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Huta „Glasskop-
Nadbużanka” 
… i co dalej?

W roku 2000 Spółka z o.o. „Glasskop-Nadbużanka” 
został a postawiona w stan upadłości. Powołano Syndyka 
masy upadłościowej, zwolniono pracowników wypłacając 
im pobory z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, 
wyceniono majątek na kwotę 750 tys. zł, ustalono listę 
wierzycieli, w tym wierzycieli posiadających zabezpie-
czenia hipoteczne i przystąpiono do sprzedaży majątku. 
Proces upadłości trwał prawie cztery lata i z powodu braku 
zainteresowania inwestorów zakończył się umorzeniem 
postępowania przez Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego w Chełmie.

Majątek oraz zobowiązania wróciły ponownie do 
właściciela huty, który ustanowił swojego pełnomocnika 
w osobie jednego z Radców Prawnych w Chełmie 
sugerując jednocześnie, że nie będzie okazywał zaintere-
sowania dalszym losem huty. obejrzeli obiekty oceniając ich stan techniczny w większości jako zły - wymagający 

W tej sytuacji Gmina Wola Uhruska uznała, że należy dużych nakładów finansowych na remonty kapitalne.
podjąć zdecydowane działania zmierzające do odzyskania Nie mniej jednak ze względów społecznych oraz biorąc pod uwagę to, że sprzedaż 
swoich wierzytelności za pośrednictwem Komornika tych obiektów przez Sąd w trybie artykułu 984 kpc. wiązać się będzie z wykreśleniem 
działającego przy Sądzie Rejonowym we Włodawie. hipotek, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o kupnie przez gminę obiektu, kosztem 

Po bezskutecznej próbie dobrowolnego odzyskania innych, zaplanowanych wcześniej inwestycji, z których pozyskane kwoty zostaną 
zobowiązań podatkowych, Komornik Sądowy zlecił uzupełnione kredytem bankowym.
ponowną wycenę nieruchomości Biegłemu Sądowemu Zrezygnowano lub ograniczono w roku bieżącym z takie inwestycje jak:
Rzeczoznawcy Majątkowemu i przystąpił do licytacji. - Budowa chodnika przy ul. Chełmskiej na odcinku od ul. Turystycznej do  

Obiekty po byłej hucie oszacowano na 354 750 zł, Gimnazjalnej (wschodnia część drogi) -  60 tys. zł - inwestycja zostanie ograniczona 
natomiast na I licytację zaproponowano cenę wywoławczą do wbudowania krawężników oraz wykonania nawierzchni bitumicznej na remont-
stanowiącą 3/4  wartości oszacowania czyli 266 062 zł. owanym odcinku jezdni,
Wprawdzie kilka osób okazywało zainteresowanie 

-  Budowa oświetlenia ulicznego z Zbereżu - 10 tys. zł,
obiektem, jednak do licytacji nikt nie przystąpił.

- zmniejszono o 5 tys. zł wartość odwiertów dla potrzeb monitoringu jakości wód w W tej sytuacji Komornik zaproponował drugą licytację 
obrębie wysypiska śmieci. Łączna kwota wynikająca z robót zaniechanych zostanie ponownie obniżając wartość obiektu do 2/3 kwoty 
uzupełniona kredytem bankowym.oszacowania, a więc do 236 500 zł. Na drugą licytację 

Co dalej?również nie zgłosił się żaden kupujący.
Jeśli Sąd Rejonowy we Włodawie wyrazi zgodę na sprzedaż gminie obiektów po byłej Obie licytacje były organizowane w siedzibie Sądu 

hucie, wówczas powołamy grupę osób, która w krótkim czasie (max. 2 tygodni) dokładnie Rejonowego we Włodawie. Po upływie terminu drugiej 
obejrzy wszystkie budynki, budowle i grunty oraz oceni ich ewentualną przydatność dla licytacji wszyscy wierzyciele posiadający zabezpieczenia 
potrzeb infrastruktury gminnej i zaproponuje dalszy tok postępowania. Trzeba mieć hipoteczne, a więc:
świadomość tego, że są niewielkie szanse na pozyskanie inwestora zainteresowanego 1. Bank PKO „S.A.”- wierzytelności 1 200 tys.  zł
uruchomieniem huty, główna przeszkoda to: brak gazu ziemnego oraz wysokie nakłady 2.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
inwestycyjne- ok. 1,8 mln zł.    Gospodarki Wodnej w Lublinie - ok. 350 tys. zł

