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JAKI BYŁ TEN 2012 ROK ?
Podsumowanie ubiegłego roku rozpocząć warto podając kilka
danych statystycznych. Niestety znowu nas (mieszkańców gminy) ubyło
- liczba stałych mieszkańców wyniosła na koniec ub. roku 4078. Po raz
kolejny odnotowaliśmy ujemny przyrost naturalny - w gminie urodziło
się zaledwie 18-cioro dzieci, a zmarło 56 osób.
Podsumowując miniony rok pragniemy przekazać najważniejsze
informacje w zakresie prowadzonych przez gminę inwestycji i działań
nieinwestycyjnych, których zadaniem jest poprawa warunków życia
i zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Oto najbardziej istotne
przedsięwzięcia:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedliszcze,
Uhrusk, Wola Uhruska, Bytyń wraz z modernizacją gminnej
oczyszczalni ścieków w Bytyniu. Inwestycja rozpoczęta w roku 2011
obejmująca budowę około 20 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację gminnej oczyszczalni
ścieków w Bytyniu. Całkowita wartość inwestycji ustalona w wyniku
przetargu wynosi 5 604 442 zł. Wykonawcą jest firma Technobud Sp. z o.o.
z Chełma, a nadzór inwestorski sprawuje pan Marek Zieliński z Włodawy.
Od początku inwestycji do końca roku 2012 odebrano w sumie 87%
wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowaną oczyszczalnię
ścieków w Bytyniu na łączną kwotę 4 307 212 zł. Na realizację inwestycji
gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 3 277 200 zł.
Zakończenie robót planowane jest do 15 grudnia 2013 r.
2. Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska
w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii słonecznej
jako alternatywnych źródeł ciepła. Projekt obejmuje montaż 451 instalacji
kolektorów słonecznych i 140 kotłów centralnego ogrzewania na biomasę
w budynkach osób prywatnych oraz 15 instalacji kolektorów słonecznych
i 1 kocioł na biomasę w budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja
została rozpoczęta w roku 2011 i w roku 2012 sukcesywnie kontynuowany
był montaż instalacji. Całkowita wartość inwestycji ustalona w wyniku
przetargów wynosi 6 906 725 zł. Wykonawcą jest firma NOVUM Stanisław
Markiewicz z Krosna, a inspektorem nadzoru inwestorskiego również pan
Marek Zieliński. Od początku inwestycji do końca roku 2012 odebrano 232
instalacje kolektorów słonecznych (49,89% zaawansowania) i 28 instalacji jednakże w wyniku ogłoszenia upadłości firmy,
kotłów na biomasę (19,86% zaawansowania) na łączną kwotę 2 778 547 zł. a przez to konieczności przeprowadzenia
Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego ponownego przetargu, przesunięto zakończenie
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 robót na czerwiec 2013 r. Aktualnym wykonawcą
w wysokości 5 397 074 zł. Wykonanie robót zaplanowano do końca 2013 r. jest firma BUDMAX Andrzej Białas z Woli
3. Budowa świetlicy w miejscowości Siedliszcze realizowana w ramach II Uhruskiej, a prace nadzoruje Dyrekcja Inwestycji
etapu projektu „Budowa oraz remont świetlic wiejskich we wsi Siedliszcze Miejskich Sp. z o.o. z Lublina. Całkowita wartość
i Stulno wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”. inwestycji w Siedliszczu wynosi 657 477 zł. Na
Realizację inwestycji rozpoczęto w sierpniu 2011 r., a na wykonawcę realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowybrano firmę ZUPH „MASTER” Marian Okoński z Sobiboru. wanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
Planowane zakończenie robót przewidziano na koniec sierpnia 2012 r., lata 2007-2013 w wysokości ok. 376 250 zł.
Ciąg dalszy na str. 3.
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u22 marca – XVI sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której m.in.

Transgarniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej,
zatwierdzono do realizacji przez Gimnazjum in. Jana Pawła II seminarium na temat działań Korpusu Ochrony Pogranicza na
projekt ,,Primo– Bezpieczeństwo”, oraz podjęto uchwałę terenie nadbużańskiego Polesia, międzynarodowa konferencja
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie „ N a s z e Po l e s i e, N a s z B u g ”, w ys tę py a r t ys t yc z n e
gminy na 2013 rok.
w Adamczukach i Zbereżu. W ciągu 4 dni na przejściu granicznym
u21 kwietnia – odbył się wyjazd do Lubomla kończący prace dokonano ponad 21 tys. odpraw granicznych.
u4 września – w Hańsku odbyły się Dożynki Powiatowe - gmina
porządkowe znajdującego się tam cmentarza katolickiego.
u26 kwietnia – XVII sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której Wola Uhruska zajęła I miejsce w konkursie potraw regionalnych.
zatwierdzono projekt ,,Bawimy się i uczymy z indywidualiza- u12 września - Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereżecją” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, Adamczuki otrzymały wyróżnienie w konkursie na najlepszy
wyrażono zgodę na uczestnictwo Szkoły Podstawowej w Woli projekt transgraniczny 2012 w kategorii turystyka (I miejsce
Uhruskiej w projekcie ,,Szkoła z pasją” oraz zatwierdzono w tej kategorii zajęło miasto Lwów). Konkurs zorganizowano
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej jaki miał
odprowadzenie ścieków.
miejsce w dniach 11-13 września w Lublinie.
u2 maja – jak co roku przy pomniku poświęconym żołnierzom u13 września – XIX sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której
Lotnego Oddziału AK „Nadbużanka” odbyły się uroczystości udzielono pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
patriotyczne z okazji święta Konstytucji 3 Maja.
w zakresie organizacji okazjonalnych przejazdów koleją na trasie
u4 maja – w kościele pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej odbyła Chełm – Włodawa.
u27 września – XX sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której
się Msza Święta z okazji Dnia Strażaka.
u17 maja – z okazji 50–lecia kapłaństwa ks. Mieczysława określono warunki korzystania z przystanków komunikacyLipniackiego w kaplicy w Zbereżu odprawiona została jnych zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz
przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za
jubileuszowa msza święta.
I
półrocze 2012 roku.
u1-2 czerwca - w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej
u
miało miejsce V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 16 października – XXI sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której
organizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS określono wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz
w Lublinie i Gminę Wola Uhruska na temat „Komunikacja podatku od środków transportowych na rok 2013, a także
w obszarze transgranicznym polsko-białorusko- dokonano nowego podziału gminy na jednomandatowe okręgi
ukraińskim”. W ramach sympozjum odbyła się promocja wyborcze.
książki autorstwa Andrzeja Wawryniuka pt. „Gmina Wola u14 listopada – wyłoniono wykonawcę na realizacje zadania
Uhruska – powiat włodawski - historia, geografia, gospo- dotyczącego budowy hali sportowej w Woli Uhruskiej, którym
