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Podsumowanie roku 2013.
Podsumowanie 2013 roku tradycyjnie
rozpoczynamy podając kilka danych
statystycznych. Na koniec ubiegłego roku
gminę Wola Uhruska zamieszkiwało 4 047
osób, czyli o 31 osób mniej niż na koniec 2012 r.
Przyrost naturalny również był ujemny w gminie urodziło się zaledwie 21 dzieci,
a zmarło 49 osób. Zawartych zostało 19
małżeństw.
Podsumowując rok 2013 warto zaznaczyć, że
duża liczba prowadzonych przez gminę inwestycji
znalazła odzwierciedlenie w analizach Urzędu
Statystycznego w Lublinie, który dokonał
podsumowania działalności jednostek samorządu
terytorialnego w województwie lubelskim.
Z podsumowania wynika m.in.. że, "wśród 213

gmin w województwie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
skorzystało 151 gmin, w tym 20 miejskich, 19
miejsko-wiejskich i 112 wiejskich. Kwotowo
najwyższą pulę środków pozyskały miasta: Lublin
(193,5 mln zł), Biała Podlaska (64,6 mln zł), Puławy
(60,3 mln zł) i Zamość (59 mln zł). Natomiast
najwyższe kwoty w przeliczeniu na 1 mieszkańca
uzyskały gminy wiejskie: Wola Uhruska (4 830 zł),
Podedwórze (4 806 zł) i Jeziorzany (2 966 zł), oraz
gminy miejsko-wiejskie: Janów Lubelski (3 058 zł)
i Kazimierz Dolny (2 436 zł)."

Aktywność gminy została zauważona również
na szczeblu ogólnopolskim - w rankingu
samorządów sporządzanym co roku przez
redakcję gazety „Rzeczpospolita” Gmina Wola
Uhruska została sklasyfikowana na 5 miejscu
wśród wszystkich gmin wiejskich kraju pod kątem
korzystania z funduszy unijnych. Ranking
Rzeczpospolitej uwzględniał jeszcze wiele innych
kryteriów, jak np. wydatki i dochody na
mieszkańca, udział wydatków na organizacje
pozarządowe, nowe podmioty gospodarcze, liczbę
mieszkańców. W ogólnej klasyfikacji uwzględniającej wszystkie kryteria oceny Wola Uhruska
uplasowała się na 89 miejscu w kraju (wśród ok.
1600 gmin wiejskich).
Przedstawiamy poniżej najważniejsze
zadania inwestycyjne realizowane w 2013
roku:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowościach Siedliszcze, Uhrusk, Wola Uhruska, Bytyń wraz
z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Bytyniu - zadanie
to o wartości 5 604 442 zł realizowane było w latach 2012-2013 z dotacją
unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) w wysokości 3 339 012 zł.
W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Bytyniu
wybudowano 5 przepompowni ścieków oraz 20 639 mb sieci
kanalizacyjnej przyłączając 320 nowych dostawców ścieków (13
w Bytyniu, 40 w Woli Uhruskiej, 134 w Uhrusku i 43 w Siedliszczu).
W chwili obecnej przygotowywane są umowy z mieszkańcami na
pokrycie kosztów przyłączy.
2) Poprawa czystości powietrza na terenie gminy Wola Uhruska
w Dolinie Bugu poprzez wykorzystanie biomasy i energii
słonecznej jako alternatywnych źródeł ciepła - zadanie o wartości
6 906 725 zł realizowane również w latach 2012-2013 z dotacją z RPO
WL w wysokości 5 397 074 zł. W ramach tego projektu wybudowano
łącznie 471 instalacji, w tym 330 instalacji kolektorów słonecznych, 135
instalacji łączonych - kolektory słoneczne i piece na biomasę oraz
6 instalacji samych pieców na biomasę. Wykonawca zakończył już prace
montażowe lecz w dalszym ciągu świadczy serwis w zakresie usuwania
wad i usterek. Zgłaszanie takich wad i usterek odbywa się poprzez
Urząd Gminy (osobiście lub telefonicznie 82 591 50 03). Należy jednak
pamiętać, że zgodnie z zawartą umową dzierżawy usuwanie usterek
wynikających z winy użytkownika będzie wykonywane na jego koszt.