Jeżeli nie znajdziemy przedsiębiorcy zdolnego zagospodarować obiekt w całości, 3. Gmina Wola Uhruska - ok. 87 tys. zł 
rozważymy możliwość jego sprzedaży w częściach zostawiając w zasobach gminy te oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Praco-
nieruchomości, które mogą być przydatne dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wniczych otrzymali zawiadomienie o bezskutecznej 
Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego.drugiej licytacji oraz propozycję przejęcia nieruchomości 

Nie mniej jednak wszyscy są zgodni co do tego, że jest już najwyższy czas, aby te za kwotę 236 500 zł, z koniecznością podjęcia decyzji w tej 
obiekty ożywić, a więc jak najszybciej należy dążyć do zmiany ich właściciela. sprawie w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiad-

Mamy głęboką nadzieję, że Samorząd Gminy Wola Uhruska sprosta tym wyzwaniom, omienia. 
a jednocześnie tą drogą zwracamy się do mieszkańców gminy o ewentualne podpowiedzi W tej sytuacji przypuszczając, że zarówno Bank, jak i 
co do możliwości jak najlepszego zagospodarowania obiektów po hucie z jednoczesnym Fundusz Ochrony Środowiska nie okażą zainteresowania 
propagowaniem wśród znajomych - ewentualnie zainteresowanych uruchomieniem transakcją Wójt Gminy Wola Uhruska zaproponował 
działalności gospodarczej na naszym terenie - informacji o możliwości nabycia od gminy zorganizowanie nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 
tych nieruchomości. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie kierowane na adres 25.07.2005 r. celem podjęcia uchwały na kupno nieruc-
miejscowego Urzędu Gminy w sprawie oceny decyzji Rady Gminy dotyczącej przejęcia homości po byłej hucie w poczet mienia komunalnego. W 
obiektów po hucie oraz propozycji ich zagospodarowania.czasie Sesji Radni dokonali wizji lokalnej w terenie, 

                  Jan Łukasik



v 11 listopada 2004 r. - Uroczysta Sesja Rady Gminy w Uhrusku v 2 i 3 czerwca - w Urzędzie Gminy odbyła się międzynarodowa 
poświęcona obchodom 800-lecia miejscowości, przyjęto konferencja pt. „Nominacja obrzędowości na pograniczach 
program rozwoju wsi Uhrusk. językowych słowiańszczyzny” organizowana przez Zakład 

Filologii Ukraińskiej UMCS Lublin.v
m.in. uchwały w sprawach: regulaminu wynagradzania v 05 czerwca - w Dubecznie odbyły się Międzygminne Zawody 
nauczycieli, zatwierdzenia stawek za wodę i ścieki, zasad Sportowo-Pożarnicze; z naszej gminy uczestniczyło 5 drużyn 
przeprowadzania konsultacji społecznych, podatków i opłat OSP i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W generalnej 
lokalnych (podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od klasyfikacji najlepiej z nich wypadła OSP Wola Uhruska, która 
posiadanych psów). zajęła 3 miejsce.

v 19 grudnia 2004 r - odbyło się zebranie sprawozdawczo  v 14 czerwca - konferencja w Szacku, w której uczestniczyli 
wyborcze Klubu Sportowego LKS „VITRUM”, w trakcie którego przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych woj. 
wybrano nowy pięcioosobowy Zarząd oraz trzyosobową wołyńskiego i lubelskiego, a w szczególności powiatu szackiego 
Komisję Rewizyjną. i włodawskiego. Gminę Wola Uhruska reprezentowali: Roman  