darka, polityka” wraz z jubileuszowym dodatkiem „Zarys został Moris-Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Planowane zakończenie
historii Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ducha Świętego budowy hali to sierpień 2014 r.
w Woli Uhruskiej” autorstwa ks. Adama Krasuskiego.
u19 listopada – na IV Forum Gminy do spraw społecznych
u2 czerwca – w ramach Ultramaratońskiego Biegu Kijów – dokonano podsumowania stopnia realizacji gminnej strategii
Warszawa do Woli Uhruskiej zawitał biegacz utlramaratoński rozwiązywania problemów społecznych.
z Bydgoszczy – Andrzej Urbaniak. Długość trasy wynosiła u22 listopada – XXII sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której
łącznie 767 km podzielonej na 16 etapów. W Woli Uhruskiej określono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczania
kończył się etap 11: Luboml - Wola Uhruska. Bieg zorganizowano podatku rolnego na obszarze gminy Wola Uhruska na 2013 rok
dla uczczenia Mistrzostw EURO 2012.
oraz dokonano nowego podziału gminy na stałe obwody
u2 czerwca – we Włodawie odbyły się Powiatowe Zawody głosowania wskazując jednocześnie siedziby obwodowych
Pożarnicze drużyn młodzieżowych – gminę reprezentowały komisji wyborczych.
drużyny z Woli Uhruskiej.
u23 listopada – dla mieszkańców wsi Uhrusk zorganizowano
u10 czerwca – w Urszulinie odbyły się międzygminne zawody wyjazd do biogazowni w Piaskach w celu zapoznania się z jej
Ochotniczych Straży Pożarnych –najlepiej spośród 5 budową i funkcjonowaniem.
startujących jednostek OSP z terenu gminy spisała się jednostka u28 listopada – w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została
z Woli Uhruskiej zajmując II miejsce .
podpisana umowa na budowę oświetlenia ulicy Parkowej oraz na
u12 czerwca – w drodze konkursu wybrano Panią Lucynę realizację zadania pn. „Wirtualny spacer po dolinie Bugu”.
Jędrzejewską na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej u29 listopada – odbyło się spotkanie u Prezydenta Miasta Chełm
w Macoszynie Dużym.
dotyczące wznowienia kursowania autobusu szynowego w 2013
u28 czerwca – XVIII sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której to r.
udzielono Wójtowi Gminy Wola Uhruska absolutorium z tytułu u7 grudnia – dokonano przejęcia przez gminę budynku po
wykonania budżetu za 2011 r.
posterunku Policji w Woli Uhruskiej, a 10 stycznia br. podpisano
u1 - 1 2 s i e r p n i a - w Wo l i U h r u s k i e j o d b y wa ł s i ę akt notarialny.
Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92” w ramach u20 grudnia – XXIII sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której
projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów m.in. uchwalono nowy regulamin utrzymania czystości
Wiejskich na lata 2007-2013.
i porządku na terenie gminy Wola Uhruska oraz podjęto uchwały
u9 - 1 2 s i e r p n i a – w r a m a c h E u r o p e j s k i c h D n i w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami na
Dobrosąsiedztwa 2012 funkcjonowało pieszo-rowerowe terenie gminy.
przejście graniczne Zbereże–Adamczuki, któremu towarzyszyły u28 grudnia – XXIV sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na której
m.in. spływ kajakowy Bugiem, zawody wędkarskie, wystawa uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2023
prac poplenerowych „Kresy 92”, transgraniczny bieg Polesie, III oraz budżet na rok 2013 r.