3) Budowa świetlicy w Siedliszczu - zadanie realizowane było w
latach 2012-2013 w ramach projektu obejmującego również remont
świetlicy w Stulnie. Łączny koszt wybudowania świetlicy w Siedliszczu
oraz remontu świetlicy w Stulnie wyniósł 833 947 zł, z czego 477 273 zł
stanowiła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW), a 153 093 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego
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o dofinansowanie z PROW budowy świetlicy w Siedliszczu.
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na u26 czerwca – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się
lata 2007-2013 (PROW) budowy sali gimnastycznej przy posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ, na którym zaopiniowano
Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej.
sprawozdanie finansowe za 2012 r.
u26 lutego – w Uhrusku odbyło się zebranie z mieszkańcami u24 lipca – podpisano aneks do umowy o dofinansowanie budowy
w sprawie budowy sieci wodociągowej.
oświetlenia ulicznego, w którym ustalono wartość tego zadania
u3 kwietnia – przetarg związany z budową oświetlenia ulicznego już po rozstrzygniętym przetargu.
przy ul. Parkowej - zdania dofinansowanego z małych projektów u11 i 25 lipca – w Urzędzie Gminy zorganizowano walne zebrania
PROW. Z uwagi na zbyt wysoką cenę przetarg unieważniono.
Nadbużańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, na których
u3 kwietnia - Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usługowo- wybierano nowy Zarząd. Nowym Prezesem został wybrany
Wytwórczego Sp. z o.o. na swoim posiedzeniu dokonała zmiany P. Roman Łukasiewicz.
na stanowisku Prezesa Zarządu - Józefa Sieradzkiego zastąpił u1 sierpnia - gmina Wola Uhruska w Centrum Promocji
Przemysław Kuryś.
Województwa Lubelskiego w Lublinie i na antenie Radia Lublin
u10 kwietnia – odbyło się walne zebranie wspólników prezentowała swoje walory w ramach plebiscytu „PERŁY
Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego w Woli Uhruskiej na LUBELSZCZYZNY”. Ostatecznie w plebiscycie gmina zajęła
którym zatwierdzono sprawozdanie finansowych za 2012 r.
3 miejsce za Janowcem i Suścem.
u16 kwietnia – z inicjatywy ks. Stefana Batrucha w Lublinie u6 sierpnia – odbył się częściowy odbiór stacji wodociągowej
odbyło się spotkanie Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno- w Woli Uhruskiej realizowanej z dofinansowaniem PROW.
Koguc ze służbami granicznymi i Wójtami gmin Wola Uhruska, u8-15 sierpnia – w Zbereżu zorganizowano Europejskie Dni
Mircze i Ulhówek w sprawie przejść granicznych i organizacji Dobrosąsiedztwa, w trakcie których na tymczasowym przejściu
Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.
granicznym z Ukrainą dokonano 35 854 odpraw granicznych.
u18 kwietnia – w Lublinie nastąpiło podpisanie umów u29 sierpnia - podpisano umowę na budowę ogólnodostępnej sali
o dofinansowanie z funduszu małych projektów PROW budowy gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej placów zabaw w Woli Uhruskiej i Macoszynie Dużym.
dofinansowanie z PROW.
u20 kwietnia - rozpoczęto roboty budowlane przy budowie hali u12 września – odbyło się zebranie wiejskie w Stulnie, na którym
sportowej w Woli Uhruskiej - dofinansowanie z Programu wybrano nowego sołtysa - został nim P. Sławomir Skobodziński.
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 u21 września – na zebraniu wiejskim w świetlicy w Bytyniu
(RPO WL).
wybrano nowego sołtysa - P. Marię Łodzińską.
u24 i 26 kwietnia – kilku Radnych wraz z pracownikiem Urzędu
u22 września - w Siedliszczu miała miejsce uroczystość otwarcia
Gminy Jackiem Kwaczem brało udział w wiosennym przeglądzie nowowybudowanej świetlicy wiejskiej. Uroczystość ta była
dróg gruntowych.
połączona z dożynkami parafialnymi parafii Uhrusk.
u25 kwietnia – rozpoczęto czynności odbioru częściowego sieci
u24 września – przetarg w celu wyłonienia wykonawcy budowy
kanalizacyjnej w Bytyniu i Woli Uhruskiej.
garażu dla OSP Zbereże - przetarg unieważniono z uwagi na zbyt
u3 maja - przy pomniku ku czci żołnierzy Lotnego Oddziału AK wysoką cenę.