Łukasiewicz - Przewodniczący Rady Gminy, Jan Łukasik - v 28 grudnia 2004 r. - Sesja Rady Gminy poświęcona głównie 
Wójt Gminy, Maciej Markuszewski - Kieorwnik Referatu zatwierdzeniu banku prowadzącego obsługę budżetu gminy - 
Rozwoju Gospodarczego. W konferencji ponadto wziął udział wybrano ponownie Bank Spółdzielczy Lesniowice Oddział w 
ppłk Andrzej Podhorodecki - Komendant Strażnicy SG w Woli Uhruskiej.
Woli Uhruskiej oraz Tadeusz Pawluk - Administrator GD 

v 18-27 stycznia 2005 r. - została przeprowadzona I tura zebrań Uhrusk. Uczesnitcy konferencji wystosowali wspólny apel do 
wiejskich w miejscowościach: Wola Uhruska, Uhrusk, Prezydenta RP oraz Prezydenta Ukrainy o przyspieszenie 
Siedliszcze, Piaski, Kosyń, Zbereże oraz Mszanka. Wiejskie działań administracyjnych związanych z budową przejścia 
zebrania połączone były ze sprawozdawczymi zebraniami granicznego Zbereże-Adamczuki.
poszczególnych jednostek OSP. W obsłudze zebrań 

v 20 czerwca  - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny uczestniczyl i  przedstawiciele Komendy Powiatowej 
rozpoczął wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z terenu Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego Związku 
gminy. Przyznano i wypłacono stypendia na dwa miesiące dla Ocho tn iczych  S t raży  Pożarnych ,  Dyrek to r  Banku  
313 uczniów na kwotę 45 tys. zł. Spółdzielczego, przedstawiciel Posterunku Policji w Woli 

Uhruskiej. v 29 czerwca - odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszen ia  Rozwoju  Gospodarczego „Gmina v 2 lutego  - odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji 
Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha. Na zebraniu Rady Gminy, na którym przede wszystkim dyskutowano nad 
wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w osobach Leszek sprawą kosztów funkcjonowania oświaty na terenie gminy oraz 
Jóźwiak  Prezes, Weronika Szwalikowska  Skarbnik, Mariusz propozycją obniżenia stopnia organizacyjnego szkół 
Jachimczuk  Sekretarz. Ponadto na zebraniu dokonano podstawowych w Uhrusku i Macoszynie Dużym. W wyniku 
podsumowania programu „Hodowla bydła mlecznego szansą dyskusji odrzucono ten pomysł.
poprawy warunków życia w gospodarstwie rodzinnym” 

v 13 lutego - odbyło się zebranie z mieszkańcami wsi Bytyń w finansowanym głównie przez Międzynarodową Fundację 
sprawie możliwości połączenia OSP Wola Uhruska z OSP Bytyń Rozwoju Drobnotowarowej Produkcji Zwierzęcej. 
celem wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, tj. budowy 

v 30 czerwca - Sesja Rady Gminy, na której m.in. podjęto uchwały remizo-świetlicy. Inicjatorami spotkania byli: Przewodniczący 
w sprawie: przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków Rady Gminy Pan Roman Łukasiewicz oraz Radny Pan 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz powiększenia Waldemar Matejuk. 
Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

v 17 lutego - w siedzibie tutejszego Urzędu odbyło się spotkanie z 
v 1 lipca - miało miejsce posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w przedstawicielami Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w 

Woli Uhruskiej, na którym uzyskano m.in. opinię w sprawie sprawie aktualnej koncepcji budowy przejścia granicznego w 
powołania Pani Barbary Lipiak-Kaszczuk na Kierownika SP Zbereżu.
ZOZ ( dotychczas jedynie pełniła obowiązki Kierownika).

