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W 2008 r. w Gminie realizowane były następujące zadania
inwestycyjne:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 819 - ul. l Maja w Woli

Uhruskiej.
Zadanie to realizowane było we współpracy z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Lublinie. Projekt techniczny przebudowy został
wykonany w 2007 r. ze środków własnych Gminy. Umieszczenie tego
zadania w planie inwestycji Zarządu Dróg na 2008 r. wymagało
podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej gminy dla
województwa, a następnie podpisania porozumienia o wspólnym jego
finansowaniu. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadania spoczywał
na Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włodawie, kierowanym przez
Pana Mieczysława Chwałę. Rejon Dróg prowadził postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy, którym zostało
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. z Włodawy. Łączny
koszt przebudowy 400 m odcinka wyniósł 861 tys. zł, z których 245
tys. pochodziło z budŜetu gminy. Pozostałe koszty, tj. 616 tys. zł
sfinansowane zostały z budŜetu województwa. Warto tu zaznaczyć, Ŝe
projekt techniczny obejmuje przebudowę tej drogi do skrzyŜowania
z ul. Górną. W roku bieŜącym modernizacją zostanie objęty odcinek
o długości 227 m.
2. Budowa kompleksu sportowego - boisko do piłki noŜnej ze

sztuczną  trawą,   boisko   wielofunkcyjne  z  nawierzchnią
poliuretanową.

Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego była moŜliwa dzięki
uruchomieniu rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012",
w ramach którego Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało
wzorcowy projekt techniczny kompleksu i zapewniło finansowanie
1/3 kosztów budowy. Do realizacji programu włączyły się równieŜ
Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw zapewniając
pomoc finansową gminom równieŜ w wysokości 1/3 kosztów.
Zarówno finansowanie z BudŜetu Państwa, jak i z budŜetów
województw nie mogło przekraczać kwot 333 tys. zł. Gmina Wola
Uhruska zgłosiła chęć uczestniczenia w programie w 2008 r. juŜ
w marcu. Na własny koszt dokonała adaptacji dokumentacji
technicznej oraz przeprowadziła postępowanie przetargowe. Przetarg
wygrało konsorcjum firm Handbud z Włodawy i Interhall
z Katowic. Od końca sierpnia przystąpiono do prac budowlanych,
które zakończyły się 13 grudnia 2008 r. Pozwoliło to na organizację

uroczystości otwarcia w dniu 15 grudnia, podczas której

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Tomasz
Półgrabski wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego
Krzysztofem Grabczukiem i Wicestarostą Włodawskim Wiesławem
Holaczukiem dokonali otwarcia obiektu. Łączny koszt budowy boisk
wiąz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, oświetlenie, zaplecze
sanitarno-szatniowe wraz z przyłączami) wyniósł l mln 162 tys. zł,
z czego gmina sfinansowała 496 tys. zł. Pozostałe koszty
sfinansowane zostały z BudŜetu Państwa - 333 tys. zł i budŜetu
Urzędu Marszałkowskiego -333 tys. zł.
3. Budowa drogi gminnej ul. Spokojna w Woli Uhruskiej.
Inwestycja ta była realizowana wyłącznie ze środków budŜetu gminy,
gdyŜ złoŜonych przez nas wniosek o dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na budowę
układu komunikacyjnego   (ul.    Spokojna,   Krzywa,    Obrodzenia,
Leśna, Źródlana,  Spacerowa)  nie  uzyskał dofinansowana.  Łączny
koszt budowy 470 m tej ulicy wyniósł 582 tys. zł. Wykonawcą robót
było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z Chełma.
4. Budowa chodnika w Bytyniu.
Budowę chodnika w Bytyniu realizowaliśmy równieŜ we współpracy
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie polegającej na tym, Ŝe
Zarząd Dróg zapewnił materiały budowlane do budowy, a gmina
finansowała robociznę. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. z Włodawy, a łączne koszty wyniosły
121 tys. zł. Gmina finansując robociznę wydała 81 tys. zł.
5. Scalenie gruntów w Mszannie wraz z za gospodarowaniem

poscaleniowym (budowa dróg dojazdowych).
Prace nad scaleniem gruntów w Mszannie były moŜliwe dzięki
staraniom Gminy i Starostwa Powiatowego we Włodawie,
a szczególnie członka Zarządu Powiatu P. Tadeusza Handora
oraz Radnego i Sołtysa wsi Mszanna P. Jana Polaka. Powiat
pozyskał dofinansowanie z unijnego Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w wysokości
ok. l min zł na prace geodetów oraz na remont i budowę dróg
w obrębie scalania.

Łącznie w ubiegłym roku zainwestowano w gminie Wola
Uhruska kwotę 3 mln. 726 tys. zł, z której 2 mln 322 tys.
pochodziło ze źródeł zewnętrznych co stanowi 62%.
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♦ 17 stycznia – odbyło się zebranie członków wspólnoty wsi Bytyń, na
którym to spotkaniu został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna
wspólnoty wsi Bytyń.

♦ 30 stycznia – odbyło się spotkanie z P. GraŜyną Grubą-Jankowską -

Konsultantem Regionalnym Programu Integracji Społecznej,
podczas którego prezentowane były załoŜenia Programu oraz zasady
udziału i korzystania ze środków finansowych przeznaczonych dla
Gminy.

♦ od połowy lutego do połowy marca – odbyło się 7 zebrań wiejskich
w miejscowościach gdzie znajdują się jednostki OSP.

♦ w dniach 16-17 kwietnia – odbyło się wyjazdowe posiedzenie
Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych, w którym
udział wzięli Podsekretarz Stanu MSWiA Adam Rapacki
i Komendant Główny StraŜy Granicznej mjr Leszek Elas.

Członkowie Komisji odwiedzili Placówki StraŜy Granicznej
w Dorohusku, Terespolu i ZbereŜu.

♦ 25 kwietnia – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego złoŜyliśmy 2 wnioski do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na budowę kanalizacji
sanitarnej w Siedliszczu, Uhrusku, Woli Uhruskiej i Bytynia wraz
z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz na budowę
układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej (ul. Spokojna, Krzywa,
Odrodzenia, Leśna, Spacerowa).

♦ 3 maja – jak co roku przy pomniku poświęconym Ŝołnierzem
Lotnego Oddziału AK „NadbuŜanka" odbyły się uroczystości
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

♦ 7 maja – pierwsze warsztaty poświecone budowie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadzone przez P.
Annę Płoszaj z Lubartowa wg partycypacyjnego modelu budowania
takiej Strategii. Wsparcie moderatora odbywało się dzięki udziałowi
Gminy w Programie Integracji Społecznej, będącym elementem
Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

♦ 4 czerwca o godz. 11.28 – w krajobrazie Woli Uhruskiej nastąpiła
nieodwracalna zmiana – zburzony został komin byłej juŜ Huty Szkła
„NadbuŜanka". Nowy właściciel obiektów – „Symetric" Sp. o.o. po
uzyskaniu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
we Włodawie zleciła wyburzenie komina firmie „DE-MONT"
z Dębicy.

♦ w dniach 2-3 czerwca – w Woli Uhruskiej odbyło się seminarium
naukowe pt. "Współpraca transgraniczna Polska - Białoruś -
Ukraina. Gospodarka – ekologia – kultura" Seminarium
zorganizowane zostało z inicjatywy Pana Prof. dr. hab. Feliksa
CzyŜewskiego – Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Honorowego
Obywatela Gminy Wola Uhruska.

♦ 4 czerwca – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego odbyła się konferencja w sprawie wykorzystania energii
cieplnej na której prezentowane były rozwiązania zastosowane
w Gimnazjum w Woli Uhruskiej.

♦ 12 czerwca – w Woli Uhruskiej odbył się pokaz umiejętności
zapaśniczych dziewcząt Uczniowskiego Klubu Sportowego
"Olimpijczyk" z Chełma. Obecnie równieŜ w Woli Uhruskiej pod
okiem P. Jerzego Krasowskiego zapasy trenuje grupa kilkunastu
dziewcząt.

♦ 15 czerwca – na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Woli Uhruskiej odbywały się Powiatowe Zawody Sportowo-
PoŜarnicze z udziałem 14 druŜyn. Zawody wygrała druŜyna OSP
Hanna. Najlepszą droŜyną z naszej gminy okazała się OSP Wola
Uhruska.

♦ l lipca – odbyło się rozstrzygniecie konkursu na stanowisko ds.
środowiska i turystyki w Urzędzie Gminy, na którym zatrudniono
Pana Adriana Kowalczuka.

♦ 8 lipca – w Gimnazjum w Woli Uhruskiej miało miejsce spotkanie
informacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu" z siedzibą
w Okunince. Spotkanie prowadziła Pani Jolanta Kołtun z Chełma -
przedstawiciel Centrum Szkoleń Europejskich, które na zlecenie
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” przygotowuje strategię.

♦ w dniach 8-25 lipca – w Woli Uhruskiej po raz 9 odbywał się
Obóz Społeczno-Naukowy Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Ogółem podczas Obozu udzielono ok. 2500 porad
medycznych. 19 lipca w ramach Obozu w auli Gimnazjum odbyły
się otwarte wykłady dla mieszkańców gminy o chorobach serca
i układu krąŜenia

♦ 26 lipca – przy kąpielisku na starorzeczu Bugu w Woli Uhruskiej
odbył się V Turniej PlaŜowej Piłki Siatkowej, w którym
wystartowało 14 druŜyn. Najlepszą okazała się druŜyna z Chełma
w składzie: Dariusz Iwasiuk i Mirosław Raczyński.

♦ w dniach 4 do 15 sierpnia – w Woli Uhruskej gościliśmy 17
artystów plastyków (9 malarzy i 8 rzeźbiarzy), którzy podczas
Międzynarodowego Pleneru Plastycznego "Kresy 92" tworzyli
rzeźby i prace malarskie. Plener zakończył się Jarmarkiem
i Festynem NadbuŜańskim, jaki miał miejsce 15 sierpnia.

♦ 21 sierpnia – drugie spotkanie warsztatowe w sprawie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych - prowadzenie P. Anna
Płoszaj.

♦ 23 sierpnia – na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Woli Uhruskiej dzięki zaangaŜowaniu P. Mariana
Lackowskiego - Kawalera Orderu Uśmiechu – mieszkańca Chełma
odbyła się impreza "Promyk Nadziei dla Daniela", podczas której
zbierane były środki na rehabilitację zdrowotną i dalszą edukację
mieszkańca naszej gminy - Daniela Szarpaka, asystenta trenera
oraz autora strony internetowej Vitrumu Wola Uhruska.

♦ 29 sierpnia – miało miejsce zakończenie prac na terenie
scaleniowym w Mszannie.