„Nadbużanka” odbyły się uroczystości święta Konstytucji 3 Maja. u4 października – w budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej
Tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą polową, po której miała odbyła się uroczystość odznaczenia 17 par małżeńskich z terenu
miejsce część artystyczna oraz złożenie wieńców przy pomniku.
gminy medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
u23 maja - w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej przyznanymi przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia małżeństwa.
odbyło się VI Sympozjum polsko-ukraińskie, którego temat u8 listopada – odbył się odbiór końcowy ogólnodostępnego
brzmiał: „Przejścia graniczne na wschodniej granicy powiatu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli
włodawskiego”.
Uhruskiej powstałego z udziałem finansowym PROW.
u2 czerwca - na stadionie GOSiR-u w Woli Uhruskiej zostały
u28 listopada – w Lublinie podpisana została umowa
zorganizowane Międzygminne Zawody Pożarnicze. Spośród o dofinansowanie z Regionalnego RPO WL budowy elektrowni
jednostek z terenu gminy najlepiej wypadła OSP Wola Uhruska fotowoltaicznej w Woli Uhruskiej.
zajmując 4 miejsce.
u4 grudnia – w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się
u27 czerwca – Gmina Wola Uhruska nabyła od PKP S.A. budynki
V Forum ds. Społecznych , na którym podsumowano realizację
dworca PKP i wieży ciśnień wraz z prawem użytkowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata
wieczystego gruntu pod tymi budynkami.
2008-2013.
u18 czerwca – przetarg na wyłonienie podmiotu odbierającego
u7 grudnia – w SP ZOZ w Woli Uhruskiej zorganizowano tzw. Białą
odpady stałe - wpłynęła tylko jedna oferta - Przedsiębiorstwa Sobotę, w czasie której udzielono ok. 50 specjalistycznych porad.
Wielobranżowego Baza Piotr Kołodyński.
Organizatorem akcji był Kierownik SP ZOZ oraz Zarząd Okręgowy
u19 czerwca – przetarg na budowę zalewu w Woli Uhruskiej Polskiego Związku Łowieckiego z Chełma.
i Bytyniu.
u18 grudnia – w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Ducha
u23 czerwca - w Majdanie Stuleńskim miało miejsce oficjalne Świętego w Woli Uhruskiej ks. Biskup Siedlecki Zbigniew
otwarcie ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Kiernikowski spotkał się w Urzędzie Gminy z pracownikami
DWÓR NAD BUGIEM, w którym uczestniczył m.in. P. Krzysztof samorządowymi i przedstawicielami Rady Gminy.
Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.
u20 grudnia - w Urzędzie Gminy miało miejsce podsumowanie
u23 czerwca – w Hannie zorganizowano Powiatowe Zawody konkursu plastycznego „Wrota Lubelszczyzny. Informatyzacja
Pożarnicze. Spośród jednostek z terenu gminy Wola Uhruska w administracji”. Zwycięską pracę - plakat promujący projekt
najlepiej wypadła OSP Wola Uhruska, która zajęła 5 miejsce.
wykonały Sandra Kędzierawska i Eryka Alwas z kl. III B
u25 czerwca – w Lublinie podpisano aneks do umowy Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Do konkursu zgłoszono 36 prac.
u27 lutego – w Lublinie została podpisana umowa
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zapłaconego podatku VAT. Otwarcie świetlicy miało miejsce
22 września i było połączone z dożynkami parafialnymi
w Uhrusku.
4) Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportoworekreacyjnego w Woli Uhruskiej - zadanie o wartości
224 857 zł zostało również zrealizowane z dotacją z PROW
w wysokości 140 457 zł. Obejmowało wykonanie przy
Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej kompleksu
sportowego, w tym boisk do piłki nożnej i siatkowej, placu
zabaw, zewnętrznej siłowni, bieżni do skoku w dal oraz
parkingu i ogrodzenia terenu.
5) Budowa oświetlenia parkowego w Woli Uhruskiej wartość tego zadania obejmującego ustawienie wzdłuż ulicy
Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do
skrzyżowania z ul. Dworcową ... latarń to kwota 28 906 zł,
z której 18 801 zł pochodziło z dotacji z PROW.