v 24 lutego 2005 r. - Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, podczas 
v 4-23 lipca - w Woli Uhruskiej miał miejsce 8 już Obóz której m.in. podjęto uchwały w sprawie: opłaty za korzystanie z 

Społeczno-Naukowy Akademii Medycznej w Lublinie, przedszkola, przeprowadzenia konsultacji społecznych (nazwy 
podczas którego 12 lekarzy specjalistów udzieliło blisko 1500 miejscowości Zastawie, Uhrusk RZD, Pięciowłóki, Łukówek 
porad oraz badań laboratoryjnych. W ramach Obozu Piękny, Małoziemce), programu odnowy wsi Bytyń, współpracy 
przeprowadzono także prelekcję dla mieszkańców gminy na z organizacjami pozarządowymi.
temat  przyczyn powstawania “chorób cywilizacyjnych”.

v 18, 22, 30, 31 marca - miały miejsce konsultacje społeczne z 
v 23 lipca - Wydawnictwo TAWA  Waldemar Taurogiński z mieszkańcami w sprawach urzędowych nazw miejscowości 

Chełma wydało pismo literacko-artystycznego EGERIA Zastawie, Uhrusk RZD, Małoziemce, Łukówek Piękny, 
poświęcone kulturze powiatu włodawskiego, w którym Pięciowłóki.
zaprezentowano również dorobek kulturalny gminy Wola 

v 24 marca - Sesja Rady Gminy, na której podjęto m.in. uchwały w Uhruska  i jej mieszkańców.
sprawie: budżetu gminy na 2005 r., programu ochrony 

v 25 lipca - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wola Uhruska, środowiska i planu gospodarki odpadami, regulaminu 
podczas której radni dokonali wizji terenowej na obiektach byłej udzielania pomocy materialnej uczniom z terenu gminy 
huty szkła Glasskop-Nadbużanka oraz tzw. „Pompki” i (stypendia i zasiłki szkolne).
jednogłośnie podjęli decyzję o zakupie nieruchomości po byłej 

v 21 kwietnia - w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość nadania hucie w poczet  mienia komunalnego gminy.
stopnia oficerskiego  Panu Franciszkowi Gradowi - 

v 26 lipca  - w  Sądzie Rejonowym we Włodawie złożony został najstarszemu mieszkańcowi gminy.
wniosek dotyczący zakupu przez gminę nieruchomości po hucie 

v 28 kwietnia - Sesja Rady Gminy, na której m.in. udzielono GLASSKOP-NADBUŻANKA Sp. z o.o. w Woli Uhruskiej.
absolutorium Wójtowi Gminy, oraz sformułowano wniosek do 

v 4 sierpnia - rozpoczęła się  w Woli Uhruskiej kolejna -14 już Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
edycja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”. nazw miejscowości Zastawie, Pięciowłóki, Łukówek Piękny.
Gościmy  7 artystów z Polski, 5 z Białorusi i 1 z Ukrainy. 14 

v 12 maja -  w Urzędzie Gminy odbyła się Polsko-Ukraińska sierpnia od godz. 15.30 na stadionie GOSiR odbędzie się 
konferencja z udziałem przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich Festyn wieńczący Plener wraz z wystawą prac polenerowych.                                                 
i gmin sąsiednich dotycząca porozumienia w zakresie 

                                                             Mariusz Jachimczukwspółpracy przygranicznej.

2 grudnia 2004 r. - Sesja Rady Gminy, podczas której podjęto 

 v v v           v v v
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BUDOWA GIMNAZJUM 
NABIERA TEMPA

W okresie od 5 maja do 31 sierpnia 2005 r.  wykonana zostanie część 
turystyczna gimnazjum w Woli Uhruskiej. Realizacja tego etapu przybliża 
oddanie obiektu do normalnej eksploatacji i pozwala mieć nadzieję, że we 
wrześniu 2006 r. uczniowie naszego gimnazjum będą mogli rozpocząć 
naukę  w nowym budynku.