♦ 29 sierpnia – przekazano plac budowy pod inwestycję o nazwie
„Orlik 2012" dla Firmy HANDBUD z Włodawy działającej
w imieniu konsorcjum firm Handbud i Interhall z Katowic.

♦ 31 sierpnia – przedstawiciele Gminy uczestniczyli w DoŜynkach
Powiatowych jakie miały miejsce w Wyrykach.

♦ 21 września – przedstawiciele Gminy uczestniczyli w DoŜynkach
Wojewódzkich jakie miały miejsce we Włodawie.

♦ 23 września – kolejne spotkanie warsztatowe w ramach
partycypacyjnego modelu budowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

♦ 30 września – odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 80-lecia
Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.

♦ 15 października – kolejne spotkanie warsztatowe w ramach
partycypacyjnego modelu budowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych – prowadzenie P. GraŜyna Gruba-
Jankowska.

♦ 17 października – spotkanie przedstawicieli Zarządu Przejść
Granicznych dotyczące budowy przejścia Granicznego w ZbereŜu.

♦ 11 listopada – mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jana
Chrzciciela w Uhrusku rozpoczęły się uroczystości obchodów 90
rocznicy odzyskania niepodległości. Dalsze uroczystości
odbywały się w Remizo-Świetlicy w Uhrusku.

♦ 15 listopada – udział przedstawicieli Gminy w konferencji
w związku z 30 rocznicą powołania PZW w Chełmie.

♦ 21 listopada – na Sesji Rady Gminy Wola Uhruska uchwalono
„Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Wola Uhruska na lata 2008-2013".

♦ 15 grudnia – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki
Pan Tomasz Półgrabski wraz z Marszałkiem Województwa
Lubelskiego Panem Krzysztofem Grabczukiem oraz Wicestarostą
Włodawskim Wiesławem Holaczukiem dokonali uroczystego
otwarcia kompleksu boisk sportowych w Woli Uhruskiej
wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

♦ 30 grudnia – Sesja Rady Gminy, podczas które m.in. przekazano
podziękowania osobom zaangaŜowanym w budowę Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Przekazano równieŜ
podziękowania najaktywniejszym Honorowym Krwiodawcom
z terenu Gminy, tj. Panom Zenonowi Łysakowi z Woli Uhruskiej,
Danielowi Łubkowskiemu z Uhruska, Bogdanowi Tarczylukowi ze
Stulna oraz Grzegorzowi Hołowaczowi ze ZbereŜa. Przyjęto
równieŜ budŜet gminy na 2009 r.
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Oprócz      zadań      inwestycyjnych realizowaliśmy  szereg

prac  remontowych infrastruktury   gminnej   na   łączną kwotę
ponad 317 tys. zł. Oto najwaŜniejsze z nich:
1.     Remonty dróg gminnych.
Jak co roku prowadzone były remonty dróg i ulic gminnych, zarówno
tych utwardzonych jak i nieutwardzonych. Łącznie na prace drogowe
wydatkowano 96 tyś. zł dokonując remontów na drogach gminnych
w następujących miejscowościach:
1) ulice w Woli Uhruskiej – Spokojna (część drogi pomiędzy nowo

połoŜonym asfaltem, a ul. Spacerową), Krzywa, Spacerowa,
Leśna, Parkowa, Sportowa, Wiosenna

2) inne drogi w Woli Uhruskiej – droga w kierunku posesji P.
Hasiewiczów i Wilkosów, droga wzdłuŜ torów kolejowych od
ul. l Maja do drogi powiatowej Wola Uhruska - Stanisławów
i Potoki

3) w Macoszynie DuŜym - przebudowa przepustu drogowego
4) w Mszannie-Kolonii
5) w Kosyniu
6) w Uhrusku
7) w Siedliszczu (powierzchniowe uzupełnienie ubytków na drodze

wiodącej do Przymiarek).
2.     Remont Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej
W ramach prac remontowych w Szkole dokonano wymiany 1/3
stolarki okiennej (w części wybudowanej na początku lat 90),
docieplono ok. 1/3 dachu, pomalowano dach, rynny i rury spustowe,
wykonano system wentylacji, wykonano częściowe zagospodarowanie
terenu (scena przed szkołą, chodnik). O przeprowadzeniu remontu
w ub. r. zadecydował głównie stan techniczny obiektu, ale równieŜ
przypadający w 2008 r. jubileusz 80-lecia Szkoły. Łączny koszt prac
remontowych wyniósł 142 tyś. zł, z których 131 tyś. finansowano
z budŜetu gminy, a 10 tyś. pozyskano z Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Prace remontowe prowadził miejscowy przedsiębiorąca -
P. Pakuła z Woli Uhruskiej.
3.     Remont Szkoły Podstawowej w Macoszynie DuŜym
W ramach remontu firma P. Kszowskiego ze śłobka dokonała
wymiany pokrycia stropodachu za kwotę 39 tyś. zł.