2

WOKÓŁ Woli Uhruskiej

JAKI BYŁ TEN 2012 ROK ?
Ciąg dalszy ze str. 1.

Oprócz typowych zadań inwestycyjnych realizowanych
samodzielnie gmina uczestniczyła w kilku projektach
partnerskich. Oto najważniejsze z nich:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim. W ramach ogólnowojewódzkiego projektu
dla 100 gospodarstw z terenu gminy dostarczone zostały
komputery wraz z dostępem do Internetu oraz przeszkoleniem
z zakresu podstaw obsługi komputera, Internetu, poczty
elektronicznej oraz zasad BHP w pracy z komputerem.
Całkowita wartość projektu to 18 445 445 zł z czego
dofinansowanie wynosi 15 678 628 zł (85%). Projekt będzie
realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum
Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i dwóch Powiatów
województwa lubelskiego. Zadanie to jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Całkowity koszt
projektu dla Gminy Wola Uhruska to 552 000 zł z czego wkład
własny gminy (15%) to 82 800 zł. Koszt na jednego uczestnika
wynosi 5 520 zł.

2. Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.
W ramach partnerskiego projektu powstanie szerokopasmowa
sieć dostępu do Internetu w technologii radiowej obejmująca
powiaty łęczyński, świdnicki i włodawski. Powstaną tzw.
telecentra z dostępem do Interentu oraz hot-spoty - w gminie
powstanie 9 telecentrów (głównie w świetlicach wiejskich) i 15
hot-spotów. Całkowity koszt projektu to kwota ponad 30 mln.
złotych, z których 85% pochodzi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Na gminę Wola Uhruska przypada udział w wysokości 1 240 565
zł, z których udział własny wyniesie 187 443 zł.
3. Wrota Lubelszczyzny - jest to projekt województwa
lubelskiego, którego celem bezpośrednim jest stworzenie
wojewódzkiej platformy cyfrowej konsolidującej system
informacyjny jednostek samorządu terytorialnego oraz
zwiększenie dostępności do usług e-urzędu. Gmina Wola
Uhruska uczestnicząc w projekcie - obok 190 innych jednostek otrzyma nowy m.in. Biuletyn Informacji Publicznej. Udział
finansowy gminy w projekcie wynosi 50 881 zł, z których tylko
8 979 zł stanowi udział własny. Pozostałe środki finansowe
pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wartość całego
projektu to kwota ponad 34 mln. zł.
Ponadto w roku 2012 przygotowywane były kolejne

inwestycje, których realizacja rozpocznie się w roku bieżącym.
Oto te przedsięwzięcia:
1. Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej. W ramach
inwestycji planowana jest budowa m.in. nowego budynku stacji
uzdatniania wody wraz z instalacjami i urządzeniami
technologicznymi oraz zbiorników wyrównawczych. Całkowita
wartość projektu po przeprowadzonych przetargach wynosi
1 640 772 zł. Wykonawcą jest P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt
Wawryk z Włodawy, a inspektorem nadzoru inwestorskiego
pan Marek Osowiec z Włodawy, z którymi podpisano umowy
15 listopada 2012 r. Na realizację inwestycji gmina uzyskała
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w wysokości 955 511 zł. Planowany termin
zakończenia robót to grudzień 2013 r.
2. Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej.

