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Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Uhruska

Powraca WOKÓŁ

Z nowym 2012 rokiem powracamy do wydawania
WOKÓŁ Woli Uhruskiej.
Po dosyć długiej przerwie (od 2009 r.) w wydawaniu
Biuletynu Informacyjnego Gminy Wola Uhruska przedstawiamy
Państwu kolejny jego numer, w którym dokonujemy
podsumowania minionego 2011 r. oraz prezentujemy plany
działalności Gminy na najbliższe miesiące.
Na początek jednak kilka słów o samym Biuletynie. Zgodnie
z ustawą prawo prasowe każde wydawnictwo ukazujące się
częściej niż raz do roku wymaga m.in. zarejestrowania i
ustanowienia Redaktora Naczelnego. W związku z takimi
wymogami na ostatniej sesji Rady Gminy Wola Uhruska, która
odbyła się 29 grudnia 2011 r. radni podjęli uchwałę w sprawie
wydawania Biuletynu „WOKÓŁ Woli Uhruskiej”. Następnie
Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójt Gminy powołał Redaktora
Naczelnego Biuletynu, Zespół Redakcyjny oraz wyznaczył
przedstawiciela do Rady Programowej Biuletynu.
Zgodnie z tymi dokumentami treść Biuletynu opracowuje
Zespół Redakcyjny z Redaktorem Naczelnym, a przed
skierowaniem do druku Rada Programowa zatwierdza projekt
każdego numeru Biuletynu. Radę Programową tworzą Wójt
Gminy – Jan Łukasik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy –
Roman Łukasiewicz i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej –
Ewa Grum. Skład Zespołu Redakcyjnego oraz kontakt z
Redakcją przedstawiony jest na końcu Biuletynu w stopce
redakcyjnej.
W założeniu Biuletyn docelowo ma byc miesięcznikiem,
natomiast początkowa częstotliwość jego ukazywania się będzie
zależała od wielu czynników i nie powinna być mniejsza niż raz
na kwartał.
Pragniemy w Biuletynie przedstawiać najważniejsze
sprawy z życia gminy, począwszy od realizowanych inwestycji,
poprzez bieżącą działalność, na ogłoszeniach i informacjach
codziennych kończąc.
Pragniemy również mieszkańcom gminy umożliwić
wypowiadanie się na łamach Biuletynu dlatego też będziemy
otwarci na wszelkie propozycje, sugestie czy też gotowe do
publikacji materiały, o ile będą one sygnowane imieniem i
nazwiskiem autora. Oczywiście nie jesteśmy w stanie
zagwarantować uwzględnienia czy zamieszczenia wszystkich
propozycji. O tym co się ukaże w Biuletynie decydować będzie
Zespół Redakcyjny z Redaktorem Naczelnym oraz Radą
Programową.
Warto tu dodać, że Biuletyn będzie wydawany w tradycyjnej
formie papierowej, ale również będzie udostępniany w wersji
elektronicznej na stronie internetowej gminy - wolauhruska.pl.
Życząc ciekawej lektury liczymy na żywy oddźwięk
poruszanych tu spraw.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
i Rady Programowej Biuletynu
Redaktor Naczelny – Mariusz Jachimczuk
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Podsumowanie

Styczeń tradycyjnie już jest okresem podsumowania
minionego roku. Również i my pragniemy przedstawić
podsumowanie ubiegłego roku w działalności samorządu gminy
Wola Uhruska.
Podsumowanie rozpoczynamy od danych statystycznych. Na
koniec 2011 r. gminę zamieszkiwało 4 139 osób. Najwięcej osób
mieszka w Woli Uhruskiej - 1639, drugą najliczniejszą miejscowością
jest Uhrusk - 565, następnie Bytyń - 356, Siedliszcze - 258, Stulno 217, Kosyń - 187, Mszanna - 149, Zbereże - 141, Piaski - 118,
Macoszyn Duży - 114, Nadbużanka - 79, Mszanka - 69, Majdan
Stuleński - 66, Stanisławów - 61, Potoki - 41, Józefów - 37,
Małoziemce - 24 i Mszanna-Kolonia - 18. W ubiegłym roku urodziło
się 26 dzieci, 38 mieszkańców wstąpiło w związek małżeński i 45
osób zmarło. Jak widać z powyższego saldo przyrostu naturalnego
jest ujemne, co niestety pokrywa się z tendencją ogólnokrajową ubywa nas.
