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O CZYM ROZMAWIANO
W SOŁECTWACH ?

Gmina Wola Uhruska podzielona jest na 16 sołectw,
w których zamieszkuje 4078 osób. W terminie od 15 do
31 stycznia 2013 r. zorganizowano 13 zebrań wiejskich
oraz 5 zebrań OSP, na których podsumowywano pracę
Sołtysa oraz Rad Sołeckich, składano sprawozdania
z działalności gminy w roku 2012 oraz informowano
o planach na rok 2013. Na każdym zebraniu w dyskusji
nad sprawozdaniem mieszkańcy oceniali działalność
samorządu wsi oraz gminy, a także zadawali liczne
pytania i zgłaszali wnioski dotyczące działalności
sołectwa i gminy.
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a także poprawić mocowanie kaloryferów. Dyskutowano
również na temat inwestycji prywatnej dotyczącej budowy
elektrowni fotowoltaicznej na gruntach wsi Mszanna.
17 stycznia – zebranie w Zbereżu
W zebraniu uczestniczyło 15 osób oraz Jan Łukasik – Wójt
Gminy reprezentujący Samorząd. Oprócz standardowych
punktów dotyczących działalności sołectwa i gminy
dyskutowano o potrzebie budowy garażu dla OSP Zbereże
oraz kompleksowym zagospodarowaniu działki od stronny
zachodniej, lepszym niż dotychczas wykorzystaniu świetlicy
wiejskiej i o konieczności wykonania lub poprawienia dwóch
zjazdów z drogi wojewódzkiej w kierunku Bugu.
Ponadto poruszono problem organizacji Europejskich Dni
Dobrosąsiedztwa w 2013 r. oraz realizacji projektu
kolektorowego. W trakcie zebrania dokonano weryfikacji
Funduszu sołeckiego rezygnując z budowy zadaszenia PKS
oraz z kwoty na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby
opiekującej się świetlicą, przeznaczając wygospodarowane
w ten sposób fundusze częściowo na budowę garażu (4 tys.
zł) i na uzupełnienie kosztów utrzymania świetlicy.
18 stycznia – zebranie w Piaskach
(sołectwa Piaski i Mszanna–Kolonia)
W zebraniu łącznie wzięło udział 16 osób, a ponadto
z ramienia samorządu uczestniczył Marek Kuszneruk –
Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska oraz Leszek
Jóźwiak – Zastępca Wójta Gminy. Po realizacji głównych
punktów zebrania wywiązała się dyskusja, w wyniku której
poruszono sprawę odpłatności i odbioru nieczystości
stałych, dalszego kursowania autobusu PKS na trasie Chełm
–Włodawa oraz zasadności finansowania remontu budynku
gospodarczego ze środków z funduszu sołeckiego, w którym
w chwili obecnej znajduje się prywatny sklep.
Mieszkańcy zgłosili również potrzebę zmniejszenia

Pierwsze zebranie - 15 stycznia w Mszannie
W zebraniu uczestniczyło 13 osób. Samorząd
reprezentował Leszek Jóźwiak – Zastępca Wójta Gminy
Wola Uhruska. Tematem głównym była sprawa rezygnacji
Pana Jana Polaka z funkcji Sołtysa, który jednak w wyniku
dyskusji z mieszkańcami zgodził się wycofać rezygnację,
a tym samym pełnić funkcję sołtysa do końca kadencji.
W czasie obrad dokonano zmiany przeznaczenia środków
z Funduszu sołeckiego na 2013 r. polegającej na
zmniejszeniu kosztów remontu dróg przeznaczając
zaoszczędzone środki na zakup wiaty przystankowej oraz na
zwiększenie kosztów remontu kotłowni w świetlicy.
Ponadto zgłoszono następujące wnioski: dokonać
remontu drogi wiodącej w kierunku posesji Pana
Dąbrowskiego oraz przeglądu instalacji c.o. w świetlicy,
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u 10 stycznia – aktem notarialnym Starostwo Powiatowe we

