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Jaki był ten 
2005 rok

Przełom roku skłania do podsumowań dlatego też bieżący 
numer biuletynu jest poświęcony prezentacji działalności 
dokonań samorządu w ubiegłym już 2005 r. 

Znaczącą pozycję w działalności gminy miały inwestycje, z 
których najwięcej zaangażowania wymagała budowa gimnazjum. 
Prace jakie były prowadzone na tym obiekcie, były możliwe dzięki 
dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Funduszu Małych 
Projektów Infrastrukturalnych (PHARE 2002). Wniosek o 
dofinansowanie pt. “Budowa części turystycznej gimnazjum” 
gmina złożyła w czerwcu 2004 r. w sekretariacie Euroregionu Bug.  
Z całego województwa lubelskiego należącego do tego 
Euroregionu tylko 5 wniosków uzyskało dofinansowanie, w tym 
nasz. W listopadzie 2004 r. została podpisana umowa o 
dofinansowanie i w maju ub.r. w drodze przetargu wyłoniono 
wykonawcę, którym została firma HANDBUD z Włodawy. W ramach 
tego zadania wykonano roboty wykończeniowe i instalacyjne 

prace rozpoczęte w 2004 r. - wykonano podbitki z płyty gipsowej, wewnątrz budynku, elewacje i zagospodarowanie na zewnątrz oraz 
usunięto piece kaflowe i scenę, wymieniono oświetlenie i zakupiono wyposażenie technologiczne kuchni i schroniska 
pomalowano cały budynek.młodzieżowego. 

- Gminne składowisko odpadów za kwotę 6 920 zł wykonano Jeszcze w grudniu 2004 r. Złożyliśmy kolejny wniosek do 
prace ziemne polegające na przykryciu odpadów warstwą ziemi, Euroregionu Bug o dofinansowanie budowy systemu ogrzewania w 
uporządkowano i ogrodzono plac składowy.gimnazjum. Wniosek taki również uzyskał dofinansowanie, tym 

- Ścieżka przyrodnicza za kwotę 11 885 zł zrealizowano projekt razem z Funduszu Infrastruktury Okołobiznesowej (PHARE 
utworzenia ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej 2003), a umowa o dofinansowanie podpisana została w 
biegnącej przez Wolę Uhruską. Wykonano  10 tablic październiku 2005 r. Obecnie został już ogłoszony przetarg na 
informacyjnych oraz folder. Na realizację zadania przeznaczono: realizację tego zadania. W marcu planowane jest podpisanie 
ze środków gminy: 6 185 zł oraz ze środków Wojewódzkiego umowy z wykonawcą, którego zadaniem będzie w głównej mierze 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 700 zł wykonanie ogrzewania opartego na pompach ciepła i kolektorach 

słonecznych. - Przystanki autobusowe za kwotę 12 894 zł Zakupiono i 
Jednocześnie w 2005 r. opracowany został kolejny wniosek pt. ustawiono cztery wiaty przystankowe w miejscowościach: 

“Utworzenie  Nadbużańskiego Centrum Promocji Turystyki Stulno, Zbereże, Kosyń i Przymiarki.
Transgranicznej”, który złożyliśmy do Programu Partnerstwa - Krawężniki na ul. Chełmskiej za kwotę 60 372 zł ustawiono 
Polska-Białoruś-Ukriana INTERREG IIIA/Tacis CBC. W ramach krawężniki i poszerzono jezdnię na odcinku ok. 300 m. Zarząd 
tego zadania planujemy wykonać roboty budowlane Dróg Wojewódzkich wykonał zaś nawierzchnię. Chodniki 
wykończeniowe w dalszej części budynku oraz ogrodzenie.            realizowane będą w roku 2006.
Z naszych informacji wynika, że wniosek ten ma realną szansę  na - Zjazdy na ul. Dworcowej za kwotę 34 488 zł wykonano remont 
uzyskanie dofinansowania. Gdyby udało się zrealizować ten zjazdów na ul. Dworcowej (od ul. Chełmskiej do ul. 1-go Maja po 
zakres, to również realne staje się uruchomienie Gimnazjum we stornie północnej ) prace te będą kontynuowane wiosną 2006 r.
wrześniu bieżącego roku. - Droga w Bytyniu za 41 998 zł ułożono nawierzchnię bitumiczną 

Nie samym jednak gimnazjum zajmowała się gmina w 2005 r. na drodze w Bytyniu na odcinku ok. 800 m.
Poniżej prezentujemy zestawienie zrealizowanych w 2005 r. zadań - Remonty dróg gruntowych za kwotę 15 162 zł wykonano, jak 
inwestycyjnych z podaniem źródeł dofinansowania. co roku, remont dróg gruntowych oraz poprawiono kilka 
- Budowa części turystycznej gimnazjum za kwotę 1 319 709 zł przepustów na terenie całej gminy.

zrealizowano część turystyczną budynku obejmującą poddasze - Remont odwodnienia przy SP ZOZ w Woli Uhruskiej za kwotę 
oraz stołówkę wraz z zapleczem kuchennym. Wykonana została 14 779 zł dobudowano dwie studnie chłonne przy ul. 1-go Maja .
także cała elewacja oraz stolarka okienna i drzwiowa. Ze Łączna wartość zadań inwestycyjnych i remontowych 
środków własnych gminy nakłady wyniosły: 730 324 zł oraz ze zrealizowanych w 2005 r. wynosi 1 580 841 zł, na które pozyskano 
środków Phare 2002 w ramach Funduszu Małych Projektów ze źródeł zewnętrznych kwotę 632 585 zł.
Infrastrukturalnych 589 385 zł. Z działań nieinwestycyjnych, jakie były realizowane w 2005 r. 