4.     Wymiana   pokrycia   dachowego   na   budynku   świetlicy
w Mszance oraz remont przystanku autobusowego.
Od kilku lat zgłaszana do remontu świetlica doczekała się w ub.r.
rozpoczęcia prac remontowych. W pierwszej kolejności dokonano
wymiany pokrycia dachowego. Gmina zakupiła materiały  oraz
skierowała pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych do wykonania tych prac. Przy okazji remontu
w świetlicy wykonano takŜe remont przystanku autobusowego
w Mszance. Łączny koszt prac remontowych w tej miejscowości
wyniósł 14 tyś. zł.
5.     Wymiana pieca C.O. w Urzędzie Gminy.
Awaria pieca C.O. w Urzędzie Gminy (mającego juŜ blisko 20 lat)
zmusiła do dokonania zakupu nowego pieca o mocy 95 kW. Koszt
zakupu łącznie z instalacją w Urzędzie wyniósł łącznie 10,7 tys. zł.
6.     Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w Urzędzie
Gminy.
W ubiegłym roku w Urzędzie Gminy dokonane instalacji sytemu
alarmowego oraz systemu monitoringu wizyjnego obejmującego
4 kamery. Wykonawcą systemu była włodawska firma „Insel", która
obecnie prowadzi monitoring budynku Urzędu Gminy. Łączny koszt
tego zadania wyniósł 9,3 tyś. zł i został sfinansowany ze środków
jakie Gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne.
7.     Budowa ogrodzenia świetlicy w Bytyniu
Nowa świetlica w Bytyniu otrzymała równieŜ nowe ogrodzenie,
którego koszt wyniósł tylko 6 tyś. zł gdyŜ obejmował wyłącznie
koszty zakupu materiałów budowlanych. Prace prowadzone były
przez pracowników skierowanych przez gminę (w ramach prac
interwencyjnych) z bardzo duŜym udziałem mieszkańców.
8.     Remont drogi wojewódzkiej nr 819 w Mszance
Od lat wnioskowana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
konieczność wykonania remontu drogi wojewódzkiej 819 Parczew -
Wola Uhruska została, częściowo uwzględniona w 2008 r. Oprócz
przebudowy tej drogi w Woli Uhruskiej (ul. l Maja) wykonano
równieŜ powierzchniowy remont na odcinku ok. 1 km w obrębie wsi
Mszanka. Koszt tego remontu wyniósł ok. 200 tys. zł - w całości
sfinansowany przez Zarząd Dróg.

IINNNNEE  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  ZZRREEAALLIIZZOOWWAANNEE  WW  22000088  rr..
Wśród   wielu   działań   innych   niŜ  inwestycyjne   i   remontowe realizowanych w ubiegłym roku wymienić naleŜy:

1. Powstanie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
      w Woli Uhruskiej
Gmina Wola Uhruska zgłosiła chęć uczestniczenia w Projekcie

„Centra Kształcenia na
Odległość na Wsiach"
realizowanym przez konsorcjum,
którego liderem jest Centrum
Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego z Zielonej Góry.
Projekt tej był dofinansowywany
z funduszy Unii w ramach
Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój

Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na
wiedzy, Działanie 2. l Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja
kształcenia przez całe Ŝycie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji
pomiędzym wsią a miastem. W ramach udziału gminy w projekcie
powstało Centrum Kształcenia wyposaŜone w sprzęt komputerowy
(10 stanowisk), oprogramowanie oraz umeblowanie. Mieści się ono w
budynku Gimnazjum w Woli Uhruskiej (wejście po prawej stronie od
wejścia głównego). W ramach działalności Centrum oferuje bezpłatne
szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania
zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
Centrum jest czynne przez 20 godzin tygodniowo. Wartość
otrzymanego wyposaŜenia wynosi ok. 45 tyś.

2. Powstanie Centrum Kształcenia w Uhrusku
W Remizo-Świetlicy w Uhrusku
z   końcem 2008 r. powstała
nowoczesna pracownia
komputerowa   wyposaŜona   w
10 stanowisk komputerowych
dostępnych dla mieszkańców
Uhruska jak i całej  Gminy Wola
Uhruska. Stało się to dzięki
zakwalifikowaniu Gminy do
projektu  „Wioska internetowa -

kształcenie na odległość na terenach wiejskich" realizowanego
przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w
partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland
S.A. ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.   Centrum jest  czynne  przez  30
godzin  tygodniowo. Wartość otrzymanego wyposaŜenia (sprzęt
komputerowy, oprogramowanie, meble, system alarmowy) wynosi ok.
100 tyś. zł.
3. Realizacja   projektu   wyrównywanie   szans   edukacyjnych
    dzieci i młodzieŜy szkolnej.
JuŜ 3 rok z kolei wniosek Gminy na realizację działań zmierzających
do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy zyskał
uznanie. Tym razem Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach
rządowego programu "Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych" przyznało gminie dotację
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w wysokości 49 tyś. zł. Dzięki dotacji zorganizowano 4 dniową
wycieczkę dla 50 uczniów 3 naszych szkół podstawowych szlakiem
początków państwa polskiego. Ponadto zrealizowano szereg róŜnego
rodzaju zajęć pozalekcyjnych i warsztatowych dla uczniów
wszystkich naszych placówek oświatowych. Łączny koszt zadania
wyniósł ponad 69 tyś. zł.
4. Organizacja    Społeczno-Naukowego    Obozu    Uniwersytetu
    Medycznego z Lublina

JuŜ po raz 9 udało się nam
zaprosić Jego Magnificencję
Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie do
zorganizowania w naszej gminie
Obozu Społeczno-Naukowego.
Tym razem lekarze róŜnych
specjalności przyjmowali w
nowoczesnym budynku
Gimnazjum. Między 7 a 25 lipca

udzielono blisko 2,5 tys. porad medycznych mieszkańcom naszej
gminy. Łączny koszt 3-tygodniowego pobytu kilkunastu lekarzy oraz
grupy studentów wyniósł blisko 25 tyś. zł.
5. Organizacja     Międzynarodowego     Pleneru     Plastycznego
    "Kresy 92"