Gminy- Marek Kuszneruk oraz Zastępca Wójta - Leszek
Jóźwiak.
Włodawie przekazało gminie w formie darowizny budynek po
byłym posterunku Policji w Woli Uhruskiej.
u 27 stycznia – w sali gimnastycznej GOSiR-u Stowarzyszenie
Pieśni i Tańca „Kresowiak” obchodziło 5-lecie istnienia - relację
u 24 stycznia – XXV sesja rady gminy - zwołana w trybie
z uroczystości zamieszczamy poniżej.
nadzwczajnym - na której podjęto uchwały w sprawie
współdziałania z gminą miejską Włodawa oraz innymi gminami u 6 lutego – miało miejsce podsumowanie kontroli prowadzonej
w zakresie określenia obszaru funkcjonalnego oraz w sprawie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w grudniu ub.r.
zamiaru likwidacji liceum ogólnokształcącego w Woli Uhruskiej
i styczniu br. przez Lubelski Urząd Wojewódzki.
i nadania nawy ulicy (ul. Sosnowa).
u 7 lutego - Przewodniczący Rady Gminy - Marek Kuszneruk i
u 27 stycznia – w Zajeździe Gibson miało miejsce Walne
Wicewójt - Leszek Jóźwiak uczestniczyli w pożegnaniu
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW w Woli
Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej ppłk. Jacka
Uhruskiej, w którym uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady
Kozaka, który odchodzi do Placówki w Lubyczy Królewskiej.

