
 4. Budowa budynku sali gimnastycznej w ramach 
projektu pn. „Poprawa jakości nauczania poprzez 
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Macoszynie 
Dużym”. Wartość zadania 2,497 mln zł, dotacje 
ok.  70%, realizacja w latach: 2022/23.

 5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola 
Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych 
obiektów kolejowych. Wartość projektu: 2,099 
mln zł, z czego dotacje stanowią ok. 80%, realiza-
cja w latach: 2022/23.

 6. Przebudowa drogi w Małoziemcach. Koszt ok. 
110 tys. zł z dotacją z  Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych stanowiącą ok. 40%, realizacja w  2022  
roku.

 7. Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa 
w Woli Uhruskiej o wartości: 3,248 mln zł, z cze-
go dotacje wynoszą ok 70%, realizacja w latach: 
2022/24.

 8. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów 
mieszkaniowych w Woli Uhruskiej (ulice:  Pia-
skowa, Dolna, Leśna, Klonowa, Odrodzenia). 
Wartość projektu 3,028 mln zł, dotacje stanowią 
ok. 80% całości kosztów, a czas realizacji w latach: 
2022/23.

Podsumowanie dZiaŁaLnoŚCi 
GminY woLa uhruska w roku 2022

Rok 2022 dla Gminy Wola Uhruska był rokiem 
kontynuacji projektów przygotowywanych do  realiza-
cji wcześniej oraz czasem planowania zadań ważnych 
dla mieszkańców, ujętych w Strategii Rozwoju Gminy, 
na które istniała możliwość uzyskania dotacji ze źródeł 
zewnętrznych.

Wojna w Ukrainie, napływ uchodźców oraz wzra-
stająca z każdym miesiącem inflacja dezorganizowały 
pracę Urzędu Gminy we wszystkich referatach oraz 
w jednostkach podlegających Gminie, a także w So-
łectwach i  organizacjach społecznych działających 
na naszym terenie. Niestabilna sytuacja, gwałtowny 
wzrost cen oraz nadmierna asekuracja wielu przedsię-
biorców zawyżających ceny ofert na realizację projek-
tów, zmuszała nas do unieważniania wielu przetargów 
powodując konieczność ich powtarzania.

Gmina uzyskała dotacje na realizację projektów 
głównie ze źródeł krajowych takich jak: Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) – 0,912 mln 
zł, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – ok. 5,3 mln zł oraz  – ok. 1,4 mln zł na 
wsparcie dla gmin popegeerowskich, a także ze środ-
ków Unii  Europejskiej w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) – ok. 1,5 mln zł.

W ramach dotacji oraz środków własnych zre-
alizowano kilka projektów oraz rozpoczęto realiza-
cję następujących inwestycji:
 1. Budowa drogi gminnej w Woli Uhruskiej (ulice 

Parkowa i Sportowa) o wartości ok.  2,053 mln zł. 
Dotacje  ok. 70%, realizacja w latach: 2021/22.

 2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej w m. Stulno. Wartość projektu ok.  
2,935  mln zł, dotacje ok 70%, realizacja w latach: 
2022/23.

 3. Przebudowa drogi powiatowej w Kosyniu – reali-
zatorem projektu o  wartości 5,6 mln zł był  Powiat 
Włodawski. Udział finansowy Gminy poniesiono 
w kwocie 72 tys. zł. Realizacja w 2022 roku.
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 9. Budowa wodociągu w Piaskach. Wartość ok. 
1,437 mln zł, dotacja 95%, realizacja w latach 
2022/24.

 10. Modernizacja części drogi leśnej w Józefowie. 
Koszt ok. 110 tys. zł. Dotacja z Nadleśnictwa Sobi-
bór ok. 45%, realizacja w 2022 roku.

 11. Budowa układu komunikacyjnego na terenie 
Gminy Wola Uhruska. Wartość 6,773 mln zł, 
dotacja 95%, realizacja w latach: 2022/24. Projekt 
obejmuje utwardzenie tłuczniem 11 dróg w miej-
scowościach: Stanisławów, Józefów, Mszanka, 
Mszanna, Kolonia Mszanna oraz  utwardzenie 
asfaltem ul.  Górnej w Woli Uhruskiej.

 12. Zagospodarowanie poscaleniowe dróg w Woli 
Uhruskiej i Bytyniu kończące projekt scalenia 
gruntów realizowany przez Starostwo Powiatowe 
we Włodawie.

 13. Budowa masztu flagowego przy Urzędzie Gmi-
ny. Zadanie to było realizowane w ramach ogólno-
polskiego programu „Pod biało-czerwoną”. Łączny 
koszt budowy masztu wraz zakupem flagi wyniósł 
9 105 zł, z czego 7  000 zł pochodziło z dotacji 
z budżetu państwa.