6) Utworzenie dwóch placów zabaw - w ramach tego
zadania wybudowano dwa place zabaw: jeden w okolicach
kąpieliska w Woli Uhruskiej, drugi przy Szkole Podstawowej
w Macoszynie Dużym. Każdy plac zawiera następujące
elementy: zestaw rekreacyjny (zjeżdżalnia, drabinka), karuzelę
trójramienną, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, dwa
bujaki sprężynowe, ławkę i tablicę z regulaminem. Place
kosztowały łącznie 34 102 zł, z czego 22 180 zł pochodziło
również z dotacji z PROW.
7) Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej - inwestycja
jest w trakcie realizacji i obejmuje budowę pełnowymiarowej
hali sportowej z widownią dla ok. 130 osób oraz małą salą
ćwiczeń, siłownią, szatniami, odnową biologiczną itp.
Planowany łączny koszt budowy to kwota 5 010 990 zł,
z których 3 400 365 zł stanowić będzie dotacja z RPO WL.
Planowany termin otwarcia obiektu 1 września 2014 r.

8) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli
Uhruskiej - w ramach tego zadania powstaje sala
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej,
która będzie służyła zarówno uczniom tej szkoły jak
i pozostałym mieszkańcom. Planowany koszt budowy sali to
kwota 1 203 759 zł, z której 500 000 zł stanowić będzie dotacja
unijna z PROW.
9) Budowa stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej w roku ubiegłym rozpoczęta została budowa nowego
budynku stacji wodociągowej w Woli Uhruskiej (obok
dotychczasowego). Oprócz samego budynku z wyposażeniem (m.in. nowe odżelaziacze) powstaną również nowe
zbiorniki wody o pojemności 100 m sześć. każdy. Planowana
wartość budowy to kwota 1 640 722 zł, z której 996 719 zł

stanowić będzie dotacja z PROW. Niestety ze względu na
odstąpienie od robót dotychczasowego wykonawcy będzie
konieczny kolejny przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie
się dokończeniem budowy. Planowany termin oddania do
użytku nowego obiektu to koniec sierpnia br.
10) Modernizacja drogi gminnej ul. Wiosenna - po
zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji
sanitarnej w Woli Uhruskiej (południowa część ul. Szkolnej)
należało poprawić stan drogi - ul. Wiosenna. Dzięki
dofinansowaniu w kwocie 40 000 zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego udało się zmodernizować
nawierzchnię tej drogi poprzez jej stabilizację kruszywem.
Łączna wartość tego zadania to kwota 67 572 zł.
Oprócz ww. inwestycji gmina realizowała wspólnie
z innymi gminami niżej wymienione projekty partnerskie:
1) Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości. W projekcie
uczestniczy 5 gmin oraz powiat włodawski Projekt zakłada
szereg działań, w tym budowę zbiornika wodnego na
starorzeczu w Woli Uhr uskiej i Bytyniu oraz
zagospodarowanie „Pompki”. W roku 2013 zrealizowano
w ramach tego projektu remont wieży kościelnej w Hańsku
z przystosowaniem jej do celów turystycznych oraz
wyłoniono wykonawcę, który zajmuje się projektowaniem
i później wykonaniem zalewu. Kształt zalewu będzie
odzwierciedlał dawne starorzecze Bugu poczynając od
obecnego kąpieliska i podążając w stronę północną do tzw.
„Fotka Kępy”, gdzie zlokalizowane będzie przy ujściu do
Bugu - przetamowanie. Oprócz zalewu projekt obejmuje
modernizację budynku tzw. „Pompki” i przystosowanie go
do potrzeb turystycznych oraz szereg innych przedsięwzięć
wykraczających poza teren gminy, jak np. oznakowanie
szlaku kajakowego na Bugu, budowę pochylni kajakowych,
wież widokowych i zadaszeń turystycznych oraz ścieżki
rowerowej obok jez. Sumin (gm. Uruszulin). Łączna wartość
projektu - 4 032 257 zł, z czego 2 696 773 zł stanowić będzie
dotacja RPO WL.