Od 4 do 15 sierpnia 2008 r. w
Woli Uhruskiej gościliśmy
kilkunastu artystów plastyków,
którzy podczas
Międzynarodowego Pleneru
Plastycznego "Kresy 92"
tworzyli rzeźby i prace
malarskie. W plenerze udział
brało 9 malarzy: Anna
Dajnowicz z Potęgowa,

Zuzanna Dajnowicz z Augsburga, BoŜena Łyda z Lublina, AndŜelika
Wakulicz z Białorusi, BoŜena Micewicz z Białej Podlaskiej, Ryszard
Dalkiewicz z Grodna na Białorusi, Edmund Wilk z Dąbrowy
Tarnowskiej, Maria Śliczniak z Zamościa, Ewelina Mojska z Woli
Uhruskiej oraz 8 rzeźbiarzy: Norbert Kornacki z Grudziądza, Bogdan
Jasiński z Ukrainy, Włodzimierz Czykwin z Białorusi, Anatolij
Turków z Białorusi, Roman Korczyński z Woli Uhruskiej, Marek
śak z Kielc, Piotr Horszczaruk ze ZbereŜa, Wojciech Król z Woli
Uhruskiej. Miejscem twórczości artystów były tereny rekreacyjne
przy kąpielisku w Woli Uhruskiej (ul. Turystyczna) tzw. "Pompka".
RównieŜ przy "Pompce" 15 sierpnia odbył się Festyn i Jarmark
NadbuŜański podsumowujący Plener. Łączny koszt organizacji
Pleneru i festynu wyniósł ok. 20 tyś. zł.
6. Organizacja     seminarium     naukowego pt.     "Współpraca
    transgraniczna Polska - Białoruś - Ukraina, Gospodarka -
    ekologia – kultura”

Seminarium zorganizowane
zostało z inicjatywy Pana Prof.
dr. hab. Feliksa CzyŜewskiego -

Dyrektora Instytut Filologii
Słowiańskiej Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie -
Honorowego Obywatela
Gminy Wola Uhruska. Celem
seminarium była integracja
środowisk akademickich

i samorządowych we współpracy w dziedzinach: ekologii,
dziedzictwa kulturowego jako elementu wzmacniającego turystykę na
pograniczu polsko-ukraińskim, kreowanie stereotypów tradycji
i współczesności. Pierwszy dzień sympozjum odbywał się
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej. Wzięli w nim
udział przedstawiciele nauki i samorządu terytorialnego powiatów:
włodawskiego i bialsko-podlaskiego, gmin Ruda-Huta, Sawin,
Włodawa, Wisznice i oczywiście Wola Uhruska. Byli równieŜ obecni
przedstawiciele samorządów z Ukrainy (Szack i Huszcza). Dzielono
się doświadczeniami z dotychczasowej współpracy transgranicznej.
Drugiego dnia naukowcy obradowali w Urzędzie Gminy.

7.    Obchody 80-lecia Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.
Obchody jubileuszu miały
miejsce 30 września.
W uroczystościach udział wzięli
między innym Krzysztof Babisz
- Kurator Oświaty w Lublinie,
Prof. dr hub. Feliks CzyŜewski -
Dyrektor Instytutu Filologii
Słowiańskiej UMCS w Lublinie,
Krzysztof Kardas - Zastępca
Dyrektora Chełmskiej

Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krystyna Sawicka -

Wizytator Chełmskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Wiesław Holaczuk - Wicestarosta powiatu włodawskiego oraz grono
obecnych i byłych juŜ nauczycieli Szkoły Podstawowej. W ramach
obchodów odprawiona została msza święta, dokonano poświęcenia
i odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz odbyła się akademia
w wykonaniu uczniów.
8. Współorganizacja festynu charytatywnego "Promyk Nadziei
     dla Daniela"
Gmina włączyła się do współpracy z NiezaleŜnym Samorządowym
Związkiem Zawodowym Policjantów Zarząd w Lublinie przy
organizacji festynu jaki miał miejsce 29 sierpnia na stadionie GOSiR.
W programie festynu był m.in. mecz piłki noŜnej reprezentacji Policji
z Vitrumem, występ Dariusza Tokarzewskieg (VOX), zlot
motocyklowy oraz wiele innych atrakcji. Dochód z festynu
przeznaczono dla jednego z mieszkańców Woli Uhruskiej na pokrycie
kosztów rehabilitacji.
9. Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-PoraŜniczych

Gmina była organizatorem
zawodów, w których udział
wzięły druŜyny OSP
z Hanny, Hańska, Lacka,
Osowy, RóŜanki, Stawek,
Włodawy, Wołoskowoli,
Woli Uhruskiej, Wyryk,
Zahajek, Zaświatycz,
ZbereŜa, oraz gościnnie
zaprezentowała się druŜyna

OSP Zakładu Karnego z Włodawy.  Ponadto miały miejsce zmagania
druŜyn Ŝeńskich z Hanny i Stawek.
10. Aktualizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
      Społecznych