- Malowanie Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym  przez gminę Wola Uhruska lub przy jej współpracy wymienić należy:
kwota: 17 198 zł. - spotkania z przedstawicielami ukraińskich samorządów w 

- Remont drogi w Przymiarkach za kwotę 13 887 zł wykonano sprawie utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki 
remont cząstkowy drogi gminnej przez Siedliszcze do (perspektywa jego utworzenia staje się coraz bardziej realna - 
Przymiarek na odcinku ok. 3,5 km. strona ukraińska jest bardzo zainteresowana tym przejściem),

- Remonty świetlicy w Kosyniu za kwotę 16 238  zł wymieniono - uchwa len ie  s t ud ium uwarunkowań  I  k i e runków  
pokrycie dachowe na blachę trapezową. zagospodarowania przestrzennego gminy

- Remont świetlicy w Piaskach za kwotę 15 305 zł zakończono Ciąg dalszy na str. 2



Ciąg dlaszy ze str. 1
- weryfikacja urzędowych nazw miejscowości,
- międzynarodowa konferencja pt. “Nominacja obrzędowości na 

pograniczach językowych słowiańszczyzny” zorganizowana przez 
Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS Lublin,

- obóz Społeczno-Naukowy Akademii Medycznej w Lublinie,
-  Międzynarodowy Plener Plastyczny “Kresy 92”,
- Międzynarodowa Konferencja NASZ BUG pt. “Aktywizacja turystyczna i 

gospodarcza obszarów nadbużańskich”,
- włączenie jednostki OSP Wola Uhruska do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego,
- przystąpienie do programu LEADER+ wspólnie z gminami Hańsk i 

Włodawa, którego celem jest rozwój turystyki
- zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy,

Jednocześnie w trakcie roku opracowywaliśmy wnioski o dofinansowanie 
planowanych zadań i inwestycji z różnego rodzaju  funduszy unijnych. W sumie 
złożonych zostało 15 wniosków, z których niektóre już zostały zrealizowane, 
inne uzyskały dofinansowanie i będą realizowane, a inne w naszej ocenie mają 
szanse powodzenia. Wnioski te kierowaliśmy do kilku  instytucji i funduszy, a 
dotyczyły one poniższych przedsięwzięć:
Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA:
1) Budowa systemu ogrzewania Gimnazjum w Woli Uhruskiej - wniosek ten 

został zakwalifikowany do realizacji, ale z uwagi na korzystniejsze 
dofinansowanie z Funduszu Infrastruktury Okołobiznesowej 
zrezygnowaliśmy z tego źródła. Inwestycja będzie realizowana w 2006 r.

2) Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków  - wniosek spełniał 
wymogi formalne ale został odrzucony - w uzasadnieniu podano, że w 
naszych miejscowościach możliwe jest wykonanie sieci kanalizacji zbiorczej 
i nie ma podstaw dofinansowania systemu oczyszczalni przydomowych.

3) Utworzenie “Nadbużańskiego Centrum Promocji Turystyki Trnas-
granicznej” w obiekcie Gimnazjum - to zadanie opisaliśmy na str. 1.

4)  Organizacja spotkań “Nadbużańskie Klimaty” - wniosek dotyczy organi-
zacji Międzynarodowego Pleneru Plastycznego “Kresy 92”,  warsztatów dla 
młodzieży gimnazjalnej oraz Festynu podsumowującego te działania. 
Obecnie trwa ocena tego wniosku.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:
1) Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków - wniosek spełniał 

wymogi formalne ale został odrzucony z powodów podobnych jak w 
przypadku INTERREGU.

2) Budowa gimnazjum w Woli Uhruskiej - wniosek spełniał wymogi formalne, 
ale nie uzyskał dofinansowania z powodu niewystarczających środków w 
programie na infrastrukturę oświatową.

3) Przebudowa ul. Szkolnej i Parkowej - wniosek został zakwalifikowany do 
finansowania i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o 
dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.

4) Remont sali sportowej (GOSiR) - wniosek ten został złożony 13 stycznia br. 
i jest w trakcie oceny.

Program Odnowy Wsi i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego:
1) Budowa świetlicy w Bytyniu - wniosek został zakwalifikowany do 

dofinansowania i będzie realizowany w roku bieżącym.
2) Odnowa wsi Uhrusk ( w ramach tego wniosku mieściło się: rozbudowa 

świetlicy, budowa parkingu przy cmentarzu oraz budowa boiska przy 
szkole podstawowej) - wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i 
będzie realizowany w roku bieżącym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) Budowa edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej “Dolina Bugu” 

- wniosek otrzymał dofinansowanie i elementy ścieżki w postaci tablic 
informacyjnych zostały już wykonane. Ustawienie tablic odbędzie się wiosną 
tego roku.

2) Program zadrzewień w Woli Uhruskiej - dotyczył nasadzeń zieleni w 
miejscach użyteczności publicznej. Wniosek jest w trakcie oceny.