Zadania nieinwestycyjne:
 1. Organizacja pleneru plastycznego „KRESY 92”.
 2. Współorganizacja „MOTOPIKNIKU” w Woli Uh-

ruskiej.
 3. Dystrybucja żywności (ok. 30 ton żywności prze-

kazano dla 728 osób spełniających kryteria upraw-
niające do otrzymania pomocy z GOPS-u).

 4. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 
uchodźcom z Ukrainy.

 5. Remonty dróg wiodących do pól oraz gospodarstw 
o rozproszonej zabudowie.

 6. Rozbudowa garażu dla OSP Zbereże i remont 
świetlicy w Uhrusku.

 7. Organizacja uroczystości i imprez okolicznościo-
wych.

 8. Zakup 31 laptopów, 3 stacjonarnych zestawów 
komputerowych i 2 tabletów z przeznaczeniem dla 
dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. 

 9. Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Wola 
Uhruska i Uhrusk z dotacji pozyskanych z Fundu-
szu Sprawiedliwości.

 10. Zakup i dystrybucja węgla kamiennego (rozdyspo-
nowano ok. 200 ton węgla)
Rok 2022 był rokiem bardzo trudnym, głównie z 

powodu konfliktu wojennego w Ukrainie powodujące-
go liczne problemy społeczne oraz gospodarcze. Dzię-
ki zaangażowaniu całego Samorządu naszej Gminy, a 
więc pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek pod-
legających Gminie, Radnych, Sołtysów, Parafii, Orga-
nizacji Społecznych oraz licznej grupy osób indywidu-
alnych udało się, w  miarę możliwości organizacyjnych 
i finansowych, opanować trudną sytuację. Nie zanie-
dbano przy tym bieżącej działalności, wypłaty świad-
czeń należnych mieszkańcom (m.in. dodatki osłonowe, 
węglowe i do innych źródeł ciepła) oraz realizacji pro-
jektów inwestycyjnych, na  które pozyskano dotacje.

W nadziei, że rok 2023 będzie lepszy od roku 2022 
składam wyrazy uznania i wdzięczności dla  wszyst-
kich, którzy zaangażowali się w działalność społeczną 
i charytatywną na rzecz uchodźców z  Ukrainy oraz 
osób potrzebujących jakiejkolwiek pomocy.

     Jan Łukasik
     Wójt Gminy

kalendarium 2022 roku
 - 15 stycznia – uczestnictwo przedstawicieli Gminy 

w obchodach 159 rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego w Osowie, gm. Hańsk.

 - 18 stycznia – posiedzenie Zarządu Gminnego 
Związku OSP.

 - 22 stycznia – udział przedstawicieli OSP z tere-
nu Gminy w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku 
OSP  w  Starym Brusie.

 - 29 stycznia – zebranie sprawozdawcze OSP w Pia-
skach wraz ze spotkaniem w sprawie budowy wodo-
ciągu w Piaskach.

 - 12 lutego – zebranie sprawozdawcze OSP w Zbe-
reżu.

 - 15 lutego – ogłoszenie przetargu na rozbudowę SP 
w Macoszynie Dużym.

 - 19 lutego – zebranie sprawozdawcze OSP Wola 
Uhruska z udziałem m.in. Pana Józefa Zająca – sena-
tora RP, Pana Wiesława Holaczuka – Wiceburmistrza 
Włodawy.

 - 21 lutego – spotkanie w sprawie koncepcji budowy 
przedszkola ze żłobkiem w Woli Uhruskiej.

 - 22 lutego – wspólne posiedzenie stałych Komisji 
Rady Gminy w celu omówienia spraw przewidzianych 
na Sesję.

 - 24 lutego – XXXIII Sesja Rady Gminy, podję-
cie 13 uchwał, w tym w sprawach odbioru odpadów 
komunalnych, Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, programu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi, programu przeciwdziałania bezdom-
ności zwierząt, ekwiwalentu strażackiego oraz w spra-
wach budżetowych.

 - od 24 lutego – rozpoczęcie świadczenia pomo-
cy dla uchodźców z Ukrainy (zakwaterowanie, zaku-
py, dary żywnościowe, odzież, środki medyczne oraz 
higieniczne, a także opieka oraz włączenie dzieci do 
szkół – organizacja zajęć w ramach funkcjonowania 
szkół) przybywających w związku z inwazją wojenną 
Rosji.

 - 14 marca – rozpoczęcie robót na drogach w ra-
mach zagospodarowania poscaleniowego.

 - 15 marca – spotkanie z mieszkańcami ulic Piasko-
wa, Dolna, Odrodzenia, Leśna i Klonowa w sprawie 
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założeń projektowych budowy tych dróg.
 - 17 marca – wizyta w Państwowej Straży Pożarnej 

we Włodawie w sprawie zaleceń pokontrolnych dot. 
budynku szkoły i przedszkola.