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
województwie lubelskim - w ramach kontynuacji projektu
100 gospodarstw z terenu gminy otrzymuje bezpłatny
dostęp do Internetu oraz w przyszłości wymianę
otrzymanego w 2012 r. sprzętu komputerowego na nowy.
Całkowity koszt projektu dla Gminy Wola Uhruska to kwota
552 000 zł z czego 469 200 zł stanowi dotacja unijna
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013.
3) Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa
informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III - w ramach
tego projektu dofinansowanego z RPO WL 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. Koszt
infrastruktury i wyposażenia przypadający na gminę Wola
Uhruska to kwota 1 240 565 zł, z których 187 443 zł stanowi
udział środków własnych. Planowany termin zakończenia
tego projektu - czerwiec br.
4) Wrota Lubelszczyzny. Informatyzacja administracji 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. Do chwili obecnej gmina Wola Uhruska
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uczestnicząc w projekcie otrzymała nowy Biuletyn
Informacji Publicznej. Ponadto przeprowadzone zostały dwa
konkursy związane z tym projektem, w których nagrody były
ufundowane z kosztów projektu. Pierwszy z nich to konkurs
wiedzy o projekcie - miał on miejsce podczas Europejskich
Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki w dniu 11
sierpnia 2013 r. Drugi to konkurs plastyczny dla uczniów
szkół z terenu gminy Wola Uhruska na plakat promujący
projekt. Konkurs odbył się w grudniu 2013 r. Koszt projektu
przypadający na gminę to 50 881 zł, z których 41 902 zł
stanowi dotacja z RPO WL.
Oprócz zadań realizowanych w 2013 r. należy wymienić
inne działania związane z przygotowaniem nowych
przedsięwzięć inwestycyjnych, tj.:
1) przygotowanie i złożenie wniosku do RPO WL na budowę
elektrowni fotowoltaicznej w Woli Uhruskej - umowa
dofinansowania tego zadania została podpisana jeszcze
w 2013 r. i zakłada dotację 50% kosztów tej budowy.
2) przygotowanie i złożenie wniosku do PROW zadania
polegającego na modernizacji świetlicy wiejskiej w Uhrusku
i remoncie boiska sportowego przy szkole podstawowej
w Uhrusk oraz rozbudowie oświetlenie drogowego - umowa
przyznająca dotację została podpisana 21 stycznia br.
3) przygotowanie i złożenie wniosku do PROW zadania
polegającego na budowie sieci wodociągowej w części
Uhruska leżącej po zachodniej stronie torów kolejowych.
Projekt ten został w trakcie oceny odrzucony, niemniej jednak
ma on szansę na dofinansowanie w ostatnim „rozdaniu”
środków z PROW jakie jest planowane w marcu br.
Podsumowując rok 2013 nie sposób nie wspomnieć
i o innych działaniach realizowanych przez gminę mających
znacznie dla jej rozwoju, tj.:

1) Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa ZbereżeAdamczuki - tegoroczna edycja trwająca od 9 do 15 sierpnia
ub.r. przyniosła kolejny rekord odpraw granicznych poza
istniejącym przejściem granicznym - w ciągu 7 dni dokonano
35 854 odpraw. W ramach Dni Dobrosąsiedztwa przy
Placówce SG w Zbereżu odsłonięty został obelisk z tablicą
upamiętniającą przeprawę przez Bug oddziałów Korpusu
Ochrony Pogranicza we wrześniu 1939 r.
2) Zakup budynku dworca PKP i wieży ciśnień w Woli
Uhruskiej wraz z gruntem pod tymi obiektami. Powierzchnia
zakupionej działki wynosi 1,19 ha, a wartość zakupu 156 684
zł. Cele zakupu - utrzymanie dotychczasowego układu
komunikacyjnego oraz zieleni parkowej. Aktualnie
poszukujemy innych dobrych pomysłów na zagospodarowanie zarówno budynku dworca jak i całego terenu.
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2) Przygotowywanie projektu scalenia gruntów w
Bytyniu i Woli Uhruskiej. Projekt ma na celu
uporządkowanie struktury gruntów z jednoczesnym
wyznaczeniem pasa drogi granicznej, zniesieniem licznych
współwłasności, w tym wspólnoty gruntowej, wyznaczeniem terenów pod inwestycje oraz poprawienie
podstawowej infrastruktury komunikacyjnej (utwardzenie
dróg dojazdowych).