Gmina uczestnicząc w Pro-
gramie Integracji Społecznej
zobligowana była do aktua-
lizacji Strategii Rozwiązy-wania
Problemów Społecznych wg
partycypacyjnego modelu budo-
wania takiej strategii. W ramach
prac nad aktualizacją zorga-
nizowano 5 spotkań warszta-
towych, a do udziału w spotka-

niach wystosowywano zaproszenia do ponad 70 osób. W kaŜdym ze
spotkań warsztatowych uczestniczyło ok. 25 osób. Prowadzono
równieŜ badania ankietowe w kierunku rozpoznawania potrzeb
społecznych oraz propozycji działań mogących wychodzić na przeciw
oczekiwaniom mieszkańców w rozwiązywania problemów
społecznych W efekcie prac powstała aktualizacji Strategii, która
została przyjęta uchwałą Rady Gminy w dniu 22 listopada 2008 r.
W chwili obecnej trwają race nad utworzeniem Planu Działania na
2009 rok, który będzie podstawą ogłaszania konkursów na
integracyjne działania społeczne mieszczące się w załoŜeniach
Programu Integracji Społecznej skierowane do trzech grup odbiorców,
tj. do dzieci i młodzieŜy, osób starszych oraz rodzin. Działania
przewidywane do realizacji muszą wynikać z rozeznanych potrzeb
w zakresie polityki społecznej gminy i muszą mieścić się
w załoŜeniach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. W konkursach będą mogły startować organizacje
pozarządowe, podmioty prywatne oraz grupy nieformalne.
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11. Dystrybucja Ŝywności pochodzącej z Lubelskiego Banku
       śywności
W ramach programu "Dostarczania nadwyŜek Ŝywności
najuboŜszej ludności Unii Europejskiej" Gmina pozyskała i dzięki
współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego „Gmina
NadbuŜańska" im. Waldemara Stelmacha oraz Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej rozdysponowała wśród
najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców gminy ponad 12 ton

Ŝywności (cukier, mąka, makaron, kasza, mleko, płatki kukurydziane,
ser topiony itp.).
12.  Zakup sprzętu pływającego
W celu organizowania spływów kajakowych gmina sfinansowała dla
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej zakup
8 profesjonalnych kajaków z pełnym oprzyrządowaniem oraz wózek
do ich transportowania. Łączny koszt zakupu sprzętu wyniósł ok. 20
tyś. zł.

PPRRAACCEE  PPRROOJJEEKKTTOOWWEE  II  SSKKŁŁAADDAANNEE  WWNNIIOOSSKKII
1. Kontynuacja prac projektowych dotyczących modernizacji
     oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w
     Siedliszczu, Uhrusku, Woli Uhruskiej i Bytyniu.
Zlecenie projektu technicznego nastąpiło w 2007 r., ale część
dokumentacji była opracowywana w roku 2008. Łączny koszt
dokumentacji opiewa na kwotę 130 tyś., z której do tej pory
sfinansowano 104 tyś. zł. Wykonawcą projektu jest firma EuroEkoLas
z Biłgoraja.
2. Projekt techniczny modernizacji budynku SP ZOZ
Projekt techniczny zakłada wykonanie następujących prac
modernizacyjnych: zmiana konstrukcji dachu, docieplenie ścian,
modernizacja ogrzewania, przebudowa instalacji wewnętrzne,
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie
otoczenia oraz zakup sprzętu (USG, EKG, UNIT). Łączny koszt
projektu technicznego wyniósł 23 tyś. zł.
3.  Wykonanie projektu świetlicy w ZbereŜu
Uchwalony przez Zebranie wiejskie i przyjęty przez Radę Gminy
Program odnowy miejscowości ZbereŜe zakłada między innymi
budowę nowej świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. W załoŜeniu
ma to być budynek parterowy z poddaszem uŜytkowym. Gmina
zleciła w ub. r. wykonanie projektu technicznego świetlicy. Projekt
ten jest w chwili obecnej na ukończeniu. Koszt wykonania
dokumentacji to kwota 16 tys. zł.

4. Projekty techniczne dróg gminnych.
W roku ubiegłym zlecono i wykonano dokumentację techniczną na
budowę następujących dróg gminnych: ul. Spacerowa, Leśna,
Źródlana oraz na budowę chodnika w Bytyniu. Łączne koszty prac
projektowych wraz z podziałami geodezyjnymi i w niektórych
przypadkach wykupem gruntów wyniosły 132 tyś. zł.
5. Przygotowanie i złoŜenie wniosków o dofinansowanie inwestycji
    gminnych:
1) na budowę kanalizacji sanitarnej w Siedliszczu, Uhrusku, Woli
Uhruskiej i Bytyniu wraz z przebudową gminnej oczyszczalni
ścieków - wniosek złoŜony do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego - niestety 24 pozycja na liście rankingowej
liczącej 82 projekty nie skutkowała uzyskaniem dofinansowania;
2) na budowę układu komunikacyjnego w Woli Uhruskiej (ul.
Spokojna, Krzywa, Odrodzenia, Leśna, Źródlana, Spacerowa) -
wniosek złoŜony do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego – 63 pozycja na liście rankingowej
liczącej 136 równieŜ nie skutkowała uzyskaniem dofinansowania;
3) na budowę dróg gminnych ul. Krzywa i Odrodzenia - wniosek
złoŜony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-201 1 - 100 pozycja na liście rankingowej liczącej 152 – brak
dofinansowania.