 - 18 marca – otwarcie ofert na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Macoszynie Dużym (4  oferty – naj-
tańsza na kwotę 2,39 mln zł).

 - 24 marca – podpisanie umowy z Powiatem Wło-
dawskim dotyczącej finasowania pomocy dla uchodź-
ców z Ukrainy.

 - 31 marca – XXXIV Sesja Rady Gminy, podję-
cie 12 uchwał, w tym w sprawach z zakresu pomocy 
uchodźcom, pomocy finansowej Powiatowi Włodaw-
skiemu na organizację transportu publicznego i prze-
budowy drogi w Kosyniu, funkcjonowania kąpieliska 
oraz w sprawach budżetowych.

 - 6 kwietnia – kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 
w Urzędzie Gminy i GOSiR-ze.

 - 15 kwietnia – podpisanie umowy na rozbudowę 
SP w Macoszynie Dużym.

 - 21 kwietnia – konsultacje z grupą Radnych w spra-
wie zakresu wniosku na zagospodarowanie terenu ką-
pieliska.

 - 4 maja – Msza św. w intencji strażaków oraz spot-
kanie integracyjne ze strażakami.

 - 20 maja – udział przedstawicieli Gminy i OSP w 
Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka we Włoda-
wie.

 - 3 czerwca – w Urzędzie Miasta Włodawa miało 
miejsce wręczenie promes z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład dla  Samorządów z terenu Po-
wiatu Włodawskiego.

 - 10 czerwca – spotkanie konsultacyjne w spra-
wie założeń Strategii Rozwoju LGD „Poleska Dolina 
Bugu” na lata 2023/27.

 - 14 czerwca – dostawa i montaż garażu dla OSP w 
Siedliszczu.

 - 21 czerwca – wspólne posiedzenie stałych Komisji 
Rady Gminy w celu omówienia spraw przewidzianych 
na Sesję.

 - 23 czerwca – XXXV Sesja Rady Gminy, podję-
cie 4 uchwał, w tym w sprawach pomocy finansowej 
Powiatowi Włodawskiemu oraz w sprawach budżeto-
wych.

 - 24 czerwca – udział przedstawicieli Samorządu 
Gminy w obchodach 100-lecia Nadleśnictwa Sobibór.

 - 24 czerwca – odbyła się licytacja komornicza 
obiektów po byłej hucie w Woli Uhruskiej – ofertę zło-
żyło Ministerstwo Obrony Narodowej.

 - 26 czerwca – odbył się Festyn „Historia zapisana 
w szkle” w 100-lecie powstania huty szkła „Nadbużan-
ka”

 - 13 maja – odwiedziny przedstawicieli Samorządu 
Gminy u Pani Janiny Koszełowicz z Bytynia w dniu 
jej 100 urodzin.

 - 14 maja – z inicjatywy Stowarzyszenia Lubelska 
Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubel-
szczyzny na terenie gminy odbył się I Rajd Pieszy Bra-
ci Taraszkiewiczów.

 - 30 czerwca – spotkanie z przedstawicielami firmy 
projektującej przebudowę linii energetycznej o mocy 
110 kW na trasie Chełm-Macoszyn Duży.

 - 5 lipca – wizyta w Ministerstwie Rozwoju i Tech-
nologii w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania 
dla PKP S.A. za przejęcie nieruchomości – ul. Kolejo-
wa.

 - 7 lipca – udział przedstawicieli Samorządu Gmi-
ny w pogrzebie śp. ks. Stanisława Niepogodzińskiego 
– byłego Proboszcza Parafii w Woli Uhruskiej.

 - 14 lipca – posiedzenie Komisji Rewizyjnej w spra-
wie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z realiza-
cji budżetu gminy w 2021 roku oraz absolutorium.

 - 22 lipca – Walne Zgromadzenie Wspólników 
Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego w Woli Uh-
ruskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2021 r.

 - 23 lipca – odbyła się VI edycja MOTOPIKNIKU, 
w programie m.in. koncert zespołu Closterkeller.
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 - 24 lipca – udział przedstawicieli Samorządu Gmi-
ny w uroczystościach 70-lecia Koła PZW w Woli Uh-
ruskiej.

 - 26 lipca – wspólne posiedzenie stałych Komisji 
Rady Gminy w celu omówienia spraw przewidzianych 
na Sesję.

 - 28 lipca – XXXVI Sesja Rady Gminy, podjęcie 8 
uchwał m.in. w sprawie: sprawozdania finansowego SP 
ZOZ sporządzonego na dzień likwidacji, rozpatrzenia 
raportu o stanie Gminy i udzielenia Wójtowi Gminy 
wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania z  wyko-
nania budżetu gminy za 2021 rok oraz udzielenia Wój-
towi absolutorium.