Jak widać rok 2013 należał do bardzo owocnych
w różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne
poprawiające stan infrastruktury technicznej i społecznej
gminy Wola Uhruska. Część z nich będzie kontynuowana
w roku bieżącym. Nowe zaś będą musiały poczekać na
następną perspektywę finansową, która niestety będzie
promować projekty o znaczeniu ponadlokalnym i nie będzie
łatwo pozyskać środki na przedsięwzięcia gminne.

Kończąc podsumowanie 2013 roku wypada
przedstawić również planowane przez gminę
przedsięwzięcia do realizacji w roku 2014. Oto
najważniejsze z nich:
1) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW wartość zadania ok. 3,8 mln zł, z których 1,55 mln zł
dotacji z RPO WL, 1,55 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z Lublina oraz 0,7 mln zł udziału własnego,
którym będzie koszt podatku VAT planowany do
odzyskania z Urzędu Skarbowego;
2) Dokończenie budowy hali sportowej - do wykonania
pozostały roboty budowlane i zakup wyposażenia na
łączną kwotę ok. 2,58 mln zł;
3) Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Woli Uhruskiej - sfinansowania pozostały
roboty budowlane o wartości ok. 1, 01 mln zł;
4) Dokończenie budowy stacji wodociągowej w Woli
Uhruskiej - do wykonania pozostały roboty budowlane
i montażowe o wartości ok. 1,07 mln zł;
5) Kontynuacja projektu „Dolina Bugu - bezgraniczne
możliwości” w ramach którego powstanie zbiornik
wodny w miejscu dawnego starorzecza w Bytyniu i Woli
Uhruskiej oraz zostanie wykonana modernizacja tzw.
„Pompki”;
6) Modernizacja budynku świetlicy w Uhrusku wraz z
budową boiska i rozbudową oświetlenia ulicznego wartość tego przedsięwzięcia to kwota ok. 300 tys. zł,
z których 146 tys. zł stanowić będzie dotacja z PROW;
7) Budowa garażu dla OSP w Zbereżu (obok świetlicy)
planowana wartość zadania to ok. 60 tys. zł ;
8) Doprowadzenie do procesu scaleniowego gruntów w
Bytyniu, Woli Uhruskiej, Józefowie i Kosyniu wartość takiego zadania to kwota ok. 8 mln zł, z których
ok. 3 mln zł to koszty prac geodezyjnych i ok. 5 mln zł to
koszty zagospodarowania poscaleniowego (m.in. na
budowy dróg w obrębie obszaru objętego scaleniem);
9) Organizacja kolejnej edycji Europejskich Dni
Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki - planowany
termin to 7-10 sierpnia, choć trudno przewidzieć w jaki
sposób potoczą się wydarzenia w Ukrainie i czy będą one
miały wpływ na plany uruchomienia tymczasowego
przejścia granicznego w Zbereżu;
10)Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowego
Pleneru Plastycznego „Kresy 92" - planowany termin
Pleneru to 4-10 sierpnia.
Mariusz Jachimczuk
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Nadbużańskie Stowarzyszenie
Agrotur ystyczne
Wola Uhruska jest jedną z pierwszych gmin,
które na początku lat 90-tych XX wieku
w województwie lubelskim propagowały rozwój
turystyki wiejskiej, której szczególną formą jest
agroturystyka.
Fenomen agroturystyki uwidacznia się w dwóch
płaszczyznach. Po pierwsze taka forma turystyki w
warunkach wiejskich jest swoistym wypełnieniem
pustej przestrzeni w zakresie bazy noclegowej
i wypoczynkowej, po drugie stanowi dodatkowe, a w wielu
przypadkach jedyne źródło pozarolniczego dochodu
mieszkańców gminy Wola Uhruska.
Tereny nadbużańskie swoimi walorami przyrodniczymi oraz
różnorodnością krajobrazu od wielu lat są obiektem
zainteresowania
mieszkańców miast, którzy szczególnie
w okresie wakacji planowali swój wypoczynek
w miejscowościach nadbużańskich, korzystając z ciszy,
spokoju urokliwych ostępów leśnych lub naturalnego piękna
nieokiełznanej, dziewiczej rzeki Bug i jej starorzeczy.