Jubileusz Kresowiaka

„Gdzie nad Bugiem drżą kaczeńce…” rozbrzmiewało
radośnie w niedzielę 27 stycznia 2013 r. w hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej, gdy młodzi
tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak”
rozpoczynali swój koncert jubileuszowy.
Ten wdzięczny polonez powitał licznie przybyłych gości,
wśród których znaleźli się przedstawiciele wojewódzkich,
powiatowych i gminnych władz samorządowych w osobach
wicemarszałka Województwa Lubelskiego pana Krzysztofa
Grabczuka, Starosty Włodawskiego pana Wiesława
Holaczuka, Wójta Gminy Wola Uhruska pana Jana Łukasika
oraz Radnych Gminy Wola Uhruska z przewodniczącym
panem Markiem Kusznerukiem na czele.
Dynamiczne i kolorowe widowisko było okazją do
podsumowania 5 lat działalności zespołu i zaprezentowania
szerokiej publiczności owoców wytężonej pracy młodych
adeptów sztuki tanecznej, a należy zauważyć, że są one
doprawdy imponujące. Przez te 5 lat, niedoświadczeni
początkowo tancerze, przedzierzgnęli się w świadomy swoich
możliwości i świetny technicznie zespół zdolny
zaprezentować trudny i wyczerpujący program artystyczny
oraz zdobywać trofea na licznych przeglądach i konkursach.
Koncert ten był wyjątkowy jeszcze z kilku innych
powodów. Po raz pierwszy mieliśmy okazję podziwiać
najmłodszych członków zespołu, którzy zatańczyli przed
publicznością „obrazek lubelski”, a z towarzyszeniem grupy
starszej wykonali dwa polonezy. Również grupa starsza
przygotowała dla swojej wiernej publiczności jubileuszową
niespodziankę wykonując dwa zupełnie nowe układy
taneczne: duet kujawiak z oberkiem oraz porywającego
mazura z okresu Księstwa Warszawskiego.
Niezapomniane doznania artystyczne, których dostarczył
nam Kresowiak to nie tylko efekt wielogodzinnego wysiłku
tancerzy i instruktorów – pana Romana Jakubowicza
i Mariana Skiby, pod których światłym okiem młodzież
zdobywała i rozwijała swoje umiejętności taneczne, ale
również długie godziny pracy członków Stowarzyszenia
Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak” zabiegających o zdobycie
środków na zakup kolejnych kompletów strojów, czy też
poszukujących możliwości sfinansowania wyjazdów zespołu.
Dzięki tej cichej i niewidocznej pracy wielu osób mogliśmy
podziwiać na koncercie barwne stroje krakowskie, chełmskie,
lubelskie i kontusze szlacheckie.
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Spotkanie jubileuszowe było również okazją do
przekazania licznych gratulacji, podziękowań i życzeń dla
członków i kierownictwa zespołu. Dla uczczenia
jubileuszu przygotowano również okolicznościowy
album „Folklorem oczarowani” prezentujący
w fotograficznym skrócie najważniejsze dotychczasowe
występy zespołu. Dopełnieniem obchodów jubileuszowych był przepyszny tort udekorowany zdjęciami
Kresowiaka oraz skromny poczęstunek dla wszystkich
przybyłych gości.
Z pewnością ten znakomity występ na długo zapadnie
w pamięć nie tylko naszych artystów i członków ich
rodzin, ale również innych mieszkańców naszej gminy,
którzy mieli przyjemność uczestniczyć w tym
wydarzeniu.
Iwona Łubkowska
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populacji bobrów, które wyrządzają coraz więcej szkód
w gospodarstwach usytuowanych w pobliżu terenów
podmokłych oraz potrzebę remontu drogi prowadzącej do
posesji Pana Zalewskiego oraz Pana Janisza.
21 stycznia – zebranie w Majdanie Stuleńskim
W zebraniu udział wzięły zaledwie 4 osoby, a samorząd
gminy reprezentował Leszek Jóźwiak – Zastępca Wójta
Gminy Wola Uhruska. W czasie zebrania mieszkańcy zgłosili
potrzebę remontu głównej drogi wiodącej do miejscowości,
a w szczególności remont tej części, która znajduje się
w okolicy przejazdu kolejowego.
Ponadto wnioskowano, aby przy drodze wojewódzkiej
nr 816 w Majdanie Stuleńskim ustawić wiatę przystankową
po prawej stronie jadąc w kierunku Woli Uhruskiej oraz
dokonać rozbiórki budynku po byłej świetlicy i uporządkować park
22 stycznia – zebranie w Stulnie
Zebranie wiejskie prowadzone przez Mieczysława
Mazurka odbyło się przy udziale 20 osób. Sołtys złożył
informację z działalności Rady Sołeckiej, a następnie oddał
głos Leszkowi Jóźwiakowi – Zastępcy Wójta gminy, który po
przedstawieniu sprawozdania z działalności gminy w 2012 r.
i prezentacji planu działania na 2013 r. przedstawił sposób
odpłatności oraz koncepcję odbierania odpadów stałych
z terenu naszej gminy.
W wyniku dyskusji mieszkańcy zgłosili konieczność
budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz poprawy
nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez
miejscowość.
23 stycznia – zebranie w Woli Uhruskiej
Zebranie wiejskie z udziałem 25 osób prowadzone przez
Antoniego Linde - Sołtysa odbyło się w Urzędzie Gminy
Wola Uhruska, podczas którego przedstawiono informację
z działalności Rady Sołeckiej oraz Gminy w zakresie
realizacji zadań w roku 2012 wraz z planem na rok bieżący.
Po wystąpieniu Sołtysa oraz Wójta Gminy, Mariusz
Jachimczuk – Sekretarz Gminy dokonał prezentacji projektu
pt.: „Wirtualny spacer po gminie”, przedstawiając wstępny
zarys projektu, który za ok 1-2 miesiące zostanie
zamieszczony na stronie internetowej gminy sprawiając
wrażenie punktowego zwiedzania gminy poprzez
obserwację 22 obrotowych panoram najciekawszych miejsc
i obiektów naszej gminy.
W wyniku dyskusji poruszano sprawy realizacji innych
projektów, zagospodarowania odpadów stałych,
odśnieżania ulic i chodników oraz jakości remontów
przyłączy wodno–kanalizacyjnych realizowanych przez
Przedsiębiorstwo Usługowo Wytwórcze. Podjęto również
uchwałę w sprawie zmian w rozdysponowaniu funduszu
sołeckiego polegających na umożliwieniu sfinansowania
częścią środków budowy oświetlenia ulicznego przy ul.
Parkowej.
Po zebraniu wiejskim część mieszkańców wzięła udział
w drugim zebraniu, które odbyło się w sali konferencyjnej
Gimnazjum, a dotyczyło realizacji projektu „kolektorowego”.
Na spotkanie zostali zaproszeni głównie mieszkańcy
rezygnujący z udziału w projekcie oraz inni wchodzący do
projektu na ich miejsce. Przybyło ok 70 osób. W spotkaniu
oprócz Wójta gminy uczestniczyli: inspektor nadzoru,
przedstawiciel wykonawcy i pracownicy Urzędu Gminy.

W czasie spotkania przedstawiono informację z przebiegu
realizacji projektu, zapoznano obecnych z treścią
zawieranych umów oraz odpowiedziano na szereg pytań
i uwag dotyczących tego projektu.
Uwagi zgłaszane przez mieszkańców dotyczyły: jakości
oraz terminu realizacji robót instalacyjnych, terminu
świadczenia usług serwisowych w czasie obowiązywania
gwarancji oraz kosztów ubezpieczenia instalacji.
W trakcie zebrania wiejskiego oraz kolektorowego
P. Zbigniew Dąbrowski - właściciel firmy Centrum
Przerobu Drewna złożył ofertę dotyczącą sprzedaży
drewna opałowego. Na zakończenie zebrania dokonano
zawarcia szeregu umów z osobami zainteresowanymi
uczestnictwem w projekcie.
24 stycznia – zebranie w Macoszynie Dużym
Zebranie wiejskie prowadzone przez Wiesława
Chomika – Sołtysa wsi odbyło się przy udziale 12 osób.
Sołtys złożył informację z działalności Rady Sołeckiej,
a następnie oddał głos Leszkowi Jóźwiakowi – Zastępcy
Wójta Gminy, który po prezentacji sprawozdania
z działalności gminy w 2012 r. i planu działania na 2013 r.
przedstawił zasady dotyczące zagospodarowania odpadów
stałych, które będą obowiązywać od 1 lipca b.r. na terenie
gminy.

W wyniku dyskusji mieszkańcy zgłosili konieczność
doposażenia świetlicy w krzesła, stoły, telewizor oraz
potrzebę odśnieżania drogi dojazdowej do gospodarstw
Panów Kalinowskiego oraz Powagi. Mieszkańcy zwrócili
się również z prośbą o pomoc przy realizacji projektu
dotyczącego scalenia gruntów wspólnoty wiejskiej wsi
Macoszyn Duży.
25 stycznia – zebranie w Uhrusku
Zebranie było prowadzone przez Ewę Pręciuk – Sołtysa
wsi z udziałem Jana Łukasika – Wójta Gminy, Marka
Kuszneruka – Przewodniczącego Rady Gminy, kierownictwa firmy Wikana Bioenergia oraz 54 mieszkańców wsi.
Zebranie zostało wykorzystane jednocześnie jako forum
konsultacyjne dotyczące budowy biogazowni rolniczej
o mocy 0,5 MW na gruntach Gospodarstwa Doświadczalnego Uhrusk. Przedstawiciele firmy Wikana dokonali
prezentacji projektu, odpowiedzieli na szereg pytań
i wątpliwości dotyczących ewentualnych zagrożeń
związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji, jednak nie
udało im się przekonać do swoich racji większości obecnych
pomimo deklaracji utworzenia 26 miejsc pracy związanych
z obsługą biogazowni oraz zatrudnieniem w utworzonym
przy niej Centrum Badawczo-Rozwojowym.
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Podsumowując należy stwierdzić, że atmosfera zebrania
była podobna do treści kilku haseł przyczepionych do ścian
świetlicy, z których jedno: „Biogazowni w Uhrusku – nie”
odzwierciedla treść pozostałych, a dyskusja nie przyniosła
przełomu, co do wcześniej zaprezentowanego stanowiska
mieszkańców.