3) Budowa systemu ogrzewania w Gimnazjum - wniosek dotyczył pożyczki 
na pokrycie udziału własnego przy realizacji tego zadania i jest w trakcie 
oceny.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej:
1) Remont w SP ZOZ w Woli Uhruskiej - wniosek dotyczył prac remontowych 

na piętrze Ośrodka Zdrowia i jest w trakcie oceny.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych:
1) Modernizacja drogi w Bytyniu (droga wiodąca do cmentarza) - wniosek 

otrzymał dofinansowanie i zadanie to zostało zrealizowane już w roku 
ubiegłym.
Jak widać z powyższego ubiegły rok obfitował wieloma działaniami, z 

których część przekłada się na plany  roku bieżącego. Jak nigdy wcześniej 
wiadomo już dzisiaj, jakie zadania inwestycyjne będą realizowane i to jest dobry 
sygnał dla normalizacji funkcjonowania gminy.

Jan Łukasik
  Wójt Gminy
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GMINNE VADEMECUM 
PODATNIKA

W związku pojawiającymi się 
w zakresie opłacania podatku rolnego i podatku 
od nieruchomości przedstawiamy mieszkańcom 
gminy podstawowe informacje w dotyczące tego 
zagadnienia. 

Zgodnie z ustawą z dn. 12.01.1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych na podatniku ciąży obowiązek 
składania informacji na odpowiednim formularzu w 
przypadku gdy nastąpiły  zmiany warunkujące 
powstanie obowiązku podatkowego lub zmiany 
mające wpływ na wysokość podatku. 

Przykład 1
 Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego przyjęto do 

użytkowania nowy budynek mieszkalny wówczas 
podatnik zostaje opodatkowany z dniem 1 stycznia 
roku następującego po roku w którym budowa 
została zakończona lub w którym rozpoczęto 
użytkowanie budynku lub jego części przed ich 
ostatecznym wykończeniem. Na podatnikach ciąży 
obowiązek płacenia podatku za budynki mieszkalne, 
w przypadku zaś gdy podatnik nie posiada 
gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykazać i 
opłacać podatek za budynki pozostałe  murowane i 
trwale związane z podłożem (garaż, budynki 
gospodarcze  obora, stodoła, komórki).

Przykład 2
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają 
obowiązek składania deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny, i leśny na rok podatkowy w 
terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu oraz 
wpłacać obliczony w deklaracji podatek.
Umorzenie podatków

Według ustawy z 29.08.1997 ordynacja 
podatkowa podatnik może wnieść podanie o 
umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie jest 
instytucją o charakterze wyjątkowym, gdyż zasadą 
jest płacenie podatków nie zaś zwalnianie 
podatników z tego obowiązku. Organ podatkowy  
Wójt Gminy  może umorzyć w całości lub w części 
zaległość podatkową oraz odsetki za zwłokę tylko w 
przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
podatnika lub interesem publicznym (np. klęska 
żywiołowa, śmierć osoby bliskiej, długotrwała 
choroba). Nie można żądać umorzenia zaległości 
podatkowej której rata nie zapadła tj. przed terminem 
płatności raty. 
Rozłożenie na raty

W związku z trudną sytuacją podatnika, podatnik 
może wnieść podanie z prośbą o rozłożenie spłaty 
podatku na raty lub o odroczenie terminu płatności 
przed jego zapadnięciem.
Środki transportowe

Zgodnie z brzmieniem art.8 pkt. 1 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu 
podatkiem od środków transportowych podlegają 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton. W związku z 
tym, jeśli masa całkowita samochodu wynosi 3,5 tony 
podlega on obowiązkowi podatkowemu od środków 
transportowych.
Płatności podatkowe

Podatnik może dokonać płatności podatkowych 
w:

- banku,
- kasie Urzędu,
- u sołtysa.

Od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
pobierane będą odsetki. 

Justyna Kędzierawska
       Skarbnik Gminy

wątpliwościami 



v v 17 listopada - Sesja Rady Gminy, na której podjęto  m.in. 
Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”. uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy, stawek podatku od 
Gościliśmy 7 artystów z Polski, 5 z Białorusi i 1 z Ukrainy. Plener środków transportowych, przedłużenia czasu obowiązywania 
zakończył się Festynem na stadionie GOSiR, któremu taryf za pobór wody I odprowadzania ścieków (obowiązują do 
towarzyszyła wystawa prac polenerowych. końca maja br.), regulaminy wynagradzania nauczycieli, 

określenia publicznego charakteru boiska przy SP. Uhrusk. Na v 10 sierpnia - w Woli Uhruskiej odbyło się spotkanie 
tej sesji podjęto również decyzję o pozostawieniu na poziomie przedstawicieli samorządów powiatu włodawskiego z ukraińsko-
roku ubiegłego stawek podatku od nieruchomości.brytyjską grupą naukowców w sprawie współpracy w zakresie 

turystyki ochrony środowiska naturalnego oraz możliwości v 21 listopada - w Mszance odbyło się spotkanie mieszkańców 
pogłębiania zbiorników wodnych. wsi Mszanka z przedstawicielami gminy i Wicestarostą 

Włodawskim Tadeuszem Handorem w sprawie scalenia v 25 sierpnia - Sesja Rady Gminy, na której podjęto  m.in. 
gruntów wspólnoty tej wsi. uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu “Bezpieczna 

Gmina”, zmian w budżecie gminy, udzielenia pomocy rzeczowej v 2 grudnia - grupa 6 przedstawicieli gminy wzięło udział w 
Województwu Lubelskiemu (budowa chodników na drodze zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe konferencji na 
wojewódzkiej 816 - ul. Chełmska). temat wykorzystania środków unijnych jaka miała miejsce w 