Idea usług agroturystycznych w pewnym stopniu jest
kontynuacją tradycji usług letniskowych, świadczonych już
w okresie międzywojennym przez mieszkańców miejscowości
nadbużańskich.
Usługowa działalność gospodarstw agroturystycznych
skupionych w Nadbużańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym prowadzona jest w gminie Wola Uhruska już od 19
lat. Dotychczasowe doświadczenia uwidoczniły, że osoby
korzystające z oferty gospodarstw agroturystycznych oczekują
przytulnego i kameralnego zakwaterowania, swobodnej
przestrzeni oraz świeżych, zdrowych i smakowitych potraw.
W wielu gospodarstwach agroturystycznych dzięki
finansowemu i osobistemu zaangażowaniu właścicieli udało się
sprostać wyzwaniu. Przygotowane kwatery zgodnie
z oczekiwaniem wielu turystów łączą komfort i prostotę.
O dobrej jakości usług agroturystycznych w gminie Wola
Uhruska świadczą nie tylko dobre warunki lokalowe, ale
również a może przede wszystkim cechy osobowościowe
gospodarzy, którzy komunikatywnością, gościnnością oraz
kulturą osobistą i witalnością, tworzą atmosferę sprzyjającą
dobremu samopoczuciu i wypoczynkowi gości.
Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne skupia
obecnie 14 gospodarstw agroturystycznych, dysponującymi
łącznie około 120 – ma miejscami noclegowymi. Większość
gospodarstw jest przygotowana do świadczenia również usług
żywieniowych, opartych na produktach rolniczych,
pochodzących z przydomowych ogródków i własnych
gospodarstw.
W zależności od oczekiwań turyści mogą korzystać nie tylko
z oferty noclegowej, ale również mogą korzystać z zaplecza
kuchennego, w celu przygotowania posiłków we własnym
zakresie.
Zasadniczo gospodarstwa agroturystyczne przygotowane są
do organizowania wypoczynku rodzinom z małymi dziećmi,
a także osobom indywidualnym.
Z oferty agroturystycznej korzystają goście, którzy zawitali w
nasze strony po raz pierwszy wędrując szlakami turystycznymi,
poszukując noclegu i odpoczynku.
W wielu przypadkach jednak z oferty Nadbużańskiego
Stowarzyszenia Agroturystycznego korzystają osoby, które były

tu już wcześniej i wielokrotnie wracają,
przedłużając swój pobyt, zauroczeni walorami
nadbużańskiej ziemi, jak też otwartością
i gościnnością gospodarzy.
W celu zapewnienia wypoczynku wieloosobowym grupom zorganizowanym
Stowarzyszenie współpracuje na zasadach
partnerskich z pensjonatem Gibson w Woli
Uhruskiej, Dworem nad Bugiem w Majdanie
Stuleńskim, a także ze schroniskiem Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Woli Uhruskiej oraz ze schroniskiem turystycznym
przy Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej, które zapewniają
właściwe a nawet komfortowe warunki wypoczynku i są
w stanie zapewnić nocleg wraz z wyżywieniem.
Urozmaicając pobyt gościom preferującym aktywną formę
turystyki, gospodarstwa agroturystyczne umożliwiają
o rganizowanie wycieczek pieszych, rowerowych,
samochodowych oraz spływów kajakowych rzeką Bug.
Do wycieczek po gminie i okolicy zachęcają ścieżki
przyrodnicze i edukacyjne, które wiodą po Poleskim Parku
Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowym. Do dalszych
wędrówek zachęcają szlaki turystyczne prowadzące do
pobliskich miast i miejscowości posiadających unikatowe
zabytki sakralne i świeckie.
Gdy sprzyja urodzaj turyści zainteresowani wycieczkami do
lasu mogą uczestniczyć w zbieraniu jagód, poziomek, żurawin
oraz grzybów. Gospodarstwa agroturystyczne w swojej ofercie
proponują pomoc w przygotowaniu przetworów i marynat
z uzyskanych zbiorów.
Entuzjaści wędkowania mogą korzystać z możliwości
łowienia ryb w licznych starorzeczach Bugu – oczywiście pod
warunkiem spełnienia wymogów stawianych łowiącym
w strefie granicznej.