Obecnie realizowany etap jest efektem otrzymania przez gminę grantu z 
Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych (Narodowy Program dla Polski 
współfinansowany z programu Phare), z działania nakierowanego na rozwój 
infrastruktury turystycznej. W związku z powyższym z całego obiektu 
wielofunkcyjnego gimnazjum zostały wydzielone pomieszczenia związane z 
obsługą ruchu turystycznego oraz ta część budynku, która musi być 
zrealizowana aby osiągnąć zakładany cel, czyli stworzenie bazy turystycznej. 
Wniosek objął więc prawie całe poddasze budynku, dwie klatki schodowe, aulę z 
głównym wejściem do budynku oraz kuchnię i stołówkę na parterze. W związku z 
tym elewacja objęła blisko 2/3 budynku. Przedłużająca się ocena innych 
wniosków złożonych na pozostałe części gimnazjum spowodowała podjęcie 
decyzji o realizacji z własnych środków pozostałej części elewacji i stolarki 
okiennej co pozwoli w pełni zamknąć budynek przed okresem zimowym.

Inwestycję realizuje firma „Handbud” z Włodawy, która wygrała przetarg i 
zaoferowała najkorzystniejszą cenę w wysokości 240 926,04 EUR netto, z tego 
kwotę 147 904,50 EUR finansuje program Phare. Podatek VAT płaci gmina 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, które pozwalają na zastosowanie stawki 
zerowej na część finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Ponadto w  przetargu udział wzięły firmy: Embud oraz Perfect z 
Chełma, które złożyły mniej korzystne oferty.
Do dnia 1 sierpnia wykonana została cała elewacja związana z częścią 
turystyczną, ale w związku z opóźnieniami związanymi z oceną naszych 
wniosków obejmujących pozostałą część budynku zdecydowano o rozszerzeniu 
zakresu robót, tak aby na okres zimowy budynek zamknąć. Wstawione więc 
zostaną pozostałe okna oraz drzwi zewnętrzne i wykonane zostanie ocieplenie 
oraz tynki na elewacji. 

Do końca lipca wykonane zostały także roboty instalacyjne i betoniarskie 
związane z budową ogrzewania podłogowego. Ułożono warstwy izolacyjne, 
wężownice a następnie wykonano płyty grzewcze z betonu. Obecnie hydraulicy 
podłączają poszczególne obwody oraz wykonują piony zasilające poszczególne 
szafki. Wykonana jest już także większość instalacji wewnętrznych, a w 
sanitariatach dobiegają prace związane z układaniem glazury.
Wiele prac jest już zakończonych lub zbliża się do zakończenia, ale pozostaje 
jeszcze wiele rzeczy do wykonania. Cały czas trwają prace na zewnątrz 
budynku;  wykonywane są studnie przy oknach, chodniki, drogi i place z kostki, 
oświetlenie zewnętrzne (pozostał do wykonania montaż słupów), pochylnia dla 
osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku trwają prace malarskie oraz 
montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe) 
glazurnicy układają posadzki.

Każdy dzień prac przynosi widoczne postępy, ale też i liczba osób 
realizujących prace jest znaczna - pracuje tu ok. 30 osób, w tym spora grupa 
osób z terenu naszej gminy. Utrzymujące się wysokie tempo prac pozwala mieć 
nadzieję, że termin realizacji zostanie dotrzymany, a nasi gimnazjaliści będą w 
końcu mogli rozpocząć naukę w nowym budynku.

          Maciej Markuszewski

8 edycja Obozu Społeczno-
Naukowego Akademii 

Medycznej Lublin w Gminie 
Wola Uhruska

W dniach 4-23 lipca w Woli Uhruskiej odbywał 
się, już po raz 8 Obóz Społeczno-Naukowy 
Akademii Medycznej w Lublinie. 