 - 1 - 6 sierpnia – XXXI edycja Międzynarodowego 
Pleneru Plastycznego „KRESY 92.

 - 2 sierpnia – rozpoczęcie kontroli ZUS-u w Urzę-
dzie Gminy oraz Państwowej Straży Pożarnej na obiek-
cie „Pompka”.

 - 3 sierpnia – przekazanie placu budowy i rozpo-
częcie realizacji projektu „Zagospodarowanie centrum 
m. Wola Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych 
obiektów kolejowych”.

 - 10 sierpnia – rozpoczęcie kontroli z Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w  rodzinie 
oraz Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Lubli-
nie w zakresie eksploatacji przetamowania i kładki na 
starorzeczu Bugu.

 - 12 sierpnia – odbiór końcowy przebudowy dro-
gi w Małoziemcach realizowanej z dofinasowaniem 
z FOGR.

 - 18 sierpnia – rozpoczęcie kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli w zakresie budowy i utrzymania inwe-
stycji drogowych realizowanych w latach 2017/18.

 - 19 sierpnia – otwarcie ofert w przetargu na bu-
dowę układu komunikacyjnego 5 dróg w  Woli  Uhru-
skiej – najtańsza oferta opiewała na kwotę 2,883 mln zł 
przy kwocie planowanej to zadanie wraz z dokumen-
tacja techniczną i nadzorem inwestorskim wynoszącej 
3,028 mln zł.

 - 24-26 sierpnia – przeglądy dróg polnych pod ką-
tem nawiązania współpracy z  Nadleśnictwem Sobibór 
w zakresie ich budowy i remontów.

 - 28 sierpnia – Dożynki Powiatowe w Hannie 
– w konkursach dożynkowych I miejsce zajął wieniec 
dożynkowy wykonany przez KGW w Siedliszczu, 
a nalewka z KGW w Stulnie zajęła II miejsce. Wyróż-
nienia otrzymały KGW z Piask za potrawę regional-
ną i KGW ze Zbereża za chleb i stoisko dożynkowe. 

W bloku kulturalnym Gminę reprezentowała „Swojska 
Kapela”.

 - 29 sierpnia – spotkanie z dowództwem 19 Nad-
bużańskiej Brygady Wojsk Terytorialnych, dla której 
dokonano zakupu obiektów szkoły podstawowej i byłej 
huty w Woli Uhruskiej.

 - 31 sierpnia – kontrola Komisji Rewizyjnej w za-
kresie prawidłowości udzielania i  rozliczania środków 
finansowych przyznawanym organizacjom w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury.

 - 2 września – wizyta w PKP S.A. w Warszawie 
w sprawie ugody dotyczącej wysokości odszkodowa-
nia dla PKP S.A. za przejęcie nieruchomości – ul. Ko-
lejowa.

 - 7 września – udział przedstawicieli Samorządu 
Gminy w odbiorze końcowym przebudowy drogi po-
wiatowej w Kosyniu.

 - 11 września – udział przedstawicieli KGW w Sied-
liszczu jako delegacja wieńcowa Powiatu Włodawskie-
go w Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu – wieniec 
zajął III miejsce w  konkursie wieńców dożynkowych.

 - 12 września – spotkanie z Kierownikiem Chełm-
skiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Lublinie w sprawie prac prowadzonych na 
obiektach byłego dworca PKP i wieży ciśnień.

 - 16 września – XXXVII Sesja Rady Gminy zwo-
łana w trybie nadzwyczajnym, na której podjęto 2 
uchwały w sprawach budżetowych.

 - 20 września – otwarcie ofert na budowę Gminne-
go Centrum Ratownictwa i  unieważnienie przetargu z 
powodu niewystarczającego zabezpieczenia na ten cel 
środków finansowych w budżecie gminy.

 - 24 września – udział przedstawicieli Samorządu 
Gminy w uroczystościach z okazji 65-lecia Koła Ło-
wieckiego „SZPAK”.

 - 27 września – rozprawa administracyjna w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Lublinie w sprawie wysokości 
odszkodowania dla PKP S.A. za przejęcie nieruchomo-
ści – ul. Kolejowa.

 - 4 października – XXXVIII Sesja Rady Gminy 
zwołana w trybie nadzwyczajnym, na której podjęto 
3 uchwały, w tym w sprawie zmian w budżecie oraz 
zawarcia porozumienia w celu opracowania Strategii 



WOKÓŁ Woli Uhruskiej �

Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i  Powiatu Włodaw-
skiego.

 - 7 i 8 października – udział przedstawicieli Samo-
rządu Gminy w uroczystościach w Zbereżu i we Wło-
dawie z okazji 71 rocznicy ostatniej walki Edwarda 
Taraszkiewicza ps „Żelazny”.

 - 13 października – zebranie z udziałem Sołtysów 
w sprawie wyznaczenia punktów do  ewentualnej dys-
trybucji tabletek jodku potasu.