Inną coraz popularniejszą formą wypoczynku jest obserwacja
zwierząt dziko żyjących. Dolina Bugu obfituje bogactwem
różnych gatunków ptaków, osiadłych i migrujących, które
z uwagi na dużą ilość gniazd lęgowych są wdzięcznym
przedmiotem obserwacji.
Obecna oferta turystyczna ukierunkowana jest przede
wszystkim do turystów odwiedzających naszą gminę w okresie
letnim. W zależności od warunków atmosferycznych sezon
turystyczny praktycznie trwa od maja do września.
Wielkie nadzieje wiąże Nadbużańskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne z inwestycjami, które wzbogaciłyby ofertę
turystyczną również w sezonie zimowym. Malowniczość
zimowych krajobrazów nadbużańskich i niezaprzeczalne piękno
ośnieżonych lasów i wzniesień, kusi zainteresowaniem turystów
do odwiedzania gminy Wola Uhruska również w okresie
zimowym.
Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Woli
Uhruskiej realizując swoje cele i dążąc do stworzenia
mieszkańcom naszej gminy możliwości aktywnego włączenia
własnych gospodarstw w turystyczną działalność usługową,
serdecznie zaprasza osoby zainteresowane taką formą
działalności do współpracy.
Szczegółowe informacje
o działalności Stowarzyszenia oraz o zasadach współpracy,
można uzyskać na stronie internetowej www.wolauhruska.pl
w zakładce Agroturystyka.
Roman Łukasiewicz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW w 2014 r.
Harmonogram odbioru odpadów na 2014 r. świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza” Piotr
Kołodyński, przedstawia poniższa tabela. W miejscowościach poza Wolą Uhruską, Bytyniem i Nadbużanką odbiór
odpadów suchych będzie się odbywał co dwa miesiące – wynika to z małej ilością wystawianych odpadów.

UWAGA: W dniu odbioru worki lub pojemniki powinny
być wystawione w miejscu dostępnym i widocznym do godz.
7.00 – worki lub pojemniki wystawione po zakończeniu
zbierania będą odebrane w następnym terminie wg.
harmonogramu.
Odpady muszą być zbierane w pojemniki lub worki
o minimalnej pojemności 110 litrach w następujących kolorach:
Ä czarny lub szary - odpady niesegregowane lub zmieszane
odpady tzw. mokre,
Ä żółty - wysegregowane odpady suche,
Ä zielony - niepotłuczone szkło (butelki, słoiki i inne
opakowania szklane).
Worki na odpady można nabyć m.in. w siedzibie firmy, ul. Krótka
2 w Woli Uhruskiej lub u kierowcy w dniu odbioru odpadów.
UWAGA:
Opłaty za odbiór odpadów muszą być wnoszone bez wezwania
na konto gminy Wola Uhruska w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek
ponoszenia opłaty, np. za styczeń 2014 r. wpłaty należy dokonać
w terminie do 15 lutego 2013 r.
Opłaty za odbiór odpadów przyjmowane są wyłącznie na
rachunek bankowy Urzędu Gminy w formie przelewu lub wpłaty
na konto.

Instrukcja wypełniania dowodów wpłaty:
Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola
Uhruska
Nr rachunku odbiorcy: począwszy od 1 marca br. każdy kto jest
zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami otrzyma
z Urzędu Gminy informację o przyporządkowanym do niego numerze
konta bankowego, na które należy wpłacać ww. opłatę.
Kwota: wpisać kwotę będącą iloczynem liczby osób zamieszkujących na
nieruchomości i stawki 6,50 zł (w przypadku zadeklarowania
i segregowania odpadów) lub 12,80 zł (w przypadku nie prowadzenia
segregacji odpadów).
Nr rachunku zleceniodawcy: wpisać kwotę wpłaty słownie.
Nazwa zleceniodawcy: wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby
wpłacającej (osoby, która została wskazana w deklaracji złożonej do
Urzędu Gminy i adres zamieszkanej nieruchomości, której deklaracja
dotyczyła - w przypadku niezgodności tych danych mogą wystąpić zaległości
wymagające osobistego wyjaśnienia w Urzędzie Gminy).
Tytułem: Opłata za odpady za miesiąc ...................... (wpisać nazwę
miesiąca, za który dokonywana jest wpłata).
Pieczęć, data i podpis zleceniodawcy: podpis osoby wpłacającej.
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