PPLLAANNYY  NNAA  NNAAJJBBLLIIśśSSZZEE  LLAATTAA
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2009 i latach następnych

Lp. Nazwa zadania Wartość
[w tyś. zł]

Udział Gminy
[w tyś. zł]

Środki zewn.
[w tyś. zł]

Lata
realizacji

1. Budowa układu komunikacji w Woli Uhruskiej (ul. Krzywa,
Odrodzenia, Spokojna, Leśna, Źródlana, Spacerowa)

4 442 1442 3 000 - RPO 2009-2011

2. Modernizacja ośrodka zdrowia i zakup sprzętu 626 94 532 - RPO 2009-2010
3. Budowa kanalizacji we wsi Uhrusk, Siedliszcze, Wola

Uhruska i Bytyń
6 383 958 5 425 - RPO 2009-2012

4. Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej 5292 794 4 498 - RPO 2009-2012
5. Budowa zbiornika wodnego w Bytyniu 1 012 252 860 - RPO 2009-2012
6. Program Odnowy Wsi ZbereŜe – budowa świetlicy w ZbereŜu 500 125 375 - PROW 2009-2010
7. Budowa wodociągu w Macoszynie DuŜym i Kosyniu oraz

budowa oczyszczali przydomowych na terenie gminy
1 856 464 1 392 -PRO W 2009-2011

8. Budowa chodnika w Bytyniu (400 mb) przy drodze woj. 816 258 155 103 -ZDW 2009
9. Przebudowa drogi woj. 819 w Woli Uhruskiej 2 108 632 1 476 -ZDW 2009-2010

10. Udział w projekcie „e-powiat włodawski” 591 89 502 - RPO 2010-2011
11. Udział w projekcie „Wirtualne Powiaty” 678 101 577 - RPO 2010-2012

Realizacja ww. zadań inwestycyjnych uzaleŜniona będzie od
ewentualnego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, takich jak:
RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Propozycje tych zadań inwestycyjnych wynikają ze Strategii
Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska, przyjętej uchwałą Nr

XXII/144/09 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 stycznia
2009 r. oraz z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyjętego
równieŜ na sesji 29 stycznia. Zarówno Strategia jak i Plan
Inwestycyjny są dostępne na stronie internetowej Gminy
www.wolauhruska.pl. W Strategii określono Misję Gminy, cele
strategiczne, działania oraz priorytetowe projekty i zadania.
Misja Gminy Wola Uhruska została określona następująco:

Misją Gminy Wola Uhruska jest wszechstronne działanie
na rzecz jej zrównowaŜonego rozwoju dla dobra lokalnej społeczności i przybywających tu gości, w oparciu

o wykorzystanie walorów środowiska naturalnego jak i nadgranicznego połoŜenia gminy.
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PPRROOGGRRAAMM  IINNTTEEGGRRAACCJJII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ
       Gmina Wola Uhruska
uczestniczy w Programie Integracji
Społecznej będącym elementem
Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich. W ramach
udziału Gminy w Programie
planujemy zlecenie zainteresowanym
następujących działań.
Usługi dla osób starszych
1. Organizacja działalności Centrum Aktywnego Seniora
Działanie polegające na utworzeniu Centrum Aktywnego Seniora na bazie
Świetlicy w Bytyniu, obejmujące m.in.: wyposaŜenie świetlicy w sprzęt
niezbędny do funkcjonowania Centrum (np. meble, naczynia, akcesoria
kuchenne itp.), organizację warsztatów kulinarnych z potrawami
regionalnymi oraz warsztatów obrzędowych, organizację zajęć
śpiewaczych dla zespołu „Kaprys” w Bytyniu i zespołu „Uhruszczanki”
w remizo-świetlicy w Uhrusku, organizację spotkań integracyjnych dla
osób starszych w z terenu Gminy Wola Uhruska, organizację prelekcji
i wykładów na wzór działalności „Uniwersytetu 3 wieku” oraz prezentację
i degustację potraw regionalnych oraz występy zespołów „Uhruszczanki”
i „Kaprys” podczas festynu podsumowującego Międzynarodowy Plener
Plastyczny „Kresy 92”.
Koszt: 28 000,00 zł, a termin realizacji: II, III i IV kw. 2009 r.
2. Usługi opiekuńcze oparte na aktywności społecznej (np.

wolontariat, pomoc sąsiedzka)
Działanie obejmujące zorganizowanie systemu pomocy osobom
potrzebującym usług opiekuńczych z jednoczesnym organizowaniem
wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej. W ramach działania przewiduje się
przeprowadzenie rozpoznania środowisk poszczególnych miejscowości
wykorzystując kontakty z dziećmi i młodzieŜą szkolną oraz
z poszczególnymi mieszkańcami pod kątem potrzeb opiekuńczych.
Kolejnym zadaniem będzie organizowanie i prowadzenie koła
wolontariatu przy Zespole Szkół w Woli Uhruskiej oraz świadczenie
usług, a następnie poszukiwanie osób mogących świadczyć usługi
opiekuńcze głównie w formie pomocy sąsiedzkiej
Koszt: 12 000,00 zł, termin realizacji: II, III i IV kw. 2009 r.
3. Usługi rehabilitacyjne
Organizacja usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wskazanych przez GOPS w miejscu ich zamieszkania lub z dowozem do
najbliŜszego punktu rehabilitacyjnego wraz z instruktarzem dla członków
rodzin tych osób w zakresie samodzielnego prowadzenia prostych zajęć
rehabilitacyjnych.
Koszt: 6 000,00 zł, termin realizacji: II, III kw. 2009 r.
Usługi dla dzieci i młodzieŜy
1. Organizacja edukacji regionalnej - zajęcia tańca ludowego dla