 - 20 października – odbiór końcowy budowy drogi 
gminnej ul. Parkowa i Sportowa.

 - 8 listopada – wspólne posiedzenie stałych Komisji 
Rady Gminy w celu omówienia spraw przewidzianych 
na Sesję.

 - 10 listopada – XXXIX Sesja Rady Gminy, podję-
cie 7 uchwał m.in. w sprawie: stawek podatku od nie-
ruchomości i środków transportowych z jednoczesnym 
pozostawieniem stawek podatków rolnego i leśnego na 
poziomie wynikającym z ogłoszenia Prezesa GUS.

 - 10 listopada – po zakończeniu Sesji Rady Gmi-
ny odbyła się uroczystość, w ramach której dokonano 
podniesienia flagi RP na maszt wybudowany w ramach 
projektu „Pod Biało-Czerwoną” odsłonięto tablicę ku 
czci ks. kan. Józefa Kuzawińskiego – honorowego 
obywatela Gminy  Wola Uhruska oraz dokonano uro-
czystego oddania do użytku nowo wybudowanej drogi 
ul. Parkowa i Sportowa.

otrzymały dodatek węglowy i zgłosiły chęć jego zaku-
pu po preferencyjnej cenie 2 000 zł.

 - 17 listopada – omówienie wyników kontroli pro-
wadzonej przez NIK dotyczącej dwóch inwestycji dro-
gowych (droga w Siedliszczu oraz układ komunikacyj-
ny ulic: Zielona, Ogrodowa, Przelotowa i Nadbużań-
ska).

 - 18 listopada – udział przedstawicieli Samorządu 
Gminy w obchodach 30-lecia istnienia Placówki Stra-
ży Granicznej w Zbereżu.

 - 22 listopada – spotkanie z przedstawicielami So-
łectwa oraz KGW w Piaskach w sprawie remontu tam-
tejszej świetlicy.

 - 23 i 24 listopada – odbiór części robót związanych 
z budową sieci wod.-kan. w Stulnie.

 - 7 grudnia – odbiór rozbudowanego budynku gara-
żu dla OSP w Zbereżu oraz robót dodatkowych w ob-
rębie obiektu świetlicy.

 - 8 grudnia – podpisanie umowy na realizację 
Gminnego Centrum Ratownictwa w  Woli  Uhruskiej 
z wykonawcą Firmą STYL-BUD z Orchówka.

 - 9 grudnia – uroczystości z okazji Jubileusz 50-le-
cia małżeństwa – 15 parom z terenu Gminy wręczo-
no medale nadane przez Prezydenta RP oraz dyplomy 
z życzeniami okolicznościowymi.

 - 13 grudnia – wspólne posiedzenie stałych Komisji 
Rady Gminy w celu omówienia spraw przewidzianych 
na Sesję.

 - 15 grudnia – XL Sesja Rady Gminy, podjęcie 
5 uchwał, w tym m.in. w sprawie wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
oraz w sprawach budżetowych.

 - 21 grudnia – dostawa sprzętu komputerowego 
przeznaczonego dla dzieci z rodzin pracowników PGR 
– łącznie zakupiono 31 laptopów, 3 komputery stacjo-
narne i 2 tablety.

 - 28 grudnia – posiedzenie stałych Komisji Rady 
Gminy w celu omówienia spraw przewidzianych na 
Sesję.

 - 29 grudnia – XLI Sesja Rady Gminy, na której 
m.in. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową oraz 
budżet Gminy na 2023 r.

 - 30 grudnia – przekazanie do OSP w Woli Uhru-
skiej i Uhrusku wyposażenia strażackiego (mundury, 
radiotelefon, silnik do łodzi) zakupionego ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości.

 - 16 listopada – rozpoczęto prace nad przygoto-
waniem organizacji dystrybucji węgla dla osób, które 
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PLan Zadań inwesTYCYJnYCh 
do reaLiZaCJi w roku 2023 

na Terenie GminY woLa uhruska
1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Stulno. Zakończenie re-
alizacji projektu planowanego na lata 2022/2023 
o łącznej wartości ok. 2,935 mln zł z dotacją 70% w 
stosunku do kwoty środków kwalifikowanych z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

2. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie 
Gminy Wola Uhruska poprzez rozbudowę wieży wi-
dokowej oraz zagospodarowanie kąpieliska na staro-
rzeczu Bugu. (Łączne nakłady – 153 tys. zł, dotacja 
– ok. 60%  wyż. wym. kwoty).