Jednym z czynników mogących wpływać na zainteresowanie
gminą jest poziom infrastruktury technicznej i społecznej - im wyższy
tym większa szansa na lepsze warunki życia mieszkańców. Samorząd
gminy czyni wiele starań, aby stan infrastruktury technicznej stale się
podnosił. Dowodem na to są realizowane coraz to nowe inwestycje z
dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Oto najważniejsze z
nich:
1. Budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej.

W 2011 r. zadanie obejmowało budowę ul. Spacerowej w Woli
Uhruskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 do
skrzyżowania z drogą powiatową Wola Uhruska-Potoki.
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u2 grudnia 2010 r. – I Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VI kadencji
(2010 – 2014), na której to nowo wybrani Radni złożyli
ślubowanie, po czym spośród swego grona wybrali
Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy. Tego samego dnia odbyła się również II Sesja Rady Gminy,
na której Wójt Gminy Wola Uhruska złożył ślubowanie.
u30 grudnia – III Sesja Rady Gminy , na której Radni między innymi
podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.
u4 stycznia 2011 r. – we Włodawie odbyło się podsumowanie
projektu „Dwustulecie Powiatu Włodawskiego”.
u11 stycznia – wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy,
którego celem była analiza kosztów funkcjonowania placówek
oświatowych z terenu gminy Wola Uhruska.
u10 lutego – IV Sesja Rady Gminy - między innymi podjęto uchwałę
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego.
uod 10 do 16 lutego – zebrania wiejskie w Piaskach, Bytyniu,
Uhrusku, Mszance, Mszannie, Macoszynie Dużym.
u17 lutego – V Sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w
sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Macoszynie Dużym oraz Szkoły Podstawowej w Uhrusku.
u31 marca – VI sesja Rady Gminy, na której to Radni między innymi
podjęli uchwały dotyczące przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Macoszynie Dużym i Szkoły Podstawowej w Uhrusku ze szkoły o
strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym w
szkołę o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddz.
przedszkolnym.
u3 kwietnia – wybory do Izb Rolniczych.
u9 kwietnia – w Urzędzie Gminy odbył się Zjazd Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
u15 kwietnia – Dyktando Papieskie w Gimnazjum.
u28 kwietnia – VII sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwałę w
sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
u3 maja – jak co roku przy pomniku poświęconym żołnierzem
Lotnego Oddziału AK „Nadbużanka” odbyły się uroczystości
patriotyczne z okazji święta Konstytucji 3 Maja.
u8 maja – wybory uzupełniające w Uhrusku do miejscowej Rady
Gminy.
u22 maja – międzygminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
w Dubecznie, w których udział wzięło 15 jednostek OSP.
uw dniach 27 i 28 maja – sympozjum naukowe w Woli Uhruskiej pt.
„Wołyń – Polesie – Religia, Kultura, Historia i Język”, w którym
wzięli udział Ks. biskup Marcjan Trofimiak z Łucka, prof. dr
hab. Feliks Czyżewski i wielu innych naukowców z kraju i
zagranicy.
u12 czerwca – Powiatowe Zawody OSP w Hannie, w których udział
wzięło 16 jednostek OSP.
u14 czerwca – VIII Sesja Rady Gminy, na której Radni pozytywnie
zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.,
po czym udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wola Uhruska za
2010 r.
u16 czerwca – we Włodawie odbyły się powiatowe zawody
młodzieżowych drużyn pożarniczych.
uw dniach od 11 do 29 lipca – miała miejsce X edycja Obozu
Społeczno-Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Ogółem podczas trwania obozu udzielono 1952 porady medyczne.
u21 lipca – podpisaliśmy umowę na realizację projektu pod nazwą
„Poprawa czystości powietrza na terenie Gminy Wola Uhruska
w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii
słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła”.
u26 lipca – została podpisana umowa z wykonawcą, celem której
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będzie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz z modernizacja
gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu.
uw dniach od 1 do 14 sierpnia – w Woli Uhruskiej odbywał się
Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”.