Okunince.v 25 sierpnia - równocześnie z obradami Rady Gminy miało 
miejsce spotkanie Wójta Gminy, mieszkańców Gminy oraz v 9 grudnia - w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie odbyło się 
Proboszcza Parafii Wola Uhruska w sprawie uregulowania stanu spotkanie z udziałem władz gmin Wola Uhruska i Hańsk oraz 
prawnego gruntów cmentarza parafialnego w Bytyniu. Starostwa Powiatowego we Włodawie w sprawie gazyfikacji 

terenów powiatu. Na spotkaniu przedstawiono możliwości v 4 września - przedstawiciele gminy brali udział w Powiatowych 
gazyfikacji poprzez budowę rozprężni i dowożenie gazu.Dożynkach jakie miały miejsce w Urszulinie. Konkurs na 

najładniejszy wieniec dożynkowy wygrał wieniec wykonany v 15 grudnia - w Urzędzie Gminy odbył się przetarg na sprzedaż 
przez zespół “Uhruszczanki”, który reprezentował gminę Wola gruntów rolnych z mienia komunalnego gminy, podczas którego 
Uhruska. sprzedano m.in. 2 działki w Starym Stulnie o łącznej  pow. 65 ha. 

Kwota uzyskana w przetargu wyniosła 229 tys. zł.v 14 września - odbył się protokolarny odbiór końcowy 
inwestycji Budowa części turystycznej gimnazjum. W v 15 grudnia - w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla 
pracach odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele gminy, rolników w zakresie zwykłej dobrej praktyki rolniczej. 
wykonawcy tj. Firmy HAND-BUD z Włodawy oraz Inspektorzy Szkolenie zorganizowało ze środków unijnych konsorcjum ABC 
nadzoru. Poland Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa i JUNG z 

Puław.v 15-17 września  -  w Wol i  Uhrusk ie j  mia ła mie jsce 
Międzynarodowa Konferencja Nasz Bug pt. “Aktywizacja v 15 grudnia - w Okunince rozpoczął się cykl spotkań 
turystyczna i gospodarcza obszarów nadbużańskich”. przedstawicieli gminy Wola Uhruska, Hańsk i Włodawa w 
Głównym organizatorem  konferencji była fundacja Młoda sprawie opracowania i realizacji zadań z zakresu rozwoju 
Demokracja z Lublina. W ramach konferencji odbyły się również turystyki. Spotkania finansowane są z unijnego programu 
rajdy rowerowy i konny, spływ Bugiem, wycieczka autokarowa. LEADER +, do którego w roku ubiegłym złożono wspólny 
Wszystkie miały początek w Woli Uhruskiej, a kończyły się na wniosek. Kolejne spotkania miały miejsce 20 grudnia ub r. i 4 
tzw. “Trójstyku” granicznym (miejsce styku granic Polski Ukrainy i stycznia 2006 r.
Białorusi) na terenie gminy Włodawa. v 20 grudnia - w Urzędzie Gminy odbyło się Walne Zebranie 

v 21 września - w GOSiR-ze miała miejsce uroczystość obchodów Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego “Gmina 
25 rocznicy powstania „Solidarności”. Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha. Na zebraniu 

dokonano zmian w statucie Stowarzyszenia pod kątem v 19 października - Sesja Rady Gminy, na której podjęto  m.in. 
uruchomienia wzajemnościowego funduszu pożyczkowego.uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy, zaciągnięcia 

kredytu na zakup huty, określenia przestrzeni publicznej we wsi v 28 grudnia - odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej 
Uhrusk (parking przy cmentarzu), Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego Sp. z o.o. w Woli 

Uhruskiej. Tematem posiedzenia było omówienie wyniku v 20 października - gmina uczestnicząc w przetargu dokonała 
finansowego firmy za 11 miesięcy 2005 r.zakupu za kwotę 53 tys. zł obiektów PKP przy ul. Turystycznej 

(tzw. Pompka)  w Woli Uhruskiej. Podpisanie aktu notarialnego v 30 grudnia - Sesja Rady Gminy, na której podjęto  m.in. 
w tej sprawie nastąpiło 15 listopada ub r. uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy, zmian w statucie 

gminy (w zakresie nadawania tytułu “Honorowy Obywatel v 6 listopada - w hali sportowej GOSiR-u odbyła się uroczystość 
Gminy”), dokonania darowizny na rzecz Województwa wręczenia aktu włączenia OSP Wola Uhruska do Krajowego 
Lubelskiego (fragmenty działek przy tzw. “Podlasiance” pod Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W uroczystościach udział 
zatokę autobusową). Na tej sesji przyjęto również budżet gminy wzięli m.in. Edward Hunek - Prezes Zarządu Oddziału 
na 2006 rok.Wojewódzkiego ZOSPP w Lublinie oraz Paweł Matczuk - 

Komendant Powiatowy  PSP z Włodawy. v 19 stycznia 2006 r. - gościliśmy w Woli Uhruskiej Beatę 
Mazurek - Posła na Sejm RP, oraz Annę Dudek Janiszewską - v 7 listopada - w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 
dyrektora chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z 
Chełmie. Celem wizyty było obejrzenie nowopowstającego rolnikami i sołtysami w sprawie dopłat środowiskowych.
gimnazjum jako planowanego miejsca wojewódzkiej inauguracji 

v 10 listopada - w GOSiR-ze miała miejsce akademia z okazji roku szkolnego 2006/2007.
Święta Niepodległości.