Projekt polega na wybudowaniu sali sportowo–widowiskowej
o powierzchni 1030,34 m2 połączonej ze stałą widownią na ok.
170 miejsc oraz rozsuwanymi trybunami na ok. 130 miejsc.
W ramach budynku wyodrębnione jest także zaplecze socjalno –
techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla
sportowców, sala gimnastyczna dla osób niepełnosprawnych,
toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej
pomocy, magazyn oraz pomieszczenie gospodarcze.
Zaprojektowano również dodatkowe zaplecze obejmujące
pomieszczenia na siłownię, odnowę biologiczną – sauna, masaż,
itp., pomieszczenia administracyjne i pomocnicze o łącznej
2
powierzchni ok. 250 m . Budynek będzie posiadał niezbędne
przyłącza mediów do sieci zewnętrznych (woda, kanalizacja,
energia elektryczna, telefoniczna), połączenie z infrastrukturą
drogową, parkingi oraz oświetlenie terenu. W ramach projektu
hala zostanie kompleksowo wyposażona w niezbędny sprzęt
i urządzenia do uprawiania sportu oraz w instalację Gruntowego
Wymiennika Ciepła (GWC). W wyniku przeprowadzonych
przetargów wybrano wykonawcę firmę Moris-Sport Sp. z o.o.
z Warszawy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego pana
Marka Zielińskiego z Włodawy. Łączne koszty kwalifikowane
to kwota 5 819 832 zł, z których przyznane dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 wynosi 4 655 866 zł.
Planowane zakończenie budowy hali to sierpień 2014 r.
3. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportoworekreacyjnego w Woli Uhruskiej. W ramach projektu
planowane jest wykonanie przy Szkole Podstawowej w Woli
Uhruskiej m.in.. boisk do piłki nożnej i siatkowej, siłowni
zewnętrznej, placu zabaw i ogrodzenia terenu. Na początku roku
2012 przygotowano dokumentację i uzyskano niezbędne
pozwolenia. Dnia 29 czerwca 2012 złożono wniosek o przyzna-
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nie pomocy do LGD „Poleska Dolina Bugu” w ramach Leadera.
Całkowity koszt inwestycji to 229 086,27 zł. Zadanie to
uzyskało dofinansowanie w wysokości 148 999,00 zł ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Planowany termin zakończenia to listopad 2013 r.
4. Budowa oświetlenia parkowego w Woli Uhruskiej.
W ramach projektu wybudowane zostanie oświetlenie parku
przy ulicy Parkowej – 9 latarni parkowych zasilanych linią
kablową. Na początku roku 2012 przygotowano dokumentację
i uzyskano niezbędne pozwolenia. Dnia 29 czerwca 2012
złożono wniosek o przyznanie pomocy do LGD „Poleska Dolina
Bugu” w ramach Leadera. Całkowity koszt inwestycji wynosi
29 232 zł, z których 19 012 zł pochodzić będzie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Planowany termin zakończenia to czerwiec 2013 r.
5. Utworzenie dwóch placów zabaw - w Macoszynie Dużym
i w Woli Uhruskiej. W ramach projektów planowane jest
utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Macoszynie Dużym oraz w Woli Uhruskiej przy ul.
Turystycznej. W obu przypadkach ustawione zostaną: huśtawka
podwójna, zestaw zabawowy (wieża, koci grzbiet, ślizg stalowy,
daszek, bok fala), dwa sprężynowce, karuzela trójramienna,
huśtawka wagowa, ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna.
Na początku roku 2012 przygotowano dokumentację i uzyskano
niezbędne pozwolenia, a w dniu 29.06.2012 r. złożono wnioski o
przyznanie pomocy do LGD „Poleska Dolina Bugu” w ramach
Leadera. Aktualnie wnioski są w trakcie oceny przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Całkowity koszt
jednego placu to 30 396 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 to 19 887 zł. Planowane terminy zakończenia w przypadku
uzyskania dofinansowania to czerwiec 2013 r.
5. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli
Uhruskiej. W ramach projektu planowane jest wykonanie
budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi instalacjami,
gruntowym wymiennikiem ciepła oraz pomieszczeniami
socjalnymi, natryskami, szatniami przy Szkole Podstawowej
w Woli Uhruskiej. Przygotowana została dokumentacja wraz
z niezbędnymi decyzjami. Całkowita wartość projektu wynosi
1 135 136 zł. W dniu 26.07.2012 r. złożony został wniosek do
Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na
przyznanie pomocy w kwocie 500 000 zł ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aktualnie
wniosek po uzupełnieniach jest w trakcie oceny. Planowany
termin zakończenia w przypadku uzyskania dofinansowania to
czerwiec 2014 r.
6.Wirtualny spacer po dolinie Bugu.

Projekt ten zakłada stworzenie 22 fotograficznych panoram
sferycznych w postaci komputerowych plików graficznych
prezentujących najciekawsze turystycznie miejsca w okolicach
Woli Uhruskiej z możliwością „przemieszczania się” pomiędzy
tymi miejscami. Taki sposób oglądania stwarza wrażenie
spaceru, stąd też nazwa „wirtualny spacer”. Projekt ten uzyskał
już dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach małych projektów Lokalnej Grupy
Działania Poleska Dolina Bugu. Ogólna wartość projektu to
13 961 zł, z których 9 113 zł to dotacja.
Oprócz wcześniej wymienionych zadań warto tu
wspomnieć o najważniejszych przedsięwzięciach nieinwestycyjnych jakie miały miejsce w ubiegłym roku, tj.:
1. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92"
XXII edycja Pleneru miała miejsce w dniach 1-12 sierpnia.
Uczestniczyło w niej 16 artystów (8 rzeźbiarzy i 8 malarzy) oraz
dwie młode adeptki malarstwa. Powstałe prace malarskie są
prezentowane nad aulą w Gimnazjum Jana Pawła II w Woli
Uhruskiej, a wykonane rzeźby częściowo już ustawiono przy ul.
Parkowej. Również to przedsięwzięcie było dofinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wysokość dotacji wyniosła 22 377 zł, a całkowity koszt to
33 424 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano również występ
Hetmańskich Sarmatów podczas festynu będącego elementem
drugiej ważnej imprezy, tj. Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.

2. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki.
Już po raz trzeci organizowaliśmy wspólnie z Powiatem
Włodawskim i Rejonem Szackim tę imprezę, w ramach której
uruchamiane jest przejście graniczne Zbereże-Adamczuki. Tym
razem było to w dniach 9-12 sierpnia - przez 4 dni dokonano
ponad 21 tys. odpraw granicznych. Liczba odpraw, szczególnie
przy niezbyt sprzyjającej pogodzie, świadczy o bardzo dużym
zainteresowaniu przejściem granicznym w tym miejscu.
Program imprezy przewidywał wiele różnych przedsięwzięć
turystyczno-rekreacyjnych, tj. spływ kajakowy Bugiem, zawody
wędkarskie, wystawa prac poplenerowych „Kresy 92”,
transgraniczny bieg Polesie, III Transgarniczny Turniej Służb
Mundurowych w piłce nożnej, seminarium na temat działań
Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie nadbużańskiego Polesia,
międzynarodowa konferencja „Nasze Polesie, Nasz Bug”,
występy artystyczne w Adamczukach i Zbereżu.

W roku bieżący również planujemy uruchomienie przejścia.
Czynimy starania, aby przejście funkcjonowało w dniach 6-19
sierpnia. Festyny i Jarmark Nadbużański planujemy
zorganizować 11 sierpnia. Są to tylko wstępne terminy, gdyż
organizacja całego przedsięwzięcia uzależniona jest od wielu
decyzji zapadających również na poziomie ministerialnym.
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Nie zapominaliœmy o słabszych.... PLANY NA 2013 r.

Bieżący rok zapowiada się bardzo pracowicie gdyż ilość
zadań przewidzianych do realizacji jest imponująca, jak na
nasze możliwości finansowe i organizacyjne.
Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w 2013 r.:
1. Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska,
Bytyń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków
w Bytyniu.
2. Kontynuacja projektu poprawa czystości powietrza na
terenie gminy Wola Uhruska w Dolinie Bugu poprzez
wykorzystanie biomasy i energii słonecznej jako
alternatywnych źródeł ciepła.
3. Kontynuacja budowy świetlicy w miejscowości Siedliszcze.
4. Kontynuacja projektu „Dolina Bugu - bezgraniczne
możliwości” zakładającego budowę zbiornika wodnego na
starorzeczu w Bytyniu oraz zagospodarowanie Pompki.
5. Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej.
6. Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej.
Gmina od 7 lat uczestniczy w realizacji programu
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. 7. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportoworekreacyjnego w Woli Uhruskiej.
Program ten jest realizowany wspólnie z Lubelskim
Bankiem Żywności, a gmina ponosi koszty transportu 8. Budowa oświetlenia parkowego w Woli Uhruskiej.
żywności oraz tzw. opłatę partycypacyjną.
9. Realizacaja projektu Wirtualny spacer po dolinie Bugu.
W roku bieżącym udało się wesprzeć 237 rodzin (722
osoby) o słabszym statusie materialnym z terenu gminy 10. Kontynuacja projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa
społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”.
Wola Uhruska. Była to znacząca pomoc w postaci
gotowych artykułów żywnościowych w następujących 11. Kontynuacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
asortymentach: cukier biały, dżem wiśniowy, groszek z
cyfrowemu w województwie lubelskim”.
marchewką, herbatniki, kasza gryczana,klopsiki w sosie
pomidorowym,koncentrat pomidorowy,makaron świderki, 12. Kontynuacja projektu Wrota Lubelszczyzny.
Powyższe zadania otrzymały już dofinansowanie ze środków
masło,mąka pszenna, mielonka wieprzowa, mleko UHT,
olej rzepakowy, płatki kukurydziane, ryż biały, ser żółty, unijnych więc ich realizacja jest pewna. Są jednak jeszcze zadania
ser topiony. Warunkiem niezbędnym do otrzymania
żywności było spełnienie kryterium dochodowego by oczekujące na rozstrzygnięcia o przyznaniu dofinansowania.
W przypadku pozytywnych decyzji realizowane będą jeszcze:
otrzymać ok. 30 kg żywności na osobę.
Na przestrzeni 7 lat łącznie sprowadzono i przekazano 1.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW.
nieodpłatnie mieszkańcom naszej gminy ponad 167 ton 2.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli
żywności z czego najwięcej w roku 2011 – ponad 36 ton. Uhruskiej (przy Szkole Podstawowej).
Istnieje realna szansa aby program pomocy żywnościowej
3.Utworzenie dwóch placów zabaw - w Macoszynie Dużym
funkcjonował również w roku bieżącym.
Pragnę przy tej okazji serdecznie podziękować i w Woli Uhruskiej.
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób
Poza tymi projektami z dofinasowaniem zewnętrznym
przyczyniły się do realizacji programu pomocy przewidujemy organizację Międzynarodowego Pleneru Plastyżywnościowej w naszej gminie.
Leszek Jóźwiak cznego „Kresy 92" oraz Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa
Zbereże-Adamczuki. W przypadku tych przedsięwzięć nie udało
się pozyskać środków zewnętrznych (poza wsparciem EDD
Jak co roku planujemy cykl zebrań sołeckich, na których z Powiatu Włodawskiego).
W roku 2012 Gmina Wola Uhruska we współpracy
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego im.
Waldemara Stelmacha i przy pomocy GOPS
przekazała nieodpłatnie potrzebującym mieszkańcom
ok.17 ton gotowej żywności.