uw dniach od 4 do 7 sierpnia – odbyły się Europejskie Dni
Dobrosąsiedztwa 2011 - Wola Uhruska, Zbereże, Adamczuki
z Transgranicznym Biegiem „Po-lesie”, spływem kajakowym
Bugiem, rajdem rowerowym z Włodawy do Szacka, II
Transgranicznym Turniejem Służb Mundurowych w piłce nożnej
(służby graniczne PL, BY, UA), zawodami wędkarskimi oraz
międzynarodową konferencją „Nasze Polesie, Nasz Bug”.
u5 sierpnia – została podpisana umowa dotycząca budowy
świetlicy wiejskiej w Siedliszczu.
u31 sierpnia – IX Sesja Rady Gminy, na której m.in.. dokonano
analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
pierwsze półrocze.
u9 września – podpisaliśmy umowę na remont i modernizację
świetlicy wiejskiej w Stulnie.
u10 września – we Włodawie odbyło się spotkanie dotyczące
realizacji wspólnego projektu pod nazwą: „Poprawa stanu
infrastruktury i wyposażenia jednostek ratowniczych w
ramach budowy transgranicznego systemu ochrony
przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof
na polsko – białorusko – ukraińskim pograniczu”.
u16 września – wyjazd 30 osobowej grupy do Lubomla na Ukrainie,
celem którego było porządkowanie znajdującego się tam polskiego
cmentarza.
u22 września – X Sesja Rady Gminy, na której m.in.. podjęto uchwałę
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym
przedszkolu.
uod 25 września – do 1 października – Parafia p.w. Ducha
Świętego przeżywała Misje parafialne połączone z obchodem
jubileuszu 25 lecia powstania Parafii.
u1 października – odbyły się uroczystości związane z nadaniem
Placówce Straży Granicznej w Zbereżu imienia gen. bryg.
Wilhelma Orlika-Rückemanna.
u5 października – miała miejsce uroczystość symbolicznego
otwarcia inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa układu
komunikacyjnego w Woli Uhruskiej: ul. Spokojna, Krzywa,
Odrodzenia, Leśna, Źródlana, i Spacerowa” zrealizowanej dzięki
dofinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
u7 października – została podpisana umowa na dostawę i montaż
windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w
budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej.
u9 października – wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
u25 października – Forum Gminy ds. Społecznych, na którym
konsultowano projekt Programu współpracy Gminy Wola Uhruska
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
u3 listopada – XI Sesja Rady Gminy, na której m.in..podjęto uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, środków transportowych na rok 2012 oraz
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy Wola Uhruska na 2012 rok.
u15 grudnia – XII Sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwałę w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
u29 grudnia – XIII Sesja Rady Gminy, na której m.in. podjęto
uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2012.
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Ciąg dalszy ze str. 1 Nadzór inwestorski powierzono w drodze przetargu P. Markowi

Wartość budowy ul. Spacerowej w wyniku przetargu ustalono na
kwotę 1 380 459,96 zł. Na wykonawcę robót wybrano firmę
„DROGTOM” Roboty Inżynieryjno-Drogowe Tomasz
Pruszkowski z Włodawy. Nadzór inwestorski powierzono firmie
RK PROJEKT Robert Śpiewak z Puław. Łączna wartość projektu
pn. „Budowa układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej: ul.
Spokojna, Krzywa, Odrodzenia, Leśna, Źródlana i Spacerowa”
realizowanego w latach 2008-2011 wyniosła 4 389 261,34 zł, a
uzyskana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wyniosła 2 008
256,77 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Wola Uhruska.

Zielińskiemu z Włodawy.
Na realizację projektu gmina uzyskała dotację w wysokości
5 397 074,98 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska i Bytyń wraz
z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu.
Projekt obejmuje budowę ok. 20 km kanalizacji sanitarnej,
pięciu przepompowni ścieków oraz modernizację gminnej
oczyszczalni ścieków w Bytyniu. Wartość szacunkowa projektu
ustalona została na kwotę 7 973 924,74 zł. W wyniku przetargu
wartość robot budowlanych ustalono na kwotę 5 374 619,64 zł i
dnia 26.07.2011 r. zawarto umowę z firmą TECHNOBUD Sp. z
o.o. z Chełma. Nadzór inwestorski powierzono P. Markowi
Zielińskiemu. Roboty budowlane rozpoczęto na przełomie lipca i
sierpnia 2011 r., a zakończenie planowane jest na wrzesień 2013 r.