dzieci
Zorganizowanie obozu wyjazdowego dla dzieci uczestniczących
w zajęciach pieśni i tańca ludowego. W ramach obozu dzieci będą miały
zajęcia z tańca i śpiewu, ale równieŜ program przewiduje róŜnego rodzaju
działania integracyjne. W ramach kosztów obozu przewidziano
zakwaterowanie, wyŜywienie, wynajem Sali itp.
Organizacja obozu przewiduje moŜliwość pobytu na własny koszt
równieŜ rodziców dzieci uczestniczących w obozie.
Koszt: 21 348,6 zł, termin realizacji: III kw. 2009 r.
2. Promocja zdrowego stylu Ŝycia - organizacja zajęć zapasów dla

młodzieŜy
Organizacja zajęć zapasów dla młodzieŜy oraz pokazowych zawodów
zapaśniczych w Woli Uhruskiej w dniu festynu podsumowującego
Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”.
Koszt: 8 800,00 zł, termin realizacji: II, III i IV kw. 2009 r.
3. Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieŜy - organizacja szkółki

piłkarskiej i obozu piłkarskiego
Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieŜy oraz obozu
piłkarskiego dochodzącego (dla min. 25 osób po ok. 8 dziennie treningu).
W ramach obozu przewidziany winien być 1 posiłek.
Koszt działania: 16 600,00 zł, termin realizacji: III kw. 2009 r.

Usługi dla rodzin
1. Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych
Działanie polegające na organizacji cyklu akcji podczas których w dni
wolne od pracy świadczone byłyby medyczne usługi specjalistyczne
(róŜnych specjalności).
Koszt działania: 20 000,00 zł, termin: III kw. 2009 r.
2. Rodzinne spotkania integracyjne
Działanie przewiduje organizację cyklu rodzinnych spotkań
integracyjnych o charakterze rekreacyjnym na terenie sołectw gminy Wola
Uhruska. Podczas spotkań winny być organizowane konkurencje
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy, osób dorosłych i starszych.
W efekcie spotkań zostaną wytypowane osoby lub grupy osób, które będą
reprezentować daną społeczność w danych konkurencjach podczas
festynu rekreacyjnego podsumowującego Międzynarodowy Plener
Plastyczny „Kresy 92” w ramach tzw. gminnej spartakiady.
Koszt działania: 10 000,00 zł, termin realizacji: II, III kw. 2009 r.
3. Rodzinne wędrówki po kraju
Organizacja 2 wycieczek dla rodzin z dziećmi (rodzice, dzieci,
dziadkowie) z priorytetem osób objętych pomocą społeczną.
Propozycje wycieczek: do miejsc pielgrzymkowych (np. Częstochowa,
Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków) i do centrów miejskich
(np. Warszawa)
Program wycieczek winien obejmować 2 dniowy wyjazd z 1 noclegiem
wspólny udział w róŜnego rodzaju atrakcjach.
Koszt działania: 16 000,00 zł, termin: III i IV kw. 2009 r.
Usługi łączone
1. Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców wsi ze

szczególnym  uwzględnieniem osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.

Działanie polega na organizacji zajęć ruchowych, aerobiku, róŜnorodnych
kół zainteresowań dla róŜnych grup społecznych, w tym dla dzieci,
młodzieŜy i rodzin. W ramach działania przewiduje się równieŜ
redagowanie lokalnej gazetki.
Koszt działania: 26 000,00 zł, termin: II, III i IV kw. 2009 r.
2. Organizacja kursów i szkoleń na bazie pracowni komputerowej

w Uhrusku ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji
zawodowej

Działanie polega na organizacji kursów i szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe i umiejętności kluczowe przy poszukiwaniu pracy
przez mieszkańców gminy. Szkolenia winny obejmować m.in. podstawy
obsługi komputera, programów biurowych, obsługi urządzeń biurowych,
korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej oraz róŜnorodne szkolenia
oparte na metodzie e-learningu (np. językowe, rachunkowości, bhp itp.)
Koszt działania: 20 000,00 zł, termin: II, III i IV kw. 2009 r.
Usługi szkoleniowe
Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych wraz z
wyjazdem studyjnym
Szkolenie dla członków lub potencjalnych członków organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Wola Uhruska obejmujące
następującą tematykę w zakresie funkcjonowania organizacji
pozarządowych: prawne aspekty funkcjonowania, rachunkowość
i finanse, potencjalne źródła finansowania działalności, zasady
formułowania celów i działań przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne na
realizację działań, zasady budowania budŜetów przy wnioskowaniu
o środki zewnętrzne, warsztaty z zakresu tworzenia wniosków
aplikacyjnych, min. 2 dniowy wyjazd studyjny dla uczestników szkolenia
w celu zapoznania się z działalnością pręŜnej organizacji pozarządowej
(realizującej min. 2 projekty z udziałem środków zewnętrznych).
Szkolenie winno odbyć się w Woli Uhruskiej. W ramach szkolenia
oczekiwane jest zapewnienie jednego posiłku gorącego oraz poczęstunek.
Koszt działania: 20 500,00 zł, termin: III kw. 2009 r.

Zaproponowane działania wynikają z zapisów Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie na lata 2008-2013.

Więcej informacji o Strategii, Programie, jak i o działaniach Gminy
w jego ramach moŜna uzyskać na stronie internetowej
www.wolauhruska.pl. RównieŜ na tej stronie będą umieszczane
informacje o kolejnych działaniach podejmowanych przez Gminę.