Harmonogram zebrań sołeckich

dokonywane jest podsumowanie działalności samorządu.
Poniżej prezentujemy harmonogram tych zebrań.

Mariusz Jachimczuk

Sołectwo Mszanna
- 15 stycznia o godz. 14.00 w świetlicy - wybory nowego sołtysa
Sołectwo Zbereże
- 17 stycznia o godz. 13.00 w świetlicy, a 11 stycznia o godz. 17.00 zebranie OSP
Sołectwa Piaski i Mszanna-Kolonia
- 18 stycznia o godz. 15.00 w świetlicy w Piaskach, a o godz. 16.30 zebranie OSP
Sołectwo Majdan Stuleński
- 21 stycznia o godz. 13.00 w mieszkaniu Sołtysa
Sołectwo Stulno
- 22 stycznia o godz. 14.00 w świetlicy
Sołectwo Wola Uhruska
- 23 stycznia o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy, a 18 stycznia o godz. 18.00 zebranie OSP
Sołectwo Macoszyn Duży
- 24 stycznia o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej
Sołectwo Uhrusk
- 25 stycznia o godz. 16.00 w remizo-świetlicy, a o godz. 18.00 zebranie OSP
Sołectwo Siedliszcze
- 25 stycznia o godz. 14.00 w remizie, a o godz. 16.00 zebranie OSP
Sołectwo Mszanka i Józefów
- 28 stycznia o godz. 13.00 w świetlicy w Mszance
Sołectwo Stanisławów i Potoki
- 29 stycznia o godz. 12.00 w mieszkaniu Sołtysa Stanisławowa
Sołectwo Bytyń
- 30 stycznia o godz. 14.00 w świetlicy
Sołectwo Kosyń
- 31 stycznia o godz. 13.00 w swietlicy
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniach wiejskich.