Pierwszy raz taki Obóz w Woli Uhruskiej miał 
miejsce w roku 1997, i przez kolejne lata tu się 
odbywał, aż do roku 2003, by po rocznej przerwie 
znowu powrócić na nasz teren. Stroną organizacyjną 
Obozu z ramienia Akademii Medycznej od samego 
początku zajmuje się Pani Prof. dr hab. Krystyna 
Lupa, której serdecznie dziękujemy za osobiste 
zaangażowanie w niesienie pomocy medycznej 
mieszkańcom gminy. 

W ramach obecnej edycji Obozu porad lekarskich 
udzielali następujący specjaliści: neurolog, nefrolog, 
ginekolog, endokrynolog, naczyniowiec, ortopeda, 
dermatolog, laryngolog, internista, kardiolog, okulista 
oraz funkcjonowało laboratorium. W budynkach SP 
ZOZ oraz Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej 
zorganizowano 12 gabinetów lekarskich, w których 
przy asyście studentów Akademii Medycznej w 
Lublinie udzielano porad i konsultacji lekarskich. 
Ogółem udzielono ich 1446. Największym 
zainteresowaniem pacjentów cieszyło s ię 
laboratorium (wykonano badania laboratoryjne dla 
444 osób), oraz okulista  252 konsultacji.

Podczas trwania Obozu w Woli Uhruskiej 
przebywało łącznie 32 lekarzy różnych specjalności - 
członków kadry naukowej Akademii  Medycznej w 
Lublinie oraz 35 studentów tej uczelni. 

Mariusz Jachimczuk



 4                                                                                WOKÓŁ Woli Uhruskiej                                                        

WOKÓŁ Woli Uhruskiej
Redagują: Jan Łukasik, Leszek Jóźwiak, Mariusz Jachimczuk ,Maciej Markuszeski, Iwona Łubkowska 
Redakcja techniczna: Mariusz Jachimczuk, Przemysław Kuryś
Adres: Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, tel./fax. (082) 591 50 03, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

Jednocześnie wyniki konsultacji w sprawie Uhruska RZD i URZĘDOWE ZMIANY NAZW Małoziemiec wpłynęły na decyzję o połączeniu ewidencji ludności 
oraz gruntów i budynków Uhruska i Uhruska RZD oraz MIEJSCOWOŚCI zdecydowano o  rozdzieleniu takich ewidencji w miejscowościach 

W związku z zaleceniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Stulno i Małoziemce (tym samym pojawia się w nich nazwa 
Administracji w pierwszych miesiącach 2005 r. dokonano Małoziemce). 
weryfikacji urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy W dniu 28 lipca do Urzędu Gminy wpłynął wniosek 
Wola Uhruska. Weryfikacja polegała na analizie nazw zawartych w mieszkańców Uhruska RZD o pozostawienie tej nazwy lub 
Wykazie urzędowych nazw miejscowości (utworzony w latach 60 pokrycie kosztów wymiany wszelkich dokumentów zawierających 
XX w.) i porównanie ich z rejestrem TERYT prowadzonym przez miejsce zamieszkania. W związku z tym wnioskiem zostanie 
Główny Urząd Statystyczny. W wyniku analizy obu wykazów skierowane pismo do MSWiA w sprawie uzyskania informacji co do 
stwierdzono rozbieżności pomiędzy nimi, polegające głównie na tym, możliwości prawnych, dotyczących zwolnień z opłat związanych z 
że Wykaz obejmował liczne przysiółki, których nazwy niegdyś wymianą dokumentów innych, niż dowód osobisty.
powszechnie funkcjonowały, a obecnie odeszły w zapomnienie. Mariusz Jachimczuk
Jednakże zgodnie z zaleceniami MSWiA nie należy wykreślać z ww. 
Wykazu nazw wsi, przysiółków, kolonii, osad i części wsi oraz 
członów nazw dwuczłonowych, jeżeli posiadają one dokumentację 
historyczną, kartograficzną i statystyczną.

