnik - linia 120W, tel. 82 568 66 35
ANDAX, tel. 82 591 53 52
Opracował: Arkadiusz Dubij
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Gościnność Koła Gospodyń Wiejskich w Bytyniu

Również i w tym roku członkowie Koła Gospodyń Wiejskich
w Bytyniu z własnej inicjatywy podjęli działania zmierzające do
stworzenia przyjemnych warunków zabawy i wypoczynku, dzieciom
spędzającym ferie zimowe w miejscu zamieszkania.
W okresie od 30 stycznia do 10 lutego 2012 roku w godzinach od 10.00
do 16.00. w świetlicy wiejskiej w Bytyniu odbywały się spotkania dzieci,
chętnie korzystających z gościnności pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki pomysłowości Pani
Genowefy Franek – prezesa KGW i finansowemu oraz osobistemu zaangażowaniu wszystkich członków Koła, a także przy wsparciu miejscowych
sponsorów tj. właścicieli sklepu „PLON” oraz sklepu „KUFEREK”.

Głosy czytelników
Ostatni - czy może pierwszy po wznowieniu - nr WOKÓŁ
skłonił jednego z mieszkańców Woli Uhruskiej do
napisania swojej oceny Biuletynu.
Pan Andrzej Misztal - od niedawna mieszkaniec Woli
Uhruskiej - po przeczytaniu ostatniego numeru WOKÓŁ
postanowił podzielić się swoimi uwagami na temat tego
biuletynu. Oto niektóre z nich:
- „”Myślę, że należałoby podjąć działania, aby gazeta była
bardziej ciekawa, bardziej otwarta na potrzeby czytelników,
a do jej redagowania zachęcić, oprócz pracowników Gminy,
twórców kultury tutaj działających, nauczycieli ... o ile wyrażą
takie zainteresowanie.
- „Trzeba uatrakcyjnić szatę graficzną informatora,
przynajmniej wykonać kolorową okładkę, aby bardziej
zachęcały do czytania potencjalnych odbiorców”
- „Wiadomości zawarte w gazecie proponuję podzielić na dwie
części: w pierwszej ... zawrzeć aktualne informacje budżetowe,
...ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem gminy itp..
W drugiej zawarte byłyby materiały dotyczące funkcjonowania
szkół, biblioteki, działalności kulturalnej, edukacji regionalnej,
sportu, zdrowia itp. Za bardzo ważne uważam rozbudzenie
w czytelnikach zainteresowania miejscową historią,
środowiskiem przyrodniczym, tradycją, zwyczajami i tym

Dzieci spędzały czas na zabawie - uczestnicząc
w zajęciach plastycznych i w grach towarzyskich.
Podkreślić należy aktywność kulinarną
organizatorów, którzy codziennie przygotowywali
dzieciom słodki i gorący poczęstunek w postaci
ciasta, słodyczy, napojów a także placków ziemniaczanych, naleśników itp.. smakowitości.
W dniu 10.02.2012r. w świetlicy odbyło się
zakończenie i podsumowanie akcji Koła Gospodyń
Wiejskich w Bytyniu. W spotkaniu uczestniczył
Pan Marek Kuszneruk – Przewodniczący Rady
Gminy Wola Uhruska. Z informacji przedstawionej
przez Panią Genowefę Franek wynika, że z gościnności świetlicy wiejskiej w Bytyniu korzystało
około 12 – 19 dzieci dziennie. Łącznie w okresie
ferii w spotkaniach świetlicowych uczestniczyło
144 dzieci mieszkających w Bytyniu, w Woli
Uhruskiej, a także spoza naszej gminy, które
spędzały ferie na naszym terenie.
Z opinii wyrażanych przez uczestników
spotkania wynika, że działalność Koła Gospodyń
Wiejskich w Bytyniu cieszy się akceptacją dzieci,
życzliwością mieszkańców oraz uznaniem władz
samorządowych gminy Wola Uhruska.
Tegoroczna akcja jest kontynuacją przedsięwzięć organizowanych już od 3 lat przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Bytyniu, które spontanicznie i bezinteresownie podejmuje działania
zmierzające do zagospodarowania świetlicy
wiejskiej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
lokalnej społeczności.
Opr. Roman Łukasiewicz