WOKÓŁ Woli Uhruskiej
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5 LAT KRESOWIAKA
W styczniu 2013 r. Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak”
obchodzić będzie jubileusz 5 lecia. Jest to dobra okazja do
podsumowania działalności tego Zespołu.
Zespół Kresowiak powstał w styczniu 2008 r. przy Szkole
Podstawowej w Woli Uhruskiej. Pod koniec roku 21 rodziców
założyło Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Kresowiak,
które aktywnie działając na rzecz Zespołu poprzez realizację
wielu projektów unijnych popularyzuje folklor, polskie
tradycje narodowe oraz kształtuje pozytywne wzorce
wychowania młodzieży.
Najważniejsze projekty polegały na zorganizowaniu 11
dniowego obozu szkoleniowo–wypoczynkowego, organizacji
zajęć tańca ludowego dla dzieci, zakupie strojów ludowych.
Obecnie zespół zrzesza 50 tancerzy, podzielonych
na dwie grupy wiekowe. W repertuarze znajdują
się tańce narodowe: Polonez, Mazur i Krakowiak
oraz tańce regionalne: chełmskie, lubelskie,
śląskie i kaszubskie.
Mimo krótkiego stażu Zespół odniósł już
kilka znaczących sukcesów, najważniejsze
z nich to:
1. Nagroda specjalna Burmistrza Włodawy
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Ludowych we Włodawie - 2008 r.
2. I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Ludowych we Włodawie w swojej
kategorii wiekowej - 2009 r.
3. II nagroda w XXIV Międzywojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”
w Przemyślu - 2010 r.
4. II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Ludowych we Włodawie - 2010 r.
5. I nagroda w XXV Międzywojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”
w Przemyślu - 2011 r.
6. I miejsce w XI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Ludowych we Włodawie - 2011 r.
7. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest
w Bułgarii
8. I nagroda w XXVI Międzywojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”
w Przemyślu - 2012 r.
Od początku istnienia zespołu jego kierownikiem
artystycznym i choreografem jest pan Roman Jakubowicz,
od wielu lat związany z działalnością artystyczną i rozwojem
wielu form tanecznych w naszym regionie - twórca i kierownik
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej, twórca Formacji
Tańców Latynoamerykańskich - z zespołami tymi odnosił

spektakularne sukcesy w festiwalach, przeglądach
i konkursach w kraju i za granicą. Za swoją niestrudzoną
pracę edukacyjną i wychowawczą w dziedzinie
popularyzacji kultury ludowej i wiedzy o regionie
uhonorowany został wieloma odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami.
W niedzielę 9 grudnia 2012 r.
w hali GOSiR- u odbył się szczególny
koncert „Kresowiaka” podsumowujący
projekt pod nazwą „Centrum Promocji
Kultury Ludowej Kresowiak”
realizowany przez Stowarzyszenie,
a współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia taneczne
zorganizowane w ramach projektu zakończyło poddanie się weryfikacji i wystąpienie
o przyznanie certyfikatu Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF (organizacji powstałej
w 1970 r. we Francji z inicjatywy 10 krajów w tym Polski).
Międzynarodowa Rada prowadzi działania w zakresie
światowego mecenatu nad kulturą tradycyjną chroniąc
folklor i sztukę ludową,utrwalając i prezentując piękno
tradycyjnych kultur różnych narodów ,podnosząc poziom
programowy i organizacyjny festiwali imprez i wystaw
w kraju i za granicą. Z ramienia Polskiej Sekcji CIOFF
weryfikacji dokonywali pani Krystyna Maciąg choreograf pan Jerzy Ciecieląg - muzyk.
Zespół przy akompaniamencie kapeli znakomicie
odtańczył Poloneza, Tańce Chełmskie, Tańce Lubelskie,
Śląskie i Kaszubskie, a na zakończenie Krakowiaka.
Weryfikacja przebiegła „koncertowo” i Kresowiakowi
przyznano certyfikat aż na cztery lata.
27 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Woli Uhruskiej Zespół będzie uroczyście
obchodził swoje piąte urodziny.
Jubilatowi serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Opracowała: Jolanta Szachałaj
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