Na zakończenie zebrania poruszono temat, zagospodarowania odpadów stałych, rekultywacji dróg dojazdowych
do pól, budowy przepustu na drodze gminnej nad Bugiem,
oświetlenia ulicy przy przystanku PKS, niszczenia zasiewów
i łąk przez wędkarzy poruszających się wzdłuż Bugu
pojazdami mechanicznymi oraz podmywania w wielu
miejscach brzegów Bugu - głównie podczas wiosennych
roztopów.
25 stycznia – zebranie w Siedliszczu
W spotkaniu uczestniczyło 33 osoby. Zebranie prowadzone było przez Eugenię Pręciuk – Sołtysa wsi Siedliszcze,
która po powitaniu obecnych i złożeniu sprawozdania
oddała głos Leszkowi Jóźwiakowi – Zastępcy Wójta Gminy.
P. Jóźwiak przedstawił projekty realizowane w roku
ubiegłym oraz nakreślił plan działania na rok 2013.
Dominującym tematem była jednak dyskusja nad opłatą
„śmieciową” a zwłaszcza jej wysokością oraz systemem
segregacji i zbiórki odpadów stałych.
Ponadto mieszkańców interesowała sprawa terminu
dokończenia budowy świetlicy wiejskiej, ustawienia wiaty
przystankowej, zabezpieczenia Bugu u ujścia Uherki oraz
potrzeba rekultywacji dróg dojazdowych do łąk, a także
drogi dojazdowej do jednego z gospodarstw zniszczonej
podczas prowadzenia linii gazowniczej.
28 styczeń – zebranie w Mszance
(sołectwa Mszanka i Józefów)
W zebraniu łącznie wzięło udział 14 osób, a z ramienia
samorządu w zebraniu uczestniczył Leszek Jóźwiak –
Zastępca Wójta Gminy. Po realizacji głównych punktów
zebrania wywiązała się dyskusja, w wyniku której
poruszono sprawę odpłatności i odbioru nieczystości
stałych od poszczególnych gospodarstw oraz sprawę
dalszego losu studni głębinowej, która znajduje się
w Józefowie. Ponadto mieszkańcy wnioskowali o dokładniejsze odśnieżanie dróg dojazdowych do gospodarstw,
zgłosili konieczność budowy chodnika oraz dokończenie
budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
29 stycznia – zebranie we wsi Stanisławów
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(sołectwa Stanisławów i Potoki)
Wspólne zebranie wiejskie odbyło się przy udziale 6
osób, samorząd reprezentował Leszek Jóźwiak, który po
przedstawieniu problemów ogólnogminnych zaproponował dyskusję. W wyniku dyskusji mieszkańcy zgłosili
konieczność wcześniejszego oraz dokładniejszego niż
dotychczas odśnieżania drogi powiatowej i dróg
prowadzących do gospodarstw. Ponadto wnioskowano o to,
aby na wiosnę dokonać remontu dróg gruntowych
prowadzących do pól i gospodarstw.
30 stycznia – zebranie w Bytyniu
Zebranie poprowadził Zbigniew Jatczak – Sołtys wsi
składając informację z działalności Rady Sołeckiej,
a następnie oddał głos Janowi Łukasikowi – Wójtowi
gminy, który po przedstawieniu sprawozdania i planu pracy
zainicjował dyskusję.