4-14 sierpnia  -  odbyła s ię kole jna -14 już edycja 
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KALENDARIUM

których działają Ochotnicze Straże Kosyń - 13 lutego, godz. 12.00,Harmonogram 
Pożarne odbędą się w tym samym dniu Mszanna - 21 lutego, godz. 12.00,

zebrań sołeckich !!! Zebrania OSP, gdyż jest to wymóg Stulno - 22 lutego, godz. 14.00,
Jak co roku, tak i na początku  obecnego statutowy. Dlatego też zebrania wiejskie w Macoszyn Duży - 24 lutego godz. 14.00,

planujemy przeprowadzić spotkania sołeckie we pierwszej kolejności odbędą się w tych Bytyń - 28 lutego, godz. 13.00
wszystkich sołectwach. sołectwach. Majdan Stuleński - 1 marca, godz. 10.00

Przedstawiamy planowany harmonogram tych Oto harmonogram wszystkich zebrań : Mszanna-Kol. - 3 marca, godz. 13.00,
spotkań. Zechcemy na każdym z nich przedstawić Wola Uhruska  -  2 lutego, godz. 12.00, Józefów - 7 marca, god. 13.00,
działalność gminy w roku ubiegłym oraz plany na rok Uhrusk - 3 lutego, godz. 13.00, Potoki i Stanisławów - 10 marca, godz. 
bieżący. Ponadto planujemy poddać konsultacjom Piaski - 7 lutego, godz. 13.00, 13.00 w Potokach.
projekt nowego statutu sołeckiego oraz założenia Mszanka - 8 lutego - godz. 12.00, Z uwagi na wagę tematów 
regulaminu utrzymania czystości i porządku, o którym Zbereże - 9 lutego, godz. 13.00, prosimy o niezawodne przybycie. 
piszemy na następnej stronie. Ponadto w sołectwach, w Siedliszcze - 10 lutego, godz. 13.00,      Leszek Jóźwiak
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NOWE PRZEPISY W 
SPRAWIE UTRZYMANIA 
PORZĄDKU W GMINACH

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2005 r. nr 175, poz. 1458) zobowiązuje gminy do 
uporządkowania systemów gospodarki odpadami. 
Stwarza jednocześnie nowe możliwości działań 
samorządów.

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, jako zadania własne gmin w tej 
dziedzinie dotyczą między innymi:
1) objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów do wspólnego użytku;
komunalnych, 7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

2) zapewniania warunków funkcjonowania systemu selekty- wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
wnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
było możliwe: nieruchomościach;
* ograniczenie składowania odpadów komunalnych 8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i 

terminów jej przeprowadzania.ulegających biodegradacji
Regulamin opisuje szczegółowo obowiązki właścicieli * wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów 

nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w obrębie komunalnych,
tych nieruchomości. Obowiązki te wynikają wprost z zapisów  * osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należą do opakowaniowych,
nich:3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub 
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i 

odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i 
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub unieszkodl iwiania odpadów komunalnych przez 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w przedsiębiorców, 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów 
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości składowania:
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość W związku z powyższym gmina Wola Uhruska w ślad za 
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków zapisami ustawy przystąpiła do opracowania regulaminu 
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który zgodnie 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadówz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
w komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 
regulaminie;2008) będzie dotyczył:

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływo-1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
wych;terenie nieruchomości obejmujących:

5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów * prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego 
komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 

6) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i 
chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki odpadów z remontów,
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla * uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy części nieruchomości służących do użytku publicznego,
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 

* mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój 

myjniami i warsztatami naprawczymi;
lub parkowanie pojazdów samochodowych;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych 
7) udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie 

technicznym, przy uwzględnieniu:
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

* średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów 
gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, płacenia za takie usługi.

* liczby osób korzystających z tych urządzeń; Rada Gminy zobowiązana jest do uchwalenia regulamin po 
3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komuna- zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 

lnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z sanitarnego, który następnie staje się aktem prawa miejscowego.
terenów przeznaczonych do użytku publicznego; Obecnie gmina opracowuje projekt takiego regulaminu, którego 

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających założenia będą prezentowane na spotkaniach wiejskich jakie są 
biodegradacji dopuszczonych do składowania na planowane na przełomie stycznia i lutego. W dalszej kolejności 
składowiskach odpadów; zostanie on poddany pod dyskusję Rady Gminy, a następnie 

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki przekazany do zaopiniowania Sanepidowi we Włodawie. Dopiero po 
odpadami; uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu może zostać przedłożony w 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mają- formie projektu uchwały pod obrady Rady Gminy. 
cych na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością Przemysław Kuryś
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wewnętrznej wynosi 60 zł/mb. Szacuje się, że w przypadku CO SIĘ DZIEJE Z HUTĄ lokalizacji rozprężni na terenie PUW przy ul. Górnej w Woli 
Uhruskiej i poprowadzenia sieci gazowniczej wzdłuż ul. 1 Maja i NADBUŻANKA ? Chełmskiej w zakresie umożliwiającym podłączenie wszystkich 
obiektów użyteczności publ icznej oraz spółdzielni  Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włodawie z dn. 
mieszkaniowych - długość sieci wyniesie ok. 3 km, co winno 22.12.2005 r. obiekty po byłej hucie szkła „Glasskop 
zamknąć się kwotą 200 tys. zł wraz z nakładami niezbędnymi na Nadbużanka” stały się własnością gminy Wola Uhruska.
wykonanie dokumentacji technicznej. Analizy ekonomiczne Dla przypomnienia podam, że w maju ubiegłego roku biegły 
wskazują na 30% oszczędności przy ogrzewaniu obiektów rzeczoznawca majątkowy działając na zlecenie komornika 
gazem sieciowym w stosunku do kosztów oleju opałowego. sądowego dokonał wyceny tych obiektów na kwotę 354 tys. zł. 

Pierwszą tego typu inwestycją, która zostanie zrealizowana w Komornik sądowy podjął dwukrotnie próbę sprzedaży obiektu w 
roku 2006 będzie wybudowanie rozprężni gazu ziemnego przy formie licytacji; za pierwszym razem za kwotę stanowiącą 3/4, a 
hucie szkła w Dubecznie wraz z ujęciem i doprężeniem gazu w za drugim za 2/3 wartości wyceny. W związku z brakiem 
lubelskiej dzielnicy Felin. W drugim etapie gmina Hańsk będzie zainteresowania kupnem obiektu obie licytacje były 
mogła przystąpić do projektowania i budowy sieci wewnętrznej.bezskuteczne. W następnej kolejności komornik zaproponował 

Aby tego typu przedsięwzięcia mogło być zrealizowane musi głównym wierzycielom właściciela huty, a więc Bankowi PKO 
być przynajmniej jeden duży podmiot gospodarczy - wiarygodny S.A., Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
dla Zakładów Gazowniczych - potrzebujący do swojej produkcji Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminie Wola Uhruska 
dużych ilości gazu oraz gmina jako inwestor sieci gazowniczej, a przejęcie tej nieruchomości za kwotę z drugiej licytacji. Jedynie 
zarazem podmiot wspomagający realizację przedsięwzięcia gmina okazała zainteresowanie zakupem obiektów po hucie.
poprzez włączenie do projektu budynków użyteczności Zwróciliśmy się do Sądu Rejonowego we Włodawie z 
publicznej.wnioskiem o dokonanie sprzedaży obiektów po hucie z 

Rozpoczęcie przez Zakład Gazowniczy tej inwestycji jednoczesnym wykreśleniem z ksiąg wieczystych 
uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnego wyniku analizy zabezpieczenia hipotecznego. Zaoferowaliśmy kwotę 236 tys. 
techniczno-ekonomicznej, który wykaże opłacalność zł wnioskując jednocześnie o uwzględnienie w rozliczeniu 
przedsięwzięcia.długów podatkowych byłego właściciela huty wobec gminy.

W Polsce tego typu rozwiązania, jak dowożenie sprężonego Ostatecznie wliczono nam w poczet ceny 156 937 zł długu 
gazu ziemnego jeszcze nie funkcjonują ale na świecie- w tym w podatkowego i zobowiązano nas do wpłaty 79 063 zł.
wielu krajach europejskich - z powodzeniem zdają egzamin już od W chwili obecnej oczekujemy na wykreślenie hipotek oraz 
wielu lat.podział dla poszczególnych wierzycieli wpłaconej przez nas 

Wyżej omawiana propozycja Zakładów Gazowniczych dla kwoty.
powiatu włodawskiego, a zwłaszcza dla gminy Wola Uhruska jest 
ogromnie interesująca i może być realną szansą rozwoju Co dalej?
gospodarczego oraz czynnikiem wpływającym na zmniejszenie Na początku lutego zostanie zorganizowane spotkanie 
bezrobocia.konsultacyjne z Radnymi gminy Wola Uhruska celem 

Jan Łukasikwypracowania decyzji co do dalszych losów nieruchomości. Na 
   Wójt Gminypodstawie dotychczasowych informacji wynikających z 

prowadzonych na sesjach Rady Gminy dyskusji wynika, że 
Radni w większości będą za podjęciem - bez zbędnej zwłoki- 
próby sprzedaży obiektów po hucie w formie przetargu 
nieograniczonego. Liczymy na to, że znajdą się przedsiębiorcy 
mający pomysł i pieniądze na uruchomienie na bazie tych 
obiektów działalności gospodarczej.

Nie wiadomo, czy będzie to działalność hutnicza, gdyż 
uruchamianie produkcji szklarskiej wiąże się z dużymi 
nakładami finansowymi na samą inwestycję oraz na późniejszą 
działalność bieżącą w ciągu najbliższych miesięcy po 
ewentualnym uruchomieniu produkcji.

Sygnałem optymistycznym, jaki zaistniał w ciągu ostatnich 
tygodni, a mogącym mieć pewien wpływ na zagospodarowanie 
obiektów po hucie jest możliwość pozyskania gazu ziemnego.

Dnia 9.12.2005 r. w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie 
zostało zorganizowane spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Zakładów Gazowniczych zarówno z Tarnowa, jak i Lublina, 
przedstawicieli Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz 
gmin Hańsk i Wola Uhruska.  Na tym spotkaniu odrzucono - ze 
względu na zbyt duże koszta - budowę rurociągu wysokiego 
ciśnienia, który miał zasilić Włodawę z Puchaczowa poprzez 
Cyców, Urszulin, Hańsk - o długości ok. 60 km. Koncepcja ta nie 
uwzględniała gminy Wola Uhruska. Jednocześnie zapropo-
nowano Włodawie oraz gminom powiatu włodawskiego 
możliwość pozyskania gazu ziemnego sprężonego - w 
systemie dowożenia, w cenie gazu sieciowego.