wartościami, które integrowałyby miejscową społeczność”
- „W większości gmin redakcją miejscowych gazet zajmują się
towarzystwa regionalne i ośrodki kultury. Ponadto prowadzą
one i urządzają izby regionalne, izby pamięci, galerie sztuki,
miniskanseny, wydają książki, monografie, foldery. Ponieważ
u nas nie ma takich placówek i organizacji ..., należałoby się
zastanowić, czy nie byłoby warto powołać do życia np.
Uhruskiego Towarzystwa Regionalnego... Jeśli byliby
zainteresowani chętnie służę pomocą w realizacji tej
inicjatywy. Z poważaniem były członek Redakcji gazety
samorządowej <Ziemia Krasnostawska>. Andrzej Misztal”.
Bardzo nas ucieszyła ta żywa reakcja na ukazanie się
ostatniego numeru naszego biuletynu. Przesłane uwagi są
w części zgodne z naszą wizją Biuletynu - chcemy być otwarci
na współpracę ze wszystkimi, którzy taką wolę będą okazywać.
Dlatego też ponawiamy apel z poprzedniego numeru
o przesyłanie materiałów do ewentualnego publikowania
w kolejnych numerach WOKÓŁ.
Sylwetkę autora listu do Redakcji WOKÓŁ - Pana Andrzeja
Misztala , możemy bliżej poznać poprzez stronę
www.wolauhruska.pl na której w zakładce Kultura
zamieszczona jest broszurka opracowana z okazji wystawy
obrazów jego autorstwa jaka miała miejsce w styczniu br.
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej. Warto tu też
zaznaczyć, że w tym miejscu planowane są kolejne wystawy
prac malarskich i rzeźbiarskich.
Mariusz Jachimczuk
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ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE
W okresie zimowo-wiosennym częściej chorujemy,
dlatego przedstawiamy na łamach WOKÓŁ kilka
informacji o opiece zdrowotnej na terenie gminy.
Podstawową opiekę zdrowotną świadczy na naszym
terenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Woli Uhruskiej kierowany przez lek. Czesława Parola.
Harmonogram przyjęć poszczególnych lekarzy
zatrudnionych w SP ZOZ przedstawia się następująco:
Godz.
Imię i nazwisko lekarza
Dzień
Poniedziałek 8.00-13.00 lek. Violetta Żylińska
13.00-18.00 lek. Czesław Parol
8.00-13.00 lek. Barbara Lipiak-Kaszczuk
Wtorek
8.00-13.00 lek. Czesław Parol
13.00-18.00 lek. Violetta Żylińska
9.00-17.00 lek. Barbara Lipiak-Kaszczuk
Środa
8.00-13.00 lek. Violetta Żylińska
13.00-18.00 lek. Czesław Parol
9.00-17.00 lek. Barbara Lipiak-Kaszczuk
Czwartek
8.00-11.00 lek. Czesław Parol
11.00-14.00 lek. Violetta Żylińska
15.00-18.00 lek. Grażyna Jaworska
8.00-13.00 lek. Barbara Lipiak-Kaszczuk
Piątek
8.00-13.00 lek. Czesław Parol
13.00-18.00 lek. Violetta Żylińska
9.00-17.00 lek. Barbara Lipiak-Kaszczuk
Ponadto w uzasadnionych przypadkach w godz. 15.0018.00 można liczyć na wizyty domowe. Gabinet zabiegowy
świadczy usługi medyczne w godz. 8.00-18.00. Dodatkowo w
pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 8.00-9.30 działa
Punkt Pobrań materiału do badań analitycznych.
Niestety umowa z NFZ nie daje SP ZOZ-owi możliwości
uruchomienia opieki medycznej w soboty i niedziele.
W nagłych przypadkach zagrożenia życia, pomocy należy
szukać dzwoniąc pod nr Pogotowia Ratunkowego - 999.
Natomiast zabiegi czy opiekę doraźną świadczy SP ZOZ we
Włodawie przy Al. Piłsudskiego 64 w budynku po Oddziale dla
Przewlekle Chorych, tel. 82 572 58 57.
Oprócz miejscowego SP ZOZ-u w Woli Uhruskiej
funkcjonuje również zespół wyjazdowy Stacji Ratownictwa
Medycznego oraz od 2010 r. Dzienny Punkt Rehabilitacji
Ambulatoryjnej SP ZOZ-u włodawskiego. W roku 2011
z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 561 pacjentów, a do
20 lutego br. 80 osób.
Duży odsetek pacjentów stanowią dzieci szkolne cierpiące
na wadę postawy (najczęściej jest to skolioza). Głównym
powodem powstawania tej wady, jest nieprawidłowa pozycja
ciała podczas zajęć lekcyjnych oraz plecaki - nie tylko zbyt
ciężkie lecz również źle noszone - przeważnie na jednym
ramieniu powodując przechylanie ciała w jedną stronę.
Ponadto do wad postawy przyczynia się bierny tryb życia
Rehabilitacja to kompleksowe działanie składające się
z wielu powtarzalnych zabiegów, które mają na celu
przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności fizycznej
i psychicznej.
Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych

w ramach umowy SP ZOZu Włodawa zawartej z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Skierowanie na zabiegi może wystawić
każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku
dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz
specjalista z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni
ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad
postawy).
Przy rejestracji pacjent musi posiadać skierowanie do
poradni (w przypadku leczenia odpłatnego bez skierowania),
legitymację ubezpieczeniową i dowód osobisty.
W punkcie rehabilitacji dziennej największym
powodzeniem cieszy się masaż ręczny oraz gimnastyka
lecznicza.Pełny zakres zabiegów to:
lkinezyterapia – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza.
Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe.
Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały
organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie
niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej
rehabilitacji.
lhydroterapia – metoda leczenia bodźcowego polegająca na
zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej,
stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi
odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej
odpowiednio do danej terapii. Hydroterapia wpływa
korzystnie na układ krążenia, układ nerwowy oraz wiele
innych narządów organizmu.
lfizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, w której na
organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi,
pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi
specjalnymi urządzeniami oraz różnego rodzaju prądami.
Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny
program uwzględniający specyfikę stanu zdrowia pacjenta.

Zapraszamy do korzystania z usług Punktu
Rehabilitacji Ambulatoryjnej w Woli Uhruskiej, który
mieści się przy ul. Gimnazjalnej 34 (w budynku
Gimnazjum) pracujący od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do godz. 14.00 tel. 82 591 52 36 wew 28.
Arkadiusz Dubij

WOKÓŁ Woli Uhruskiej
Zespół Redakcyjny: Leszek Jóźwiak, Maciej Markuszewski, Jerzy Brzozowski, Arkadiusz Stasiejko, Arkadiusz Dubij, Marek Pakuła
Redaktor Naczelny: Mariusz Jachimczuk
Redakcja techniczna: Mariusz Jachimczuk, Arkadiusz Dubij, Marek Pakuła
Adres: Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, e-mail: wola@wolauhruska.pl
Druk: Drukarnia KORZAN, ul. Szkolna 16, 22-100 Chełm, tel. 82 564 00 55

4

WOKÓŁ Woli Uhruskiej

