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Gmina Komarówka – nasza duma

Gmina Komarówka Podlaska zajmuje obszar 
137,56 km2, co stanowi 14,25% powierzchni 
całego powiatu radzyńskiego oraz 0,55% 
powierzchni województwa lubelskiego.

Na koniec 2017 roku teren gminy Komarówka 
Podlaska zamieszkiwało łącznie 4553 osób, w 
tym 49,33% stanowiły kobiety, a 50,67% 
mężczyźni. Gęstość zaludnienia w 2017 roku 
wyniosła 33,1 os./km2. 

W skład Gminy wchodzi 13 wsi, z których 
każda stanowi odrębne sołectwo.



Najważniejsze inwestycje wykonane w 
poszczególnych latach:

W roku 2014 najważniejszymi inwestycjami było:
- Przebudowa wodociągu przy ulicy Lubelskiej – koszt 44 

812 zł (2014-2015)
- Przebudowa drogi gminnej w Kolembrodach – 56 675 

zł (1,118 km)
- Remont drogi w Wólce Komarowskiej – 180 500 zł
- Zakup pompy dla oczyszczalni ścieków - 6 645 zł
- Przygotowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych - 12 500 zł
- Utwardzenie placu przy OSP w Brzozowym Kącie –

9 937 zł



Budowa drogi Komarówka Podlaska –
Derewiczna 2014-2018

Droga nr 102240L Komarówka Podl. –
Derewiczna, odcinek 2,147 km, 

wartość 1 190 976,90 zł. 
w tym kwota dofinansowania z Unii 

Europejskiej 745 091,00 zł



Remont drogi Żelizna

Koszt inwestycji to 230 294 zł o długości 0,2235 km



Remont drogi gminnej Żulinki – Wólka 
Komarowska

Koszt inwestycji to 361 623 zł na odcinku 1,3775 km



„Czysta energia w powiecie 
radzyńskim”

Dotacja z RPO WL 2007-2013

W 2014 roku samorząd przystąpił do projektu
„Czysta energia w powiecie radzyńskim” w
ramach którego wykonano jeden kocioł na
biomasę w budynku użyteczności publicznej, 88
instalacji solarnych w budynkach prywatnych oraz
dwie instalacje solarne w budynkach użyteczności
publicznej. Na uwagę zasługuje fakt, iż jako w
jednej z nielicznych gmin na Lubelszczyźnie, w
tamtym okresie, przy udziale środków UE w
ramach RPO WL w budynku szkoły podstawowej
wybudowano i w pełni zautomatyzowano
kotłownię na pelet.



Wymiana kotłowni w Szkole w 
Komarówce Podlaskiej

Dotacja pozyskana z RPO WL 2007-2013 150 491,19 zł
Całkowity koszt inwestycji 318 500 zł



Remont drogi Kreczki - Brzozowy Kąt

Całość inwestycji wyniosła 236 754 zł na odcinku 
1,110 km



Plac zabaw w Walinnie i Worońcu

Dotacja UM PROW 2007-2013 20 800 zł
Koszt dwóch inwestycji wyniósł: 31 981 zł



Skatepark w Komarówce Podlaskiej

Dotacja z UM PROW 2007-2013 160 000 zł
Całkowity koszt budowy placu z ogrodzeniem wyniósł:

273 326 zł



Przebudowa drogi Komarówka Podlaska – Wólka 
Komarowska, przebudowa chodnika i parking na ulicy 

Waleriana Batki

Na mocy porozumienia z powiatem i dotacja UM PROW 2007-2013

Kwota otrzymana 299 065,49 zł. Cała wartość inwestycji 483 050,98 zł
Odcinek 0,905 km



Rok 2015
Rozbudowa remizy w Brzozowym Kącie: 27 545 zł

Remont budynku w Przegalinach Małych 
(świetlica wiejska) : 141 961 zł
Dotacja UM PROW 63 179,22 zł

Rozbudowa remizy w Kolembrodach (2015-2017) 
koszt całkowity wyniósł 121 024 zł

Integracji i aktywizacji mieszkańców sprzyjają dobre 
warunki lokalowe tj. wyremontowane i wyposażone 
świetlice wiejskie.

- Wykonanie CO na poddaszu w OSP 
Komarówka Podlaska : 4 023 zł



Budowa drogi Brzeziny - Przegaliny 
Małe 2015-2018

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 180 000 zł
Całkowity koszt inwestycji: 657 101 zł. 

Odcinek 1,5985 km.



ROK 2016 

• WYKONANIE ALTANY PRZY REMIZIE OSP W KOMARÓWCE 

PODLASKIEJ 7 500 ZŁ

• ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO OSP W BRