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 Inwestycje i remonty na 
drogach w 2004 r.

W roku bieżącym uwzględniając potrzeby 
mieszkańców oraz zgłaszane wnioski radnych i 
sołtysów realizowane są następujące inwestycje 
drogowe na terenie gminy:

* Przebudowa ul. Dworcowej w Woli Uhruskiej o długości 555 
mb. Inwestycja w trakcie realizacji. W zakres jej wchodzą: 
obustronna wymiana chodników na odcinku 240 mb, remont 
nawierzchni i odwodnienie, na całym odcinku ułożenie 
dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej. Wartość robót ustalona 
w przetargu wynos i  345 360,39 z ł .  Inwestyc ja  
współfinansowana jest ze środków SAPARD. Generalnym 
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w 
Lubartowie.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli * Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 (ul. Chełmska) na 
Uhruskiej. Wartość robót to 45 000 zł. Termin zakończenia odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z 
wyznaczono  na dzień 22.10.2004 r. Spodziewana refundacja ul. Turystyczną i Dworcową. (Inwestycja w przygotowaniu). 
części poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego w Zakres robót obejmuje poszerzenie jezdni, ułożenie 
Lublinie wyniesie 30 000 zł.krawężników i wymianę chodników. Zadaniem gminy będzie 

sfinansowanie robót rozbiórkowych oraz pokrycie kosztów * Remont dróg równiarką na terenie całej gminy w ilości 79 
związanych z ułożeniem chodników. Łączny koszt zadania godzin pracy sprzętu, na kwotę 6 217,24 zł. Profilowanie dróg 
wyniesie 120 000 zł w tym  60 000 zł udział gminy. wykonano w miejscowościach: Wola Uhruska (ul. Spokojna, 

Krzywa, Jasna, Parkowa, Wiosenna, do wysypiska śmieci), * Wykonanie podbudowy cementowej przy przystanku w 
Uhrusk, Potoki, Mszanna, Kol. Mszanna, Macoszyn Duży, Majdan Uhrusku za kwotę 28 697 zł. Zakres robót obejmował 
Stuleński, Stulno. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo okrawężnikowanie i położenie podwójnej stabilizacji z betonu 

2 Sprzętowo-Transportowe z Włodawy.(670 m ). Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych Tadeusza 
Horszczaruka z Orchówka. * Wykonanie przepustu z rur PCV w miejscowości Mszanka za 

kwotę 460 zł wykonawcą był Zakład Robót Drogowych Tadeusza * Remont i stabilizacja cementem drogi dojazdowej do pól w 
Horszczaruka z Orchówka.Kosyniu (droga wiodąca w kierunku cmentarza). Długość 

ok. 800 mb, szerokość ok. 3,5 mb. Wykonawcą jest 
ciąg dalszy na stronie 2

www.wolauhruska.prv.pl
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Najstarszy mieszkaniec 
gminy !

       

Z okazji setnych  urodzin Pana Franciszka Grada,  mieszkańca gminy 
Wola Uhruska, zorganizowano w Urzędzie Gminy uroczystość urodzinową 
wraz z poczęstunkiem i częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Życiorys Jubilata
Pan Franciszek Grad urodził się 2 września 1904 r. w Kolonii Karolinka 

(ówczesny powiat Wołyński). W 1914 r. wraz z rodziną zamieszkał we wsi 
Chromówka (gm. Ruda Huta) i prowadził tam gospodarstwo rolne. W 1927 roku 
zawarł związek małżeński i rozpoczął pracę  w PKP. W 1929 r. przeprowadził się 
do Woli Uhruskiej gdzie mieszka nieprzerwanie do dzisiaj. Wówczas rozpoczął 
pracę w zawodzie szewca prowadząc własny zakład usługowy. 
W 1944 r. został powołany do służby wojskowej, w ramach której brał czynny 
udział w działaniach wojennych. Za udział w II wojnie światowej otrzymał 
następujące odznaczenia: Odznakę Grunwaldu, Medal Za Zwycięstwo, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Złotą  Odznakę w Służbie Narodu, Dyplom Ministra Obrony 
Narodowej. Po powrocie z wojny prowadził zakład szewski świadcząc usługi dla 
mieszkańców Woli Uhruskiej i okolicznych miejscowości. W roku 1972 przeszedł 
na emeryturę, lecz działalność szewską zakończył definitywnie dopiero w 2003 r. 
Uczciwą i sumienną pracą zaskarbił sobie życzliwość zarówno sąsiadów, jaki i 
całej lokalnej społeczności.  Od 19 lat jest wdowcem i choć mieszka sam to 
otaczany jest troską dzieci, wnuków (6-ro) i prawnuków (5-ro).

Szanownemu Jubilatowi  składamy serdeczne życzenia dalszych długich 
lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Mariusz Jachimczuk



Ciąg dalszy ze str. 1

* Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. 
Turystycznej (przy starorzeczu Bugu) - w trakcie 
realizacji. Zakres robót obejmuje: wykonanie pola 
namiotowego, campingu, placu zabaw, boiska do małych 
gier, dróg wewnętrznych, dojazdowych i parkingu wraz z 
zapleczem socjalnym. Ponadto realizacją objęto  
wykonanie elementów małej architektury (altany, stoły, 
ławki) oraz założenie zieleni (trawniki, krzewy, drzewka). 
Wartość inwestycji, przy współudziale środków SAPARD 
wyniesie 162 226 zł. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o. w Woli 
Uhruskiej.

* Remont drogi w Mszannie z wykorzystaniem gruzu z 
betoniarni  w Piaskach, przy współudziale mieszkańców 
sołectwa. Transport świadczyło Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Wytwórcze z Woli Uhruskiej Sp. z o.o. za 
kwotę 700 zł.

* Wykonanie remontu drogi przy rampie kolejowej w 
Woli Uhruskiej z udrożnieniem rowu odwadniającego 
(przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną). Roboty wykonało 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze z Woli Uhruskiej 
Sp. z o.o  za kwotę 1500 zł, przy współudziale Łączna wartość robót drogowych realizowanych przez gminę w br. 
finansowym Pana Pawła Polaka. wyniesie 713 000 zł. Przewidywany zwrot poniesionych nakładów wynosi 

384 351,66 zł i przedstawia się następująco:* Zakup znaków i oznakowanie przejazdów kolejowych 
- 294 351,66 zł ze środków SAPARD,na drogach gminnych w Siedliszczu i Majdanie 
- 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego,Stuleńskim za kwotę 1900 zł. Wykonano we własnym 
- 60 000,00 zł z Budżetu Państwa.zakresie.

Pozostałą różnicę należności tj. kwotę 328 648,34 zł poniesie Gmina 
* Wymiana tablic z nazwą ulicy oraz tabliczek z Wola Uhruska.

numerami nieruchomości przy ul. Gimnazjalnej w Woli Jacek  Kwacz
Uhruskiej, za kwotę 939,40 zł
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Złote Gody
Dnia  8 października 2004 roku 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
W o l i  U h r u s k i e j  o d b y ł a  s i ę  
uroczys tość  z  okaz j i  50 - l ec ia  
pożycia małżeńskiego.

Na wniosek Wójta Gminy Prezydent RP 
nadaje  parom małżeńskim, które przeżyły 
w związku 50 lat medale Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. 

Z terenu Gminy Wola Uhruska  medale otrzymali Państwo:
· Marta i Stanisław Dąbrowscy, zam. Stulno,
· Zofia i Mieczysław Kolemczukowie, zam. Wola Uhruska,
· Helena i Kazimierz Kulbiccy, zam. Uhrusk RZD,
· Irena  i Mikołaj Krysowie, zam. Siedliszcze,
· Jadwiga i Jan Kościukowie, zam. Uhrusk,
· Jadwiga i Kazimierz Kościukowie, zam. Bytyń,
· Zofia i Stanisław Kopytiukowie, zam. Uhrusk RZD,
· Karolina i Mieczysław Łuszczykowie, zam. Siedliszcze,
· Marianna i Józef Mazurkowie, zam. Siedliszcze,
· Krystyna i Henryk Pękałowie, zam.  Wola Uhruska,
· Czesława i Henryk Polakowie, zam. Mszanka,
· Lucyna i Stanisław Pręciukowie, zam. Potoki,
· Irena i Bronisław Romanowscy, zam. Uhrusk RZD,
· Salomea i Tadeusz Rybaczukowie, zam. Uhrusk,
· Lilia i Marian Struscy, zam. Siedliszcze.

Aktu wręczenia medali dokonał Zastępca Wójta Gminy Leszek 
Jóźwiak przy udziale Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryszarda 
Koperskiego i Sekretarza Gminy Mariusza Jachimczuka. 

Oprócz wręczonych medali jubilaci otrzymali kwiaty oraz wiele 
życzeń i gratulacji. Przygotowano również poczęstunek podczas Szanownym Jubilatom składamy gratulacje oraz 
którego wspominano minione lata. najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

Uroczystość uświetniona została częścią artystyczną w pogody ducha i samych radosnych dni na dalsze wspólne lata. 
wykonaniu uczniów Gimnazjum w Woli Uhruskiej oraz zespołu Elżbieta Grzeluk
śpiewaczego “Kaprys” pod kierunkiem Pani Genowefy Franek.



v 15 lutego 2004 r. - Minął termin składania wniosków dofinansowania 760 240,33 zł oraz Budowa ul. Dworcowej 
mieszkańców dotyczących Studium uwarunkowań na kwotę całości  431 616,95 zł z dofinansowaniem
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  264  995,52 zł. 
Ogółem wpłynęło ok. 83  wnioski, które zostały poddane v 30 czerwca 2004 r. - Sesja Rady Gminy - uchwalono 
ocenie architektów i znalazły odzwierciedlenie w projekcie program gospodarczy pn. “Plan Rozwoju Lokalnego na 
Studium. lata 2004-2013”. Powołano Justynę Kędzierawską na 

v 26 lutego 2004 r. - Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, na stanowisko Skarbnika Gminy Wola Uhruska.
której podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy v 23 lipca 2004 r. - W ramach akcji promocyjnej “Perły 
na rok 2004. Ustalono dochody budżetu  w wysokości Lubelszczyzny” na terenie naszej Gminy gościliśmy Polskie 
6 222 524 zł oraz wydatki w kwocie 6 346 914 zł. Deficyt Radio Lublin. Celem przedsięwzięcia była promocja miejsc 
będzie uzupełniony kredytem przeznaczonym na pokrycie atrakcyjnych turystycznie.
części kosztów inwestycji. Ponadto Rada przyjęła 

v 30 lipca 2004 r. - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, której sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego 
zasadniczym celem było podjęcie uchwały w sprawie Zak ładu  Opiek i  Zdrowotne j  w  Wol i  Uhrusk ie j
udzielenia pomocy rzeczowej woj. lubelskiemu w związku  z działalności za 2003 r.
z przebudową chodników na odcinku drogi wojewódzkiej 

v 12 marca 2004 r. - Spotkanie z udziałem architektów Nr 816 w Woli Uhruskiej (część ul. Chełmskiej).
opracowujących Studium, przedstawicieli Chełmskich 

v lipiec 2004 r. - Akcja liczenia bocianów. Na terenie gminy Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwa Sobibór w 
doliczono się 54 zamieszkałych gniazd i 222 bocianów. s p r a w i e  n o w y c h  g r a n i c  S o b i b o r s k i e g o  P a r k u  

v 4-10 sierpnia 2004 r. - Międzynarodowy Plener Krajobrazowego oraz Programu Natura 2000.
Plastyczny“KRESY ‘92” z udziałem 11 artystów.v 29 kwietnia 2004 r. - Sesja Rady Gminy - Radni dokonali 

v 11 sierpnia 2004 r. - Wprowadzono nowy Regulamin oceny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 
Organizacyjny Urzędu Gminy Wola Uhruska. 2003 i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej udzielono absolutorium Wójtowi Gminy. Na v 10 maja - 9 sierpnia 2004 r. - W tym okresie 5 absolwentów z 
wniosek Wójta Gminy radni  powołali  Mariusza terenu gminy, współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i 
Jachimczuka na stanowisko Sekretarza Gminy. Powierzono Modernizacji Rolnictwa, pomagało rolnikom z terenu gminy 
także Danucie Motwickiej sprawowanie obowiązków przy wypełnianiu wniosków o nadanie numerów 
Skarbnika Gminy do dnia 30 czerwca 2004 r. ewidencyjnych gospodarstw i przygotowaniu wniosków 

o dopłaty bezpośrednie. v 3 maja 2004 r. - Obchody Święta Narodowego przy pomniku 
Lotnego Oddziału AK “Nadbużanka” oraz obchody v 13 sierpnia 2004 r. - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 
kolejnej rocznicy odsłonięcia pomnika.. Odprawiono Mszę dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
Świętą polową oraz złożono wieńce pod pomnikiem polegających na dostosowanie wysokości wydatków na 
poległych. zadanie inwestycyjne pod nazwą “Budowa drogi gminnej 

na ul. Dworcowej w Woli Uhruskiej”, realizowanej przy v 15 maja 2004 r. - Międzygminne Zawody Sportowo-
współudziale środków SAPARD. Pożarnicze z udziałem gminy Hańsk, Urszulin i Wola 

Uhruska. Zawody rozegrano na stadionie GOKSiR, v 22 sierpnia 2004 r. - W Okunince nad Jeziorem Białym 
w których udział wzięło 16 jednostek OSP oraz 4 odbyły  się Międzynarodowe Dożynki Młodzieżowe. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.W kategorii seniorów 

v 27-29 sierpnia 2004 r. - “Festiwal Pieśni Bagien”, których 
wygrała jednostka OSP Osowa przed OSP Uhrusk i OSP 

współorganizatorem było “Towarzystwo dla Natury 
Załucze Nowe, a w kategorii juniorów MDP Hańsk, Wola 

i Człowieka”. W ramach festiwalu miały miejsce warsztaty, 
Uhruska, Wytyczno i Uhrusk. 

wycieczki piesze i rowerowe oraz pieśni wykonywane przez 
v 6 czerwca 2004 r. - Na stadionie we Włodawie rozegrano lokalnych mieszkańców gminy  oraz zaproszonych gości .

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których naszą 
v 29-31 sierpnia 2004 r. - Konferencja pn. “Aktywizacja 

gminę reprezentowały jednostki OSP Uhrusk oraz OSP Wola 
turystyczna i gospodarcza obszarów nadbużańskich”. 

Uhruska zajmując odpowiednio 11 i 13  miejsce. 
Konferencja rozpoczęła się w Woli Uhruskiej, skąd wyruszył  

v 13 czerwca 2004 r. - Wybory Posłów do Parlamentu rajd rowerowy w kierunku Włodawy oraz spływ kajakowy ze 
Europejskiego. Na 3443 osoby uprawnione do głosowania Zbereża do Włodawy. Dalsza część konferencji miała 
udział wzięło 533 osoby, co daje 15,48% frekwencję. miejsce w Urzędzie Miasta we Włodawie.

v 20 czerwca 2004 r. - Zespół Szkół w Woli Uhruskiej przy v 12 września 2004 r. - Dożynki Powiatowe w Hańsku, w 
współudzia le  gminy był  organiza torem fes tynu k tó rych  udz i a ł  wz ię l i  m ie szkańcy  gminy  o raz  
“Nadbużańskie Klimaty”, w ramach którego odbyły się przedstawiciele Stowarzyszenia Agroturystycznego. 
konkurencje sportowe, plener plastyczny, dyktando, bieg 

v 16 września 2004 r. - Sesja Rady Gminy - dotyczyła zmian w 
patrolowy, przyrzeczenie harcerskie, występy zespołów 

budżecie gminy, reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury, 
“Takt”, “Polesie” oraz grupy młodzieży z Lubomla. Ponadto 

Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej, nadania statutu 
w podczas festynu miała miejsce konferencja naukowa 

Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  nadania statutu 
promująca książkę pt. “Gmina Wola Uhruska na tle 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woli 
Euroregionu BUG. Język i kultura” z udziałem prof. dr. 

Uhruskiej. 
hab. Feliksa Czyżewskiego oraz gości z Ukrainy i Białorusi.

v 30 września - 1 października 2004 r. - Polska Fundacja 
v 29 czerwca 2004 r. - Złożone zostały dwa wnioski do 

Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC 
Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych PHARE - 

Poland w siedzibie Urzędu Gminy przeprowadziła szkolenie 
Euroregion Bug o dofinansowanie następujących 

dla rolników na temat “Jak zyskać na Unii Europejskiej”.
inwestycji: Budowa części turystycznej gimnazjum w Woli 

Leszek JóźwiakUhruskiej na kwotę 1 238 30,49 zł, na poziomie 

 v v v           v v vKALENDARIUM
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Na terenie naszej gminy aktywnie działa Tyle o przeszłości, 
znany wszystkim Gminny Ośrodek Kultury, 

a co planujemy na przyszłość ? Sportu i Rekreacji. Organizowane przez 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, nasz Ośrodek Ośrodek imprezy, zajęcia sportowe czy rekrea-

od 1 stycznia 2005 r. będzie zajmował się tylko cyjnie niezmiennie cieszą się dużą popularnością. 
działalnością sportową i rekreacyjną. Dlatego też Jednak GOKSiR to nie tylko sport czy rozrywka 
planujemy miedzy innymi:to także jedyna na naszym terenie Kafejka 
Ţ W styczniu Turniej piłki siatkowej oraz Internetowa, którą śmiało możemy nazwać 

tradycyjny „Wieczór Kolęd i pastorałek”.naszym oknem na świat. Jak ważną rolę odgrywa 
Ţ W lutym organizację zajęć dla młodzieży Internet w naszym życiu już nikogo chyba nie 

podczas ferii zimowych, gry i zabawy sportowe, musimy przekonywać, a świadczą o tym 
na zakończenie „Bal kostiumowy” dla dzieci.codzienne odwiedziny licznych amatorów 

kafejki. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Ţ W marcu Turniej tenisa stołowego.
przy ognisku zorganizowanym przez Chcemy przybliżyć Państwu naszą Ţ W kwietniu Turniej piłki halowej.
GOKSiR. W tym miesiącu zespoły działalność, dlatego też pokrótce przedstaw- Ţ W maju rajdy rowerowe i rajdy piesze.
„Kaprys” i „Uhruszczanki” pojechały na imy niektóre organizowane przez nas imprezy Ţ W czerwcu spartakiada szkół podstawowych. 
Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów w 2004 roku. Przygotowanie kąpieliska do sezonu prace 
Śpiewaczych do Włodawy. Jak się później ¨ Styczeń upłynął pod znakiem wieczorów porządkowe, zatrudnienie ratowników, zakup 
okazało warto było „Uhruszczanki” kolęd i pastorałek. Wszyscy byliśmy jeszcze w wyposażenia. W lipcu i sierpniu „Mini Festyny” 
wyśpiewały sobie 100 zł, a „Kaprys” 50 zł. nastroju bożonarodzeniowym, dlatego liczne w miejscowościach na terenie naszej gminy. 
Naprawdę jesteśmy z nich dumni.zespoły działające na naszym terenie Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży 

¨ W czerwcu na terenie naszego Ośrodka, prześcigały się  w przygotowaniu, jak podczas wakacji (gry i zabawy sportowe). Rajdy 
odbył się już po raz drugi festyn szkolny najbardziej atrakcyjnych programów rowerowe i piesze. Wycieczki autokarowe we 
„Nadbużańskie Klimaty”, którego artystycznych. Między innymi gościliśmy: współpracy z GOKiT w Dorohusku.  
byliśmy współorganizatorem. Pod koniec SHOLA-chór  dziecięcy,  “Kaprys” ,  Współorganizacja makroregionalnego Turnieju 
mies iąca  gości l i śmy uczes tników “Uhruszczanki”, chór parafialny z Sawina, Piłkarskiego Trampkarzy, turniej piłki plażowej.
Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego chór parafialny z Woli Uhruskiej, ponadto Ţ Na jesień planujemy gminne zawody w biegach 
„Nadbużańskie Spotkania na Kresach” dzieci ze szkoły podstawowej w Woli przełajowych, przypomnimy o zapomnianej już 
Goście byli zachwyceni zarówno naszymi Uhruskiej i Uhruska, przedstawiły Jasełka. nieco, a przecież naprawdę pouczającej grze w 
terenami, jak i naszą życzliwością i ¨ Luty to okres ferii zimowych. Codziennie szachy, dlatego też zorganizujemy turniej 
uczynnością. Obiecali wrócić znowu za rok. odbywały się gry i zabawy sportowe(m.in.:gry szachowy. Planujemy też zabawę andrzejkową 

¨ Wakacje to czas relaksu i odpoczynku, w koszykówkę, siatkówkę, tenisa stołowego i dla dorosłych.
dlatego też staraliśmy się skierować swoją piłkę halową) z udziałem blisko 50 dzieci. Na Ţ W grudniu Mikołaj dla dzieci ze szkół oraz Bal 
ofertę zarówno do odpoczywającej zakończenie ferii zorganizowaliśmy bal „Sylwestrowy”.
młodzieży i dzieci, jak i do osób starszych. maskowy, w którym wzięło udział około 120 Ţ Przez cały rok chętni mogą brać udział w Odbywały się Mini Festyny, rajdy dzieci. Dzięki sponsorom wszystkie dzieci zajęciach aerobiku prowadzonych przez 5 dni w rowerowe, ogniska oraz mecze między otrzymały słodycze oraz napoje a za udział w tygodniu. Na terenie Ośrodka, o czym nie uczestnikami rajdów. Po raz pierwszy od konkursach, quizach oraz za najciekawsze wszyscy wiedzą działa również wypożyczalnia wielu lat w dniach 31.07-01.08.2004 przebrania rozdawane zostały nagrody. rowerów. Jest to jedyna taka wypożyczalnia na obchodziliśmy Dni Woli Uhruskiej. W ¨  Marzec to okres, gdy emocjonowaliśmy się naszym terenie. Można za naprawdę niewielką zorganizowanym przez GOKSiR turnieju rozgrywkami tenisa stołowego. Młodzież opłatą wypożyczyć rowery i udać się na piłki siatkowej plażowej brało udział aż 15 szkolna i mieszkańcy naszej gminy walczyli o wycieczkę, na grzyby, do lasu itd. W ostatnie drużyn. Na tradycyjnym już festynie ludzie mistrzostwo gminy. Czołowe miejsca zajęli: lato zarządzane przez nas kąpielisko wzbogaciło bawili się znakomicie. Wystąpiły między 

się o kilka łódek, rowerów wodnych i kajaków, innymi dwa kabarety, liczne zespoły. Liczne 
które uprzyjemniają pobyt nad wodą i czynią go imprezy sportowe przyciągnęły wielu 
bardziej atrakcyjnym. uczestników. Jak zwykle można było 
Naszym najnowszym przedsięwzięciem jest posilić się z bufetów, potańczyć przy 

zorganizowanie muzeum „Wsi Nadbużańskiej”. zespole itd. W tym roku odbył się również, 
Mamy już ponad 30 eksponatów, jednak to już po raz piętnasty Międzynarodowy 
wszystko jest za mało. Zwracamy się, więc z prośbą Plener Plastyczny „Kresy92”, w którym 
do Państwa, jeżeli macie na strychach lub stodołach uczestniczyło 11 artystów z kraju i 
niepotrzebne już stare narzędzia, przedmioty zagranicy. Efektem tegorocznego pleneru 
codziennego użytku, naczynia, itp., których kiedyś jest 15 obrazów i przepiękna rzeźba 
używali wasi rodzice czy dziadkowie przynieście je użytkowa, która zdobić będzie wjazd do 
do nas. Spróbujmy ocalić je od zapomnienia. Będą Uhruska obchodzącego w tym roku 800-
ciekawą lekcją historii dla naszych dzieci, a także i lecie istnienia. Podsumowanie Pleneru 

w kategoria wiekowej 13-15 lat dla nas samych.zbiegło się z uroczystościami 10-lecia 
1. Michał Demczuk, Widzicie, więc Państwo, ze przygotowana działalności artystycznej zespołu śpiew-
2. Grzegorz Kruczyński, przez nas oferta jest szeroka i różnorodna. Mamy aczego „Kaprys”. Imprezę swoją 
3. Emil Łodziński, nadzieję, że proponowany przez nas sposób obecnością zaszczycili między innymi: 
w kategoria wiekowa 16-18 lat spędzania wolnego czasu zaspokoi Państwa Wójt Gminy Wola Uhruska Pan Jan 
1. Emil Głąb, oczekiwania i znajdzie uznanie w Waszych oczach. Łukasik, Z-ca Przewodniczącego Rady 
2. Adam Zalewski Postaramy się, aby spędzony z nami czas był Gminy Pan Ryszard Koperski, Dyrektor 
3. Kamil Wacewicz, ciekawy i pouczający. Jesteśmy również otwarci GOKiT w Dorohusku Pan  Stefan 
kategoria wiekowa od 18 lat wzwyż na propozycje z Państwa strony. Każdy realny Wojtaszuk, zespól „Ostoja” z Chełma, 
1. Grzegorz Kędzierawski, pomysł będzie wzięty pod uwagę przy opracowy-zespół ”Rosa” z Kamienia, zespół 
2. Daniel Borysiuk waniu harmonogramu naszych zajęć. „Kresowianki” z Włodawy, zespół 
3. Marcelo Polak. „Okopianki” z Okop, zespół „Uhrusz-

Zapraszamy ¨ W maju tradycyjnie już odbyły się uroczyste c z a n k i ”  o r a z  u c z e s t n i c y  
do odwiedzania naszego Ośrodka.obchody „Konstytucji 3 Maja”. Wyjątkowo M i ę d z y n a r o d o w e g o  P l e n e r u  

Czekamy na WAS !!!wzruszająca część artystyczna przygotowana Plastycznego “Kresy 92”, a także liczni 
była przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w goście z Chełma i gminy Ruda Huta. 

Jerzy BrzozowskiWoli Uhruskiej. Niestety nieliczni już Szampańska zabawa trwała do późnych 
kombatanci mogli spotkać się i powspominać godzin nocnych.
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CO NOWEGO 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej 
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Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
W związku z zamiarem dostosowania pracy administracji * Zespół ds. projektów gospodarczych i społecznych (Sekretarz, 

samorządowej do nowych wymogów, jakie niesie Skarbnik, Kierownik RRG oraz 3 pracowników).
członkostwo w Unii Europejskiej Zarządzeniem Nr 53/2004 Gminie podlega, na mocy odpowiednich przepisów prawa 10 
Wójta Gminy Wola Uhruska dokonano przyjęcia nowego jednostek organizacyjnych realizujących zadania samorządowe. W 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy. jednostkach podległych gminie zatrudnia się łącznie 119 osób.

Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Urzędu 
Nowy regulamin organizacyjny jest opublikowany w całości w wraz z instytucjami podlegającymi gminie.

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Uhruska Z chwilą przyjęcia nowego regulaminu organizacyjnego został 
( www.wolauhruska.netbip.pl ) i zawiera: wprowadzony Kodeks Etyki pracowników samorządowych gminy 

1.Zadania Urzędu Gminy Wola Uhruska, którego treść ma za zadanie podkreślić to, że 
2.Wewnętrzną strukturę organizacyjną pracownicy samorządowi pełnią służbę publiczną i są zobowiązani 
3.Zasady funkcjonowania Urzędu dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz dbają o środki 
4.Czas pracy oraz zasady przyjmowania obywateli w Urzędzie publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, wspólnoty 
5.Zakres zadań kierownictwa Urzędu, Radcy Prawnego, samorządowej i indywidualnego interesu obywateli. 
  komórek organizacyjnych, referatów oraz stanowisk pracy W szczególności akcentuje i przypomina się to, że pracownicy 

6.Zasady podpisywania pism i decyzji samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami :
7.Zasady obiegu dokumentów praworządności ,  bezstronności  i  bezinteresowności ,  
8.Kodeks etyki pracowników samorządowych gminy Wola obiektywności, uczciwości i rzetelności, odpowiedzialności, 
  Uhruska jawności, dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników 

Aktualnie w Urzędzie Gminy Wola Uhruska zatrudnionych jest samorządowych, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, 
19 pracowników administracyjnych, 3 osoby z obsługi oraz 4 uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 
kierowców OSP (po 1/4 etatu każdy). Większość osób pracuje w  zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.
dwóch referatach:

Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga a) Referacie Finansowo-Księgowo-Podatkowym;
od pracowników samorządowych poszanowania prawa oraz b) Referacie Rozwoju Gospodarczego, 
stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oraz na samodzielnych stanowiskach i w Urzędzie Stanu 
mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych wysokich Cywilnego.
standardów zachowania. Mam więc nadzieję, że działania Ponadto utworzono:
reorganizacyjne w gminie wpłyną pozytywnie na umocnienie * Gminne Centrum Reagowania (monitorowanie zagrożeń oraz 
właściwych relacji pomiędzy obywatelami gminy i działającymi na koordynacja działań ratowniczych),
ich rzecz  pracownikami samorządowymi.* Pion Ochrony Informacji Niejawnych,

Pracownicy administracyjni: 14. Zofia Kozaczuk Kierownicy jednostek i zakładów:
1. Jan Łukasik - Wójt 15. Jan Tkaczuk 1. Janina Kurzydłowska - GOPS
2. Leszek Jóźwiak - Zastępca Wójta 16. Jacek Kwacz 2. Marta Ciszewska - GZEAS
3. Mariusz Jachimczuk - Sekretarz 17. Wiesława Sieradzka 3. Mirosław Konieczny - ZS w Woli Uhruskiej
4. Justyna Kędzierawska - Skarbnik 18. Arkadiusz Dubij     Aleksander Demczuk - ZS w Woli Uhruskiej
5 Krystyna Władziewicz 19. Arkadiusz Stasiejko 4. Małgorzata Tyczyńska -SP  Uhrusk 
6. Danuta Motwicka 5. Marian Łubkowski - SP Macoszyn D.Obsługa:
7. Danuta Wilkos 6. Dorota Niewiadomska - Przedszkole1. Krystyna Jędrzejewska
8. Krystyna Jaworska 7. Jerzy Brzozowski - GOKSiR2. Iwona Kościuk
9. Helena Brzyska 8. Ewa Grum- GBP3. Tadeusz Walczuk
10. Anna Borej 9. Barbara Lipiak - Kaszczuk - SP ZOZ

Staże absolwenckie11. Elżbieta Grzeluk - Kierownik USC 10. Józef Sieradzki - PUW Sp. z o.o.
1. Anna Pakuła12. Krystyna Wnuk Wójt Gminy

13. Maciej Markuszewski - Kierownik RRG Jan Łukasik

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
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Wieś Uhrusk należy do najstarszych osad w ł o d z i m i e r s k i c h  z  d y n a s t i i  
Chełmszczyzny. Swą „starożytnością” R o m a n o w i c z ó w,  b o c z n e j  l i n i i  
przewyższa niejedną z bardziej znanych Rurykowiczów kijowsko-moskiewskich. 
miejscowości tego regionu. Najwcześniejsze Natomiast po 1366 r.,  czyl i  po 
dzieje bowiem są ściśle związane z ostatecznym włączeniu tych ziem do 
istniejącym tu wczesnośredniowiecznym Korony Królestwa Polskiego przez 
grodem, być może będącym jednym z tzw. Kaz imierza  Wie lk iego ,  s ta ł  s ię  
Grodów Czerwieńskich, znanych z przekazów królewszczyzną. 
kronikarskich z X wieku. W roku 1414 król Władysław Jagiełło 

nadał wsie Uhrusk, Bytyń, Łukówek, 
Pierwsza historyczna wzmianka o tym Piszcze, Pulmo i Sobibór w dziedziczne 

grodzie pochodzi jednak dopiero z ruskiego władanie ruskiemu bojarowi Olechnie 
Latopisu ipatiewskiego, który pod rokiem 1204 (A leksand row i )  Dym i t r ow i czow i  
mówi o istnieniu obronnej osady o nazwie „Białemu”, późniejszemu staroście 
Uhrowesk, położonej u ujścia rzeczki Uherki do chełmskiemu (zm. ok. 1416). Olechno 
Bugu. Miała ona strzec korzystnego przejścia  s t a ł  s i ę  p r o t o p l a s t ą  
brodu  w głąb ziem ruskich. średnioszlacheckiego rodu, 

Nazwa miejscowości zapewne pochodzi który od nazwy wsi przybrał 
od wymienionej rzeczki, a ta z kolei została nazwisko Uhrowieckich. 
najprawdopodobniej urobiona od żyjących tu Pieczętował się herbem 
węgorzy (z ukraińskiego uhor). Inna wersja  już Suchekomnaty.
mało prawdopodobna  wywodzi nazwę od osadzonych tu jeńców 

Materiał cytowany z referatu pt. „Zarys dziejów Uhruska 800 lat istnienia” węgierskich (ukr. Uhr). 
autorstwa Wiesława Bondyry z Lublina (UMCS) umieszczonego w książce

Do dzisiaj trwają spory, dotyczące lokalizacji grodziska.  „Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu BUG. Język i kultura”. 
Wyboru dokonał Mariusz Jachimczuk.Wiadomo tylko, iż należy doszukiwać się jego śladów w widłach 

wymienionych rzek. Problem wszak polega na wielokrotnych Tak doniosły jubileusz miejscowości o najstarszym rodowodzie 
zmianach ich koryt na przestrzeni dziejów. Można jedynie w gminie nie mógł zostać pominięty w działalności samorządu. Już 
domniemywać, gdzie wiodły swe wody przed ośmiuset laty. w 2002 r. rozpoczęto działania zmierzające do uczczenia tego 

Dość lakoniczna wzmianka w kronice hipacowskiej mówi święta. Wtedy to złożono do Euroregionu BUG wniosek na 
nam, iż wybitny władca ruski  Daniel Romanowicz, książę halicki, realizację projektu pt. „Kultura i język gminy Wola Uhruska na tle 
a później włodzimierskowołyński i kijowski, w 1218 roku przeniósł obszaru Euroregionu  BUG”. Zyskał on uznanie i otrzymał 
swą główną siedzibę z buntowniczego Halicza do bardziej dofinansowanie organizacji 3 konferencji poświęconych historii i 
spokojnego Uhruska. Miał on rozbudować pierwotny gród, kultury gminy Wola Uhruska. W ramach konferencji przygotowano i 
wzmacniając wały i wznosząc kamienny wewnętrzny donżon wygłaszano referaty, które następnie znalazły się w wydanej w 2003 
(basztę, stołp). Ufundował też prawosławny monaster pod r. przez Urząd Gminy Wola Uhruska książce pod redakcją prof. dr. 
wezwaniem św. Eliasza Proroka i katedrę pod wezwaniem hab. Feliksa Czyżewskiego „Gmina Wola Uhruska na tle 
Bogurodzicy, przenosząc tu diecezję. Za zgodą patriarchy Euroregionu BUG. Język i kultura”. Z niej to pochodzi fragment 
konstantynopolitańskiego, biskupem ustanowił Azafa (Azawa), umieszczony powyżej.
pochodzącego z Grecji. 

W bieżącym roku na zlecenie Urzędu Gminy Wola Uhruska Niedługo Uhrusk miał szansę cieszyć się względami 
odlano w brązie okolicznościowy medal poświęcony 800-leciu ambitnego monarchy. Wobec nieuchronnie zbliżającego się 
Uhruska w liczbie 50 szt. Medal ten zostanie wręczony osobom uderzenia mongolskiego wolał on po raz wtóry przenieść swoją 
najbardziej zasłużonym dla rozwoju Uhruska. (Autorem szaty stolicę do pobliskiego Chełma, posiadającego lepsze walory 

graficznej medalu był wielokrotny obronne. 
uczestnik Międzynarodowych P o  u t r a c i e  f u n k c j i  
Plenerów Plastycznych „Kresy stołecznej gród uhruski począł 
92” Pan Roman Korczyński. chylić się ku upadkowi, a pod 
Również tegoroczny plener koniec XIII stulecia najpewniej 
plastyczny „Kresy 92” był już nie istniał. Być może jego 
poświęcony 800-leciu Uhruska. zagłady dopełniły późniejsze 
Wykonano m.in. rzeźbę , która najazdy Mongołów, a może na 
z o s t a n i e  u m i e s z c z o n a  w  ich żądanie został rozebrany 
Uhrusku.przez samych Rusinów. W 
Ponadto  podczas fes tynu  każdym razie,  k iedy na 
„Nadbużańskie Klimaty”, który przełomie lat 1267/1268 
miał miejsce 20 czerwca, br. przybył tu litewski wielki książę 
pojawiły się akcenty obchodów Wojsiełk na rozmowy pokojowe 
j u b i l e u s z u  U h r u s k a .  z książętami ruskimi, gościł w 

Towarzysząca festynowi promocja książki „Gmina Wola Uhruska na umocnionym monasterze z cerkwią, lecz już pod wezwaniem św. 
tle Euroregionu BUG. Język i kultura” była w znacznej części Daniela Proroka. 
poświęcona właśnie temu tematowi. Było również stoisko na Wydaje się, iż po klęskach XIII wieku w następnym stuleciu 
obiekcie GOSiR-u przygotowane przez młodzież i mieszkańców zrujnowaną miejscowość zdołano odbudować, lecz tylko w 
Uhruska akcentujące jubileusz.charakterze wsi i  być może  w nowym usytuowaniu. Nazywano ją 
Również plan inwestycyjny gminy uwzględnił w br. potrzeby odtąd: Huhrusk, Huhrowsko, Urusk, w XVI-XVIII wieku  
Uhruska. Wykonano kolejny etap parkingu przy cmentarzu, Uhrowsko, zaś w XIX i XX wieku  Uhrusk. 
rozpoczęto prace projektowe rozbudowy świetlicy o pomieszczenia W ciągu kilku wieków swego istnienia, Uhrusk wielokrotnie 
sanitarne, socjalne oraz dodatkowy garaż dla OSP. zmieniał swych właścicieli. Do pierwszej połowy XIV stulecia 

stanowił bezpośrednią własność ruskich książąt halicko- Mariusz Jachimczuk