Mieszkańcy, których na zebranie przyszło 25 osób
interesowała sprawa odpłatności za zbiórkę i utylizację
odpadów stałych od 1 lipca 2013 r., kontynuacja robót na
drodze wojewódzkiej nr 816, likwidacja posterunku policji
w Hańsku, funkcjonowanie linii kolejowej Chełm –
Włodawa, remonty dróg polnych, odśnieżanie chodników
i przystanków, problemy ze swobodnie przemieszczającymi się psami oraz szacunki szkód wyrządzonych
przez dzikie zwierzęta. Jedno z pytań dotyczyło informacji
o terminach oraz porządku sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
Po zakończeniu zebrania wiejskiego odbyło się zebranie
wspólnoty gruntowej wsi Bytyń, na którym członkowie
omawiali zadania statutowe wspólnoty.
31 stycznia – zebranie w Kosyniu
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Zebranie
prowadzone było przez Zdzisława Dąbrowskiego –
Sołtysa wsi, który po powitaniu obecnych i złożeniu
sprawozdania oddał głos Wójtowi Gminy. Wójt zapoznał
zebranych z aktualną sytuacją gminy. Następnie w wyniku
dyskusji zastanawiano się nad kontynuacją remontu
świetlicy lub budową nowego obiektu. Zaproponowano
głosowanie w wyniku którego 9 osób opowiedziało się za
remontem obiektu, a 6 za budową nowego. W związku
z tym, że na zebraniu było zaledwie 15 osób uznano, że nie
jest to autorytatywna grupa mieszkańców Kosynia, aby
przesądzać o remoncie starego obiektu lub budowie
nowego, więc zaproponowano aby kilkuosobowa
reprezentacja mieszkańców wspólnie z Sołtysem dokonała
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Jednocześnie wielu mieszkańców podkreśla to, że dużo
oględzin świetlicy i oszacowała koszty remontu, aby na tej inwestycji jest zlokalizowanych we wsi Wola Uhruska,
podstawie podjąć ostateczną decyzje co do sposobu natomiast za mało realizuje się projektów w innych
poprowadzenia przedsięwzięcia.
miejscowościach gminy, w związku z czym zgłaszano
wiele propozycji, z których większość dotyczyła budowy
i rekultywacji dróg, rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz
remontów i wyposażenia świetlic.
Duże emocje wzbudzała informacja dotycząca planów
zagospodarowania odpadów stałych, które będą obowiązywać od l lipca 2013 r. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach cedującą na wszystkie
gminy w Polsce obowiązek zbierania, transportu i utylizacji
śmieci, obowiązkiem każdej gminy będzie wyłonienie
w przetargu nieograniczonym firmy, która będzie zdolna
najtaniej realizować zbiórkę odpadów, a kosztami obciążać
gminę. Gmina natomiast poprzez tzw. „opłatę śmieciową"
ustanowioną przez Radę Gminy pokryje koszty zbierania,
transportu oraz utylizacji odpadów.
Na wielu zebraniach dyskutowano również o sposobie
wykorzystania funduszy sołeckich, wprowadzano korekty
do
wcześniej podejmowanych uchwał i wskazywano zadania
Co do innych spraw poruszanych na zebraniu należy
priorytetowe
do realizacji w obrębie sołectwa.
wymienić: budowę oświetlenia w południowo – wschodniej
Wnioski,
które
zostały zgłoszone na zebraniach sołeckich
części Kosynia oraz remont drogi gruntowej, a także
zostaną przedłożone Radzie Gminy Wola Uhruska, która
problematykę związaną z zagospodarowaniem śmieci.
ostatecznie
zdecyduje co do sposobu oraz terminu ich
Drugą część zebrania poświęcono scaleniu gruntów
realizacji.
Radni
z poszczególnych okręgów wyborczych
wspólnoty leśnej Kosynia i Macoszyna Dużego ustalając
oraz
sołtysi
ze
wszystkich wsi poprzez uczestnictwo
w obecności Pana Tadeusza Handora z Włodawy oraz
w
sesjach
będą
mieli bezpośredni wpływ na sposób
Sołtysa wsi Macoszyn Duży termin spotkania (15.02.2013 r.
w Urzędzie Gminy Wola Uhruska) udziałowców wspólnot załatwienia spraw poruszanych na zebraniach.
Reasumując: oczekiwania mieszkańców koncentrują się
gruntowych obu wsi celem podjęcia uchwał dotyczących
głównie
wokół problemów sołectwa oraz najbliższego
dalszego działania.
otoczenia,
mniejsze zainteresowanie zaś dotyczy spraw
PODSUMOWANIE
Podsumowując, należy stwierdzić, że zdecydowana ogólnogminnych, za wyjątkiem problemów związanych
większość mieszkańców aprobuje działania Gminy oraz z bezrobociem, budownictwem drogowym oraz inwestyposzczególnych sołectw. Mieszkańcy doceniają cjami z zakresu ochrony środowiska.
Niektóre wnioski wykraczają poza kompetencje gminy,
realizację głównych projektów takich jak: budownictwo
zostaną
więc skierowane do właściwych instytucji z prośbą
drogowe, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zakładanie
o ich realizację, natomiast duże przedsięwzięcia, wcześniej
kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę.
nieplanowane
będą przygotowywane do realizacji w nowej
Akceptują również przedsięwzięcia planowane do
perspektywie
finansowej przewidywanej na lata 2014realizacji takie jak: budowa hali sportowej, zagospodarowa2020.
nie terenów przy szkołach podstawowych, remonty dróg
Jan Łukasik
polnych oraz budowę nowego ujęcia wody w Woli Uhruskiej.

Czym jest Fundusz Sołecki
Przy okazji podsumowania zebrań sołeckich
chcielibyśmy wyjaśnić pojęcie Funduszu
Sołeckiego.
Fundusz Sołecki jest wyodrębnioną częścią
budżetu gminy finansowaną w całości ze środków
własnych gminy. Rada Gminy może zdecydować
o jego wyodrębnieniu lub niewyodręnianiu w
danym roku budżetowym. Fundusz Sołecki zatem
nie jest obowiązkowy, a środki przeznaczane na
jego wyodrębnienie pomniejszają finanse na inne
działania gminy. Gmina może odzyskać 20%
wydatków Funduszu z budżetu państwa.
Wysokość Funduszu dla danego sołectwa zależy
od liczby jego mieszkańców, a o przeznaczeniu
środków decyduje Zebranie Wiejskie. Środki nie
wydane w danym roku pozostają w budżecie
gminy. Wysokość środków Funduszu w br.
wynosi łącznie 160 682,95 zł i przedstawia się
następująco w poszczególnych sołectwach:

Bytyń: 15 566 zł na utrzymanie świetlicy, remont dróg, zakup podkaszarki;
Józefów: 6 619 zł na remont i odśnieżanie dróg;
Kosyń: 11 022 zł na remont i odśnieżanie dróg oraz oświetlenie uliczne;
Macoszyn Duży: 8 638 zł na remont i odśnieżanie dróg, wyposażenie sali
świetlicowej oraz zakup opału do Szkoły;
Mszanka: 7 488 zł na odśnieżanie dróg, zakup nagrzewnicy oraz materiałów na
ogrodzenie świetlicy;
Mszanna: 9 592 zł na remont i odśnieżanie dróg, zakup przystanku oraz remont
kotłowni w świetlicy;
Mszanna-Kolonia: 6 142 zł na remont i odśnieżanie dróg;
Majdan Stuleński: 7 432 zł na remont i odśnieżanie dróg oraz zakup przystanku;
Piaski: 8 891 zł na remont budynku gospodarczego przy świetlicy;
Stanisławów: 7 264 zł na remont i odśnieżanie dróg;
Siedliszcze: 13 098 zł na remont i odśnieżanie dróg, oświetlenie uliczne oraz
utrzymanie świetlicy;
Uhrusk: 21 372 zł na remont i odśnieżanie dróg, utrzymanie i remont świetlicy,
zabezpieczenie studni przy GD oraz kontener sanitarny przy cmentarzu;
Wola Uhruska: 28 047 zł na utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, zakup roślin
ozdobnych oraz zakup progów zwalniających na ul. Gimnazjalną;
Zbereże: 9 508 zł na utrzymanie świetlicy oraz budowę garażu dla OSP.
Opracował: Mariusz Jachimczuk
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Sprawozdania OSP
Tradycyjnie już na początku roku gminne jednostki OSP
przeprowadzały swoje zebrania sprawozdawcze.
W zebraniach uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej we Włodawie - mł. bryg Paweł Matczuk (Piaski i Wola
Uhruska), jego zastępca - mł. bryg. Dariusz Pytka (Uhrusk) oraz
Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP - Stanisław Zamojski
i Komendant Gminny Związku - Sławomir Tokarski. Samorząd Gminy
reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy - Marek Kuszneruk
oraz Wójt - Jan Łukasik i Zastępca Wójta - Leszek Jóźwiak.
Podczas zebrań zarządy jednostek przedstawiały sprawozdania
z działalności oraz sprawozdania finansowe. Na wniosek komisji
rewizyjnych zarządom wszystkich OSP udzielono absolutorium
za ubiegły rok sprawozdawczy.
Ze sprawozdań wynikało, że w 2012 r. najwięcej interwencji
ratowniczo-gaśniczych przeprowadziła będąca w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OSP z Woli Uhruskiej – 25, a OSP
Uhrusk 19. Jednostki spoza KSRG Piaski i Siedliszcze odnotowały po
jednej akcji.
Zebranie w OSP Zbereże prowadził Prezes Stanisław Kiryczuk.
Tematem przewodnim była budowa garażu przy istniejącej świetlicy
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Na zebraniu w OSP Piaski, prowadzonym przez Naczelnika Stefana
Zalewskiego przybyło 11 druhów. W trakcie dyskusji nad
sprawozdaniami strażacy zgłosili potrzebę uczestnictwa
w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Komendę
Powiatową PSP we Włodawie.
Przy udziale 20 druhen i druhów odbyło się w budynku Urzędu
Gminy zebranie OSP Wola Uhruska. Prowadzącym był Prezes