Na realizację projektu uzyskano dotację w wysokości ok. 3 277
200,00 zł (dokładna wartość zostanie ustalona po zawarciu aneksu
z Urzędem Marszałkowskim) z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
5. „Budowa oraz remont świetlic wiejskich we wsi Siedliszcze
i Stulno wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem
wyposażenia” oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w świetlicy wiejskiej w Uhrusku”.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące
Zadanie obejmowało budowę 66 przydomowych oczyszczalni
przedsięwzięcia:
ścieków na terenie miejscowości lub ich części, w których nie jest
planowana budowa kanalizacji zbiorczej. W poszczególnych 1) budowa świetlicy w Siedliszczu za kwotę 667 480,40 zł.
miejscowościach wybudowano następujące ilości oczyszczalni: w
Mszannie 5 szt., Mszannie-Kolonii 3 szt., w Mszance 3 szt., w
Kosyniu 10 szt., w Siedliszczu 6 szt., w Piaskach 6 szt., w
Macoszynie Dużym 12 szt., w Woli Uhruskiej 2 szt., w Uhrusku 3
szt., w Małoziemcach 3 szt., w Majdanie Stuleńskim 2 szt., w
Zbereżu 3 szt., w Stanisławowie 1 szt., w Potokach 3 szt. i w
Józefowie 4 szt. Wartość inwestycji po przetargu ustalono na kwotę
960 488,77 zł. Umowę z PPHU ŁUBEX z Chełma podpisano
22.06.2011 r., a roboty zakończono w grudniu br. Na realizację
projektu uzyskano dotację w wysokości 585 663,88 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (w ramach tego samego
Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w sierpniu 2011 r. - umowę
projektu w roku 2010 wybudowano wodociąg dla miejscowości
podpisano z firmą MASTER ZUPH Marian Okoński. Zakończenie
Kosyń i Macoszyn Duży).
robót budowlanych planowane jest na koniec sierpnia 2012 r.
3. Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola
2) remont świetlicy w Stulnie za kwotę 203 992,39 zł zlecono dla
Uhruska w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i
PPHU ŁUBEX z Chełma. Na realizację tego zadania przetarg
energii słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła.
przeprowadzano trzykrotnie i umowę z wykonawcą zawarto
dopiero dnia 07.09.2011 r.
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy Uhrusku
za kwotę po przetargu 45 691,99 zł. Umowę zawarto 20.07.2011 r. z
firmą Sławomira Pakuły z Woli Uhruskiej.
Na realizację ww. przedsięwzięć uzyskano dotację z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 528 602,00 zł.
6. Dostawa i montaż windy osobowej przystosowanej dla
osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Woli
Uhruskiej za kwotę 92 127,00 zł.
Dostawcą windy była firma POLLIF z Tomaszowa Lubelskiego
- montaż zakończono 20 grudnia. Na to zadanie pozyskano dotację
Projekt obejmuje montaż 451 instalacji kolektorów słonecznych w wysokości 50 000 z budżetu państwa.
7. Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na
oraz 140 kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą w
terenie
gminy Wola Uhruska.
budynkach prywatnych, a także montaż 15 instalacji kolektorów
Remonty
dróg gruntowych na terenie gminy za kwotę 52 582,50
słonecznych w budynkach użyteczności publicznej. Wartość
zł
brutto
wykonywała
firma Kazimiery Kiełkowicz z Szuminki
szacunkowa inwestycji wynosiła 7 722 382,28 zł. Po przetargu
wyłoniona
w
drodze
przetargu.
ustalono wartość projektu na kwotę 6 842 60,00 zł i dnia 21.07.2011
Opracowanie: Zespół Redakcyjny
zawarto umowę z firmą NOVUM Stanisław Markiewicz z Krosna.
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Ważne wydarzenia z życia gminy
Rok 2011 obfitował również w istotne dla mieszkańców
wydarzenia nie związane z inwestycjami.
Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, o których warto
powiedzieć nieco więcej niż tylko wzmianka w kalendarium zaliczyć
wypada:
1) Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa.