Zakłady Gazownicze na własny koszt wybudowałyby w 
gminie lub mieście rozprężnię gazową, do której własnym 
transportem dostarczałyby sprężony gaz ziemny, zaś gmina 
zobligowana byłaby wykonać sieć gazowniczą wewnętrzną, 
umożliwiającą rozprowadzenie gazu do wszystkich budynków 
użyteczności publicznej, zakładów oraz podmiotów 
zainteresowanych podłączeniem własnych obiektów do sieci. 
Koszt budowy rozprężni (nakłady Zakładów Gazowniczych) to 
kwota ok. 1 mln zł, a koszt budowy sieci gazowniczej 
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Z życia GOSiR-u *
Rok 2005 był pierwszym rokiem działalności zmienionego już 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. *
Zmiana dotyczyła wyłączenia z zakresu działalności Ośrodka 

funkcji kulturalnych. Wypada więc przedstawić jego działalność po *
wprowadzonych zmianach. Wśród wielu działań bieżących wymienić 
te, których GOSiR był organizatorem, ale również takie gdzie  *
współdziałał z innym podmiotami.Oto najważniejsze z nich:
* “Wieczór Kolęd i Pastorałek” - 23 stycznia - udział w nim wzięły *  Jesienny Bieg Przełajowy - 21 października. Wzięło w nim udział 

zespoły “Uhruskszczanki”, “Kaprys”, chóry parafialne z Sawina i 76 uczniów z Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej startując w 5 
Woli Uhruskiej oraz “Schola” dziecięca w Woli Uhruskiej. kategoriach. W biegu na 400 m najlepszymi okazali się: I miejsce - 

* Karol Miścisz, II miejsce - Jarosław Tyczyński i III miejsce - 
Klaudia Krawczuk (wszyscy z klasy III). Bieg na 800 m dziewcząt 
wygrała Anna Błaszczuk (kl. IV a), a odpowiednio II I III miejsca 
zajęli: Natalia Trepko (kl. V ) i Elżbieta Jezierska (kl. IV a). W biegu 
na 1000 m chłopców pierwsze trzy miejsca zajęli odpowiednio: 

* Krystian Suchonos (kl. V a), Michał Nowosad (kl. IV a) i Kacper 
Czerpak (kl. V a). Na takim samym dystansie biegały również 
dziewczęta zajmując kolejno miejsca: I - Agata Dąbrowska (kl. III 
a), II - Paulina Ziętek (kl. III a) i III - Kamila Mroczek (kl. I a). 
Ostatnią kategorią był bieg na 1500 m chłopców, w którym 

* zwyciężył Mateusz Walaszek (kl. III b) , a II i III miejsca zajęli 
odpowiednio: Łukasz Zieliński (kl. III a) i Ernest Celiński (kl. II a).  
Zdobywcom miejsc “medalowych” oraz wszystkim innym 
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości w 
uprawianiu sportu.

* * Uroczystość włączenia OSP Wola Uhruska do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 6 listopada - 

* “Mikołajkowy Halowy Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn” - 10 
* grudnia - w którym udział wzięło 5 drużyn. W rozgrywkach 

systemem “każdy z każdym” zwyciężyła drużyna “Pogoń PGR” w 
składzie: 

*

*

chełmianie - Rafała Pejo i Tomasz Zalewski.
Minifestyny Sportowo-Rekreacyjne jakiem miały miejsce w 
Stulnie, Piaskach, Zbereżu, Uhrusku i Kosyniu - w lipcu i sierpniu.
Festyn Letni podsumowujący Międzynarodowy Plener 
Plastyczny “Kresy 92” - 14 sierpnia.
Międzynarodowa Konferencja Nasz Bug - 15-17 września - 
zapewnienie lokalu i obsługi ogólnoorganizacyjnej.
Uroczystość obchodów 25 rocznicy powstania Solidarności - 
21 września - zapewnienie lokalu i obsługi ogólnoorganizacyjnej.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe (w okresie ferii zimowych) - 
codziennie w grach i zabawach sportowych brało udział od 40 do 50 
dzieci. Ponadto dla młodzieży ze szkół ponad-podstawowych 
organizowane były zajęcia sportowe (gry w koszykówkę, 
siatkówkę, tenisa stołowego i piłkę halową).
Bal maskowy dla dizieci  -  na zakończenie ferii 27 stycznia -  
wzięło w nim udział ok. 100 dzieci. Dzięki sponsorom wszystkie 
otrzymały pączki słodycze i napoje, a za udział w quizach i 
konkursach oraz za najlepsze przebrania nagrody. Muzyczną 
oprawę zapewnił  zespół muzyczny „Awenis”.
„I Nadbużański Międzypowiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców o Puchar Wójta Gminy Wola Uhruska” - 11 marca - 
chłopców z rocznika 1992 i młodszych. I miejsce zajęła drużyna z 
Rejowca Fbrycznego, II miejsce - Wierzbicy, a III - drużyna z 
Siedliszcza nad Wieprzem.
„Turniej Tenisa Stołowegoo Mistrzostwo Gminy Wola Uhruska” 
- 9 kwietnia. Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych zostali: zapewnienie 
Emil Łodziński (13-15 lat), Emil Głąb (16-18 lat) i Bartłomiej lokalu i obsługi ogólnoorganizacyjnej.
Świdnik (pow. 18 lat).
Spartakiada Szkół Podstawowych - 1 czerwca. Po podliczeniu 
wyników  z 6 dyscyplin (głównie biegowych) ustalono klasyfikację 
końcową. Pierwsze miejsce zajęła SP z Macoszyna Dużego, Marcin Mikulski, Krzysztof Polak, Adam Zalewski, 
drugie miejsce SP z Uhruska, a stawkę zamknęła SP z Woli Rafał Wyrębski, Norbert Cholawo, Przemek Borysiuk. Drugie 
Uhruskiej. miejsce zajęła drużyna “Power Rangers” w składzie: Paweł 
Turniej Piłki Nożnej Straży Granicznej - 19 czerwca. W turnieju Barwicki, Paweł Czerpak, Krzysztof Piskorski, Emil Głąb, 
udział wzięło 7 drużyn reprezentujących Strażnice SG oraz drużyna Mateusz Polak, Paweł Borej. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna 
oldboyów  z Woli Uhruskiej. Oni też okazali się najlepsi w całym “Jeje” w składzie: Grzegorz Cholawo, Paweł Paśnik, Krzysztof 
turnieju. Spośród drużyn mundurowych najlepszymi okazali się Dybek, Damian Gilowski, Grzegorz Kędzierawski.  Królem 
funkcjonariusze z SG Włodawa. strzelców turnieju okazał się Emil Głąb, który w 4 meczach zdobył 