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola 
Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych obiek-
tów kolejowych. Koszt – 2,285 mln zł z dotacją 70% 
ze źródeł zewnętrznych i planowanym zakończe-
niem realizacji w terminie do 30 czerwca 2023 r. 
Projekt obejmuje przebudowę budynku dworca ko-
lejowego z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej 
oraz przebudowę wieży ciśnień, w której przewiduje 
się miejsce na lokalizację pamiątek pochodzących z 
plenerów plastycznych oraz historii połączenia kole-
jowego linii kolejowej nr 81 Chełm – Brześć, a obec-
nie Chełm – Włodawa. 

4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów 
mieszkaniowych w Woli Uhruskiej  (ul. Piaskowa, 
Dolna, Leśna, Klonowa, Odrodzenia). Koszt projek-
tu – 3,028 mln zł z 80% dotacją z ,,Polskiego Ładu” 
i realizacją do końca 2023 r. Cztery ulice będą wy-
konane z nawierzchnią bitumiczną, a na ul. Odro-
dzenia zaplanowano ułożenie kostki. 

5. Zakończenie budowy sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawo-
wej w Macoszynie Dużym. Wartość projektu – ok. 
2,497 mln zł z 70 % dotacją ze źródeł krajowych 
i planowanym zakończeniem inwestycji do połowy 
b.r.

6. Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa 
w Woli Uhruskiej. Projekt o wartości 3,248 mln zł 
z dotacją 70% ze źródeł krajowych będzie obejmo-
wał budowę remizy dla OSP Wola Uhruska oraz po-
mieszczeń dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. 
Obiekt zostanie zlokalizowany przy skrzyżowaniu 
ul. Kolejowej i Polnej, a zakończenie jego realizacji 
przewiduje się w połowie roku 2024. 

7. Budowa układu komunikacyjnego na terenie 
Gminy Wola Uhruska. Wartość projektu – 6,773 
mln zł przy dotacji 95% z ,,Polskiego Ładu”, a jego 
realizacja w wersji ,,zaprojektuj i wybuduj” w latach 
2023/2024. Obecnie trwa procedura dotycząca wy-
łonienia formy zainteresowanej realizacją robót.

8. Budowa wodociągu w Piaskach. Wartość zadania 
– 1,437 mln zł z dotacją 95% ze środków krajowych 
i realizacją do końca 2024 r. Wodociąg w Piaskach 
będzie zasilany wodą z wodociągu sąsiedniej Gmi-
ny Sawin. 
Oprócz realizacji wyż. wym. projektów, które 

w większości stanowią kontynuację zadań rozpoczętych 
wcześniej, Gmina będzie przygotowywać kolejne pro-
jekty ujęte w Strategii rozwoju do roku 2030, w miarę 
pojawiających się konkursów w ramach funduszy kra-
jowych i europejskich z perspektywy finansowej na lata 
2021/2027. 

ZaDania nie inWeStycyJne: 
 1. Remonty dróg polnych na terenie poszczególnych 

sołectw finansowane – głównie – ze środków zapla-
nowanych w Funduszach Sołeckich. 

 2. Wykonanie projektu chodnika w części północnej 
miejscowości Bytyń.

 3. Wymiana ogrzewania olejowego na gazowe w świet-
licy w Bytyniu. 

 4. Kontynuacja wydawania żywności pochodzącej 
z Banku Żywności w Lublinie. 

 5. Organizacja kolejnej edycji pleneru plastycznego 
,,Kresy’92” oraz współpraca z organizatorami ,,Mo-
topikniku”.

 6. Współdziałanie z gminami powiatu włodawskiego 
w opracowaniu ,,Ponadlokalnej Strategii Rozwoju”. 

 7. Zakup używanego samochodu pożarniczego dla 
OSP Uhrusk (II półrocze b.r.).

 8. Zagospodarowanie zielenią infrastruktury komu-
nikacyjnej wokół przebudowywanych obiektów po 
PKP w Woli Uhruskiej. 

 9. Organizacja uroczystej Sesji Rady Gminy z oka-
zji 50-lecia istnienia Gminy Wola Uhruska (1973-
2023). 

 10.Realizacja innych projektów o charakterze społecz-
nym, na które będzie zainteresowanie mieszkańców 
oraz możliwość uzyskania dotacji. 
Rok 2023 będzie obfitował w realizację wielu inwe-

stycji oraz przedsięwzięć o charakterze społecznym, 
niemniej jednak należy pamiętać o dwóch projektach, 
na które nie udało się pozyskać dofinansowania, a są to 
projekty dotyczące:
 1) budowy układu komunikacyjnego na terenie Gminy 

Wola Uhruska obejmującego przebudowę kilku ulic 
w Woli Uhruskiej, a także kilku dróg na terenie so-
łectw oraz
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 2) budowy przedszkola i żłobka w Woli Uhruskiej 
w okolicy hali sportowej.
Na wyż. wym. obiekty posiadamy Programy Funk-

cjonalno-Użytkowe (PFU), w oparciu o które można 
będzie przygotować dokumentację techniczną celem 
uzyskania pozwolenia na budowę.