W dniach 4-7 sierpnia otwarte było na moście pontonowym
tymczasowe przejście graniczne z Ukrainą Zbereże-Adamczuki, które
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - dokonano ponad 20
tysięcy odpraw granicznych. W ramach EDD odbyło się kilka interesujących działań, tj. Transgraniczny Bieg „Po-lesie” na trasie ZbereżeAdamczuki-Jez. Świtaź-Zbereże zorganizowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem OTK „Rzeźnik” (w biegu o długości ok. 34 km udział
wzięło ok. 20 uczestników), spływ kajakowy Bugiem zorganizowany
przez P. Henryka Józiuka, rajd rowerowy na trasie Włodawa-SzackWłodawa zorganizowany przez Region Włodawski
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), II Transgarniczny
Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej zorganizowane przez
GOSiR, zawody wędkarskie na „Pompce” zorganizowane przez Koło
PZW z Woli Uhruskiej oraz Międzynarodowa Konferencja „Nasze
Polesie, Nasz Bug”. Całość imprezy wieńczył festyn kulturalnorekreacyjny w miejscu przejścia granicznego w Zbereżu. Europejskie
Dni Dobrosąsiedztwa zorganizowane były dopiero po raz drugi, a
zainteresowanie nimi przerosło oczekiwania nie tylko nasze, ale
również i służb graniczno-celnych. Warto tu wspomnieć, że organizacja
tej imprezy była finansowana wspólnie przez Gminę i Powiat
Włodawski. Na łamach naszego biuletynu chcielibyśmy serdecznie
podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji tej imprezy.
2) Obóz Społeczno-Naukowy Uniwersytetu Medycznego z Lublina.
Dzięki wieloletniej już współpracy z Uniwersytetem Medycznym z
Lublina nasza gmina ponownie została wybrana przez władze
Uniwersytetu jako miejsce przeprowadzenia kolejnego Obozu
Społeczno-Naukowego. W dniach 12-29 lipca kadra naukowowomedyczna służyła, w asyście studentów medycyny, poradami wielu
specjalności (dermatologia, neurologia, interna, endokrynologia,
diabetologia, laryngologia, reumatologia, stomatologia, ginekologia,
kardiologia, okulistyka, ortopedia, logopedia) oraz badaniami laboratoryjnymi. Kierownikiem Obozu tradycyjnie już była P. prof. dr hab.
Krystyna Lupa. Na zakończenie obozu wizytę w Gminie złożył Jego
Magnificencja Rektor prof. dr hab. Andrzej Książek, który nie
wykluczył możliwości zorganizowania kolejnego Obozu również w Woli
Uhruskiej.
3) Nadanie Placówce Staży Granicznej w Zbereżu imienia gen. bryg.
Wilhelma Orlika-Rückemanna.
1 października odbyły się uroczystości związane nadaniem
Placówce Straży Granicznej w Zbereżu imienia gen. bryg. Wilhelma
Orlika-Rückemanna. Warto tu wspomnieć, że placówka mieści się w
budynku dawnej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza, w którym później
była szkoła podstawowa. Budynek ten został gruntownie przebudowany w 2007 r. ze środków Unii Europejskiej. Uroczystości nadania imienia
połączone były z obchodami 72 rocznicy bitwy Zgrupowania Żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzonego przez generała Wilhelma
Orlik-Rückemanna z oddziałami sowieckimi pod Wytycznem. Bitwa ta
była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów wschodnich, a
zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem
radzieckim. W uroczystościach udział wzięli m.in. wnuk i prawnuk
generała.
Mariusz Jachimczuk

Najważniejsze
plany
na 2012
Na rok 2012 planowane jest rozpoczęcie kolejnych
zadań inwestycyjnych takich jak:
1. Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej o
wartości szacunkowej 1 322 264,51 zł z czego 991 698,38
zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
2. Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej o wartości
szacunkowej 5 760 289,00 zł z czego 4 608 231,20 zł z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
3. Budowa „zalewu” w ramach projektu „Dolina Bugu –
bezgraniczne możliwości” o wartości szacunkowej
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032 256,58 zł z czego 2 666 128,05 zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013.
Ponadto przewiduje się realizację następujących działań:
1. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (9-12 sierpnia)
2. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92" (1-12
sierpnia)
3. Scalenia gruntów wsi Wola Uhruska i Bytyń - już dziś
zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych
udziałem w projekcie.
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