15 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano Grzegorza Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Wola Uhruska Lato 2005 - 31 
Kędzierawskiego.lipca. Udział w turnieju wzięło 12 drużyn. Zwyciężył team z Chełma 

Jerzy Brzozowski(Kamil Paszak i Bartosz Pejo), drugie miejsce zajęli miejscowi tj. 
 Dyrektor GOSiRKrzystof Piskorski i Adam Zalewski, a trzecie miejsce wywalczyli 

OGŁOSZENIE
15 lutego 

w Urzędzie Gminy 
Wola Uhruska

 firma OPTO-MED z 
Warszawy 

będzie przeprowadzać 
KOMPUTEROWE 

BADANIE WZROKU 
oraz pomiar ciśnienia 

śródgałkowego 
(profilaktyka jaskry) 

Koszt badania wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia 
śródgałkowego - 10 zł

Zapisy w Urzędzie Gminy 
lub telefonicznie 

pod nr. 082 591 50 46

Badanie przeznaczone 
jest dla osób powyżej 

16 roku życia.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

informuje, że następują pewne zmiany w 
świadczeniach rodzinnych. Dotyczą one m.in 
wysokości dochodu uzyskiwanego z 1 ha 
przeliczeniowego. Do tej pory wynosił on 194 zł, a 
od 1 stycznia przyjmuje się 135,50 zł. 

Druga zmiana dotyczy tzw. “becikowego” i to w 
dwóch wydaniach. Pierwsze “becikowe” jest 
jednorazowym dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka 
- w wysokości 1 000 zł. O ten dodatek można się 
ubiegać przez okres 1 roku od daty urodzenia. 
Otrzymanie tego dodatku uwarunkowane jest 
dochodem na jedną osobę w rodzinie, który nie 
może przekroczyć 504 zł.

Jest i drugie “becikowe” jako jednorazowa 
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 
również 1 000 zł. O tę zapomogę mogą ubiegać się 
osoby uprawnione (matka, ojciec lub opiekun 
prawny) niezależnie od wysokości osiąganych 
dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi można 
składać w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy 
od dnia narodzin dziecka. Bliższych informacji 
udziela Dział Świadczeń Rodzinnych  GOPS.

     Łucja Łukasiewicz

Ze świata wędkarskiego
Rok 2005 był dla wędkarzy rokiem udanym 

zarówno pod względem ilości złowionych ryb jak i 
wyników sportowych podczas zawodów 
wędkarskich. 

Przede wszystkim powodów do narzekań nie mieli 
wędkarze preferujący spinning, gdyż nie rzadko 
powracali z wyprawy z kompletem szczupaków. 
Miejmy nadzieję, że w br. brania nie będą gorsze. 

Organizowane przez Koło PZW w Woli Uhruskiej 
zawody wędkarskie cieszyły się dużą popularnością. 
Z tego też powodu 28 wędkarzy przystąpiło do 
współzawodnictwa o tytuł „Wędkarza Roku 2005”. 
Rywalizacja polegała na uczestnictwie w jak 
największej ilości imprez i zajęciu w nich jak 
najlepszego miejsca. Ostateczna klasyfikacja 
pierwszych 10 zawodników przedstawia się 
następująco: 1. Jerzy Haciuk, 2. Adam Walczuk, 3. 
Norbert Cholawo, 4. ex quo Henryk Kozaczuk, 
Waldemar Tomczak, 5. ex quo Krzysztof Dybek, 
Piotr Król, Sylwester Pabian, 6. Marek Kaszczuk, 7. 
Gołaszewski Antoni

Rok 2006 również obfitować będzie w imprezy 
sportowe. Zarząd  Koła zaplanował ich ok. 18, z czego 
jedne - Podlodowe Mistrzostwa Koła już się odbyły  
dnia 22.01.2006 r. Wygrał je Wiesław Kruczyński.

     Arkadiusz Stasiejko