Zachętą wpływającą na realizację tych zadań będzie 

możliwość uzyskania dotacji z kolejnej perspektywy fi-
nansowej UE na lata 2021/2027.

Mając nadzieję na wygaśnięcie konfliktu wojennego 
na Ukrainie oraz poprawę sytuacji społeczno-gospo-
darczej w kraju, należy z umiarkowanym optymizmem 
oceniać szanse realizacji zadań zaplanowanych w bu-
dżecie Gminy Wola Uhruska na rok 2023. 

    Jan Łukasik
    Wójt Gminy

8 stycznia 2023 r. przypadała 150 rocznica śmier-
ci Leona Kunickiego – pisarza i rysownika rodem 
z Siedliszcza nad Bugiem.

Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć sylwetkę tego 
XIX w. twórcy, który żyjąc i tworząc swoje prace w Stul-
nie i Majdanie Stuleńskim rozsławiał nasze nadbużańskie 
strony. Urodził się 28 czerwca 1828 r. w Siedliszczu nad 
Bugiem w szlacheckiej rodzinie. Jego dziadkiem był Fran-
ciszek Kunicki - Podkomorzy Chełmski. herbu Bończa. 
Lata dziecięce spędził w rodzinnym dworze w Siedlisz-
czu, gdzie pobierał nauki początkowe pod kierunkiem 
weterana powstania listopadowego Józefa Modzelewskie-
go. Już wówczas począł ujawniać zamiłowania pisarskie 
i duże uzdolnienia do rysunku. Dalsze wykształcenie zdo-
bywał w Warszawie, gdzie ukończył Gimnazjum Realne. 
Będąc w 7 klasie poznał się z Kazimierzem Władysławem 
Wójcickim – warszawskim literatem i wydawcą, któremu 
zawdzięczał swój literacki debiut. W 1848 r. w „Albumie 
Literackim” ukazało się jego opowiadanie „Stary Sługa”. 
Później już stale, ukazywały się drukiem inne jego opo-
wiadania i szkice takie jak: „Salony wiejskie”, „Danyłko 
Flis” „Wasilowa chata”, „Stary rybak”, „Syn gajowego”. 
Drukowano je m. in. w „Bibliotece Warszawskiej” „Ga-
zecie Codziennej”, „Dzwonie Literackim”, „Dzienniku 
Warszawskim” czy „Tygodniku Ilustrowanym” gdzie był 
członkiem redakcji. 

Względy rodzinne i zdrowotne skłoniły Kunickiego 
do powrotu w rodzinne strony. Osiadł w Stulnie, a póź-
niej w Majdanie Stuleńskim i zajął się gorliwie prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego. Nie przeszkadzało to 

jednak mu w przelewaniu na papier swych obserwacji 
z otaczającej go ówczesnej rzeczywistości i nadbużań-
skiej przyrody. Jego utwory przepojone są sympatią 
i  sentymentem do stron rodzinnych, ale także satyrą 
i  oralizatorstwem wytykającym nieróbstwo ciemnotę 
i utracjuszostwo. W formie książkowej wydane zostały 
kolejne utwory Kunickiego, takie jak. „Dwór i dworki”, 
„Krajowe obrazki”, „nadbużańskie obrazki i zarysy”, 
„Wędrówka stryjaszka” oraz minipowieść „Iwanko”. 
Mimo pewnych słabości w konstrukcji bohaterów, mimo 
powtórzeń, niekiedy dłużyzn, mimo natrętnej mora-
listyki, tradycjonalistycznego podejścia do stosunków 
społecznych i wartości, warto pamiętać i czytać Kuni-
ckiego. Na uwagę zasługują również jego prace graficzne 
– ilustracje najczęściej przedstawiające sceny rodzajowe 
i charakterystyczne dla regionu typy ludzkie – często  
reprodukowane we wspomnianym wyżej „Tygodniku 
Ilustrowanym”, ale także w „Kłosach”, „Wieńcu” i kilku 
innych czasopismach.

Warto tu również przybliżyć nieco rodzinną historię 
pisarza – jego żona Ewelina z domu Drohojewska zmar-
ła w styczniu 1867 r. w wieku zaledwie 26 lat. Tego sa-
mego roku w kwietniu na szkarlatynę zmarły ich córki 
3 letnia Zofia i roczna Joanna.  Sam Leon Kunicki rów-
nież nie cieszył się najlepszym zdrowiem, co jednak nie 
przeszkodziło mu w podróży do Watykanu, gdzie pod-
czas audiencji przekazał papieżowi Piusowi IX obraz 
Chrystusa własnego autorstwa. Kunicki zmarł 8 stycz-
nia 1873 r. w wieku 45 lat podczas pobytu w Warszawie, 
którą odwiedzał często w sprawach wydawniczych oraz 
towarzyskich. Zwłoki pisarza sprowadzono i pochowano 
w rodzinnym grobowcu w Uhrusku u boku żony, córek, 
matki i siostry.  Po śmierci majątek w Stulnie przejął jego 
syn Stanisław. Leon Kunicki cieszył się powszechnym 
szacunkiem i zaufaniem co potwierdza fakt, że pod ko-
niec swojego życia pełnił funkcję sędziego pokoju powia-
tu włodawskiego.

Wszystkich zainteresowanych postacią Kunickiego 
zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli 
Uhruskiej, gdzie można wypożyczyć dwie książki jego 
autorstwa, tj. „Iwanko” oraz „Zarysy znad Bugu”, 
a także wydaną w styczniu br. książkę pod redakcją m.in. 
prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego „Leon Kunicki. Pi-
sarz Pobuża” przybliżającą bardziej szczegółowo jego 
życie i twórczość.

    Mariusz Jachimczuk
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50 LaT GminY woLa uhruska
1 stycznia 2023 r. minęło 50 lat od utworzenia 

Gminy Wola Uhruska. Zgodnie z § 18 pkt 10 uchwały 
Nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lub-
linie z dnia 5 grudnia 1972 r. w powiecie włodawskim 
utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r. GMINA 
WOLA UHRUSKA. 

Tym samym po raz pierwszy w podziale admini-
stracyjnym kraju pojawia się Gmina Wola Uhruska, 
gdyż przed zmianami struktury administracyjnej kraju 
dokonanymi w 1954 r. funkcjonowała Gmina Sobibór z 
siedzibą w Woli Uhruskiej, obejmująca miejscowości: 
Bytyń, Józefów, Kosyń, Macoszyn Duży, Macoszyn 
Mały, Mszanka, Nadbużanka, Osowa, Siedliszcze, So-
bibór, Stulno, Uhrusk (wraz z kolonią Stanisławów), 
Wola Uhruska, Wołczyny, Zbereże, Żłobek. Miejsco-
wości Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski i Potoki na-
leżały wówczas do Gminy Bukowa z siedzibą w Sawi-
nie.

W miejsce zlikwidowanej Gminy Sobibór w 1954 r. 
powołane zostały Gromady: Macoszyn Mały (Maco-
szyn Mały, Macoszyn Duży, Osowa i Mszanna-Ko-
lonia), Sobibór (Sobibór, Wołczyny, Żłobek), Stulno 
(Stulno, Kosyń, Zbereże) i Wola Uhruska (Wola Uh-
ruska, Nadbużanka, Bytyń, Józefów, Mszanka, Sied-
liszcze, Uhrusk, Potoki).

Od 1 stycznia 1973 r. w gminach ustanowiono sta-
nowisko naczelnika gminy jako organ administracji 
państwowej, podlegający początkowo naczelnikowi 
powiatu, a w następnych latach wojewodzie. Naczel-
nika powoływał na czas nieokreślony przewodniczący 
wojewódzkiej rady narodowej po zaopiniowaniu przez 
daną gminną radę narodową. Organem pomocniczym 
naczelnika gminy był urząd gminy, który dzielił się na 
trzy zasadnicze piony: biuro urzędu gminy (z sekreta-
rzem biura na czele), gminną służbę rolną oraz urząd 
stanu cywilnego. 

Nowo powstała Gmina Wola Uhruska obejmowa-
ła następujące sołectwa: Bytyń, Józefów, Kosyń, Ma-
coszyn Duży, Majdan Stuleński, Mszanka, Mszanna, 
Mszanna-Kolonia, Nadbużanka, Piaski, Potoki, Sied-
liszcze, Stanisławów, Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska 
i Zbereże. 

Pierwszym Naczelnikiem Gminy Wola Uhruska 
został Mieczysław Szlechta ze Zbereża, a Sekreta-

rzem biura Urzędu Gminy Czesław Olkiewicz z Uhru-
ska. Urząd Gminy mieścił się u zbiegu ulic 1-go Maja 
i Chełmskiej. Do czasu pierwszych wyborów radnych 
Gminnej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej, które 
odbyły się 9 grudnia 1973 r., w skład organu uchwa-
łodawczego weszli dotychczasowi radni Gromadzkich 
Rad Narodowych wybranych w wyborach z 1 czerwca 
1969 r.

W najbliższym czasie Urząd Gminy planuje opra-
cowanie publikacji prezentującej bardziej szczegółowo 
historię Gminy Wola Uhruska. Mamy w związku z tym 
gorącą prośbę o przejrzenie domowych archiwów pod 
kątem odnalezienia ciekawych dokumentów lub foto-
grafii związanych z Gminą (najbardziej nas interesuje 
okres do 1990 r.) i udostępnienie ich w celu ewentualne-
go wykorzystania w planowanej publikacji.

    Mariusz Jachimczuk

 