W wyniku analizy stwierdzono, że kilka przypadków wymaga 
formalnych wniosków do MSWiA celem dokonania zmian w 
Wykazie urzędowych nazw miejscowości. Wnioski takie należy 
poprzedzić  konsul tac jami  społecznymi.  Konsul tac je 
przeprowadzono w celu uzyskania opinii mieszkańców 
poszczególnych miejscowości odpowiednio w sprawach: 

1) zmiany urzędowego rodzaju miejscowości “Zastawie” z 
„wieś” na „kolonia wsi Uhrusk”  - biorący udział w 
konsultacjach mieszkańcy Zastawia wyrazili zgodę na zmianę 
rodzaju miejscowości;

2) sposobu rozwiązania nazwy miejscowości Uhrusk RZD 
(nazwa ta nie występuje w Wykazie urzędowych nazw 
miejscowości i nie może być używana w urzędowym obiegu 
publicznym) -  spośród mieszkańców Uhruska RZD w 
konsultacjach wzięło udział 32 osoby, z których 26 
opowiedziało się za przyłączeniem do Uhruska, 5 było za 
pozostawieniem Uhruska RZD oraz 1 była za ustanowieniem 
nazwy Uhrusk Rolniczy Zakład Doświadczalny;

3) rozdzielenia prowadzonej wspólnie dla Małoziemiec i Stulna 
ewidencji ludności, gruntów i budynków  biorący udział w 
konsultacjach mieszkańcy Małoziemiec jednogłośnie 
opowiedzieli się za prowadzeniem odrębnych ewidencji dla 
tych miejscowości;

4)  zniesienia urzędowej nazwy Łukówek Piękny w obrębie 
gminy Wola Uhruska  spośród 34 uprawnionych do udziału w 
konsultacjach mieszkańców Potok wypowiedziało się 6 osób, 
z czego wszyscy opowiedzieli się za zniesieniem tej nazwy w 
obrębie gminy Wola Uhruska;

5) zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Pięciowłóki z 
„część wsi Mszanka” na „część wsi Józefów”  podczas 
konsultacji społecznych spośród 94 uprawnionych do udziału 
w konsultacjach (mieszkańcy sołectw Józefów i Mszanka) 
wypowiedziało się 7 osób, z czego wszyscy byli za 
dokonaniem zmian.

Wyniki konsultacji społecznych mimo niskiej frekwencji pozwoliły 
na sporządzenie 3 wniosków do MSWiA i dotyczyły zmiany 
urzędowego rodzaju miejscowości Zastawie i Pięciowłóki oraz 
wykreślenia z wykazu miejscowości Łukówek Piękny. Po 
ewentualnym uwzględnieniu wnioskowanych zmian w Wykazie  
pozostaną nazwy miejscowości i ich integralne części zgodnie z 
informacją  zamieszczoną w tabeli.

OK Centrum Języków Obcych
Zaprasza wszystkie osoby zainteresowane

 nauką języków obcych w Woli Uhruskiej
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia

9 września 2005 r. o godz. 13.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod. nr. tel. 591 50 03 w. 14 lub osobiście w Urzędzie 

Gminy Wola Uhruska, pok. 8 

ZMIANY “NA URZĘDZIE”
W ostatnim czasie z Urzędu Gminy i podległych jednostek na  emeryturę 

przeszły następujące osoby:  Marta Ciszewska - Kierownik GZEAS, 
Marianna Cieślak - GZEAS, Krystyna Jaworska - Urząd Gminy
Dodatkowo w najbliższym czasie na emeryturę przejdzie również Pani Helena 
Brzyska z Urzędu Gminy.

Zespół Redakcyjny składa Paniom serdeczne podziękowania za dobrą 
I owocną pracę zawodową oraz życzy spokojnego odpoczynku od 
obowiązków zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym..

Obowiązki na zajmowanych przez Panie stanowiskach pracy objęły 
następujące osoby: Iwona Łubkowska, Lidia Wilkos oraz Anna Borej.