INTERNET światłowodem

Firma Radio Technology Systems Sp. z o. o. zrealizowała
inwestycję pt. „Zapewnienie dostępu do internetu
szerokopasmowego na terenie Gminy Wola Uhruska”
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu
na etapie „ostatniej mili”.
Wychodząc naprzeciw rosnącym
wymaganiom użytkowników oraz coraz
większemu zapotrzebowaniu na pasmo
zdecydowano się na zastosowanie jako RADIO TECHNOLOGY SYSTEMS
medium transmisyjnego światłowodów,
na które stawiają najwięksi operatorzy widząc w nich przyszłość
rynku telekomunikacyjnego.
Dzięki realizacji projektu w miejscowościach Wola Uhruska
oraz Bytyń wykonano łącznie 500 przyłączy bezpośrednio do
domu mieszkańców wraz z dedykowanym światłowodem.
W rezultacie miejscowości te będą spełniały założenia Agendy
Cyfrowej ogłoszonej przez Komisję Europejską, zgodnie z którą
w 2015 roku połowa gospodarstw domowych ma być w zasięgu
łączy 30 Mb/s, zaś w 2020 roku wszystkie gospodarstwa domowe
mają mieć dostęp do łączy o przepływności 30 Mb/s, a połowa do
łączy o przepływności nie mniejszej niż 100 Mb/s.
Po zakończonych testach, firma RTS Sp. z o. o. uruchomiła
usługę dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem nowo

Stanisław Zamojski. Podczas zebrania uczczono pamięć
ś.p. Czesława Szczęcha, przypominając jego biografię
jako wieloletniego członka jednostki i komendanta
gminnego. Omawiano m.in. zamiar budowy remizy,
bieżącą działalność jednostki oraz potrzeby sprzętowe.
Zebranie w OSP Siedliszcze odbyło się w obecności 9
członków, którym przewodniczył Prezes Stanisław
Pręciuk. Najdłużej omawianym tematem był zakup
lekkiego samochodu pożarniczego.
Jako ostatnie odbyło się zebrania w OSP Uhrusk.
Przybyło 22 druhów. Przewodniczący zebrania Prezes
Feliks Szachałaj zgłosił potrzebę m.in. wykonania
wyższego masztu pod antenę selektywnego wywoływania, dokończenia ogrodzenia terenu remizo-świetlicy
oraz zakupu nowszego, lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego.
W planach jednostek OSP na br. jest także pozyskanie
drobnego sprzętu pożarniczego. Część sprzętu zostanie
zakupiona ze środków budżetu gminy, a część z dotacji
budżetu państwa jaką otrzymały jednostki z Woli
Uhruskiej i Uhruska.
Opracował: Arkadiusz Stasiejko
W związku z pojawiającymi się sygnałami o trudnościach
w pozyskaniu drewna opałowego - szczególnie w
kontekście realizacji projektu „kolektorowego” podajemy dane firmy

Centrum Przerobu Drewna Zbigniew Dąbrowski
tel. 661 867 560
oferującej drewno opałowe pocięte i połupane w cenie
125-190 zł/mp. (metr przestrzenny) - w zależności od
gatunku drewna.

wybudowanej infrastruktury.
Świadczenie usług z wykorzystaniem światłowodu to najwyższa
jakość transmisji zarezerwowana dotychczas dla mieszkańców
największych miast. Szerokopasmowy Internet światłowodowy
otwiera przed użytkownikami nowy wymiar surfowania
i możliwość korzystania z usług dotychczas nieosiągalnych ze
względu na niską przepustowość łącza. Ponadto na jakość łącza
światłowodowego nie mają wpływu warunki atmosferyczne tj.
opady deszczu czy śniegu.
Już wkrótce będą także uruchomione inne usługi jak telewizja
HD, 3D, VOD (telewizja na żądanie) oraz telefonia internetowa,
dzięki której za rozmowy międzynarodowe zapłacisz tak jak za
połączenia lokalne.
RTS deklaruje, że ich usługi to gwarancja najwyższej jakości
w atrakcyjnej cenie, brak limitu pobieranych i wysyłanych danych.
Pakiety dopasowane do potrzeb klientów, zewnętrzny adres IP bez
dodatkowych kosztów. Taryfa nocna, czyli podwojenie
przepustowości łącza w godzinach 24:00-10:00. Indywidualne
negocjacje z osobami posiadającymi umowy z innymi operatorami
odnośnie zniżek na abonament oraz inne atrakcyjne promocje.
Jeśli jesteś osobą lubiącą korzystać z usług najwyższej jakości
już dzisiaj dołącz do najlepszych. Lubisz wykorzystywać nowe
technologie, potrzebujesz szybkiego i stabilnego łącza zadzwoń do
nas pod numer 82 565 53 66 i zamów usługę.
Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej
www.rts.waw.pl
Grzegorz Gawęda - RTS Sp. z o.o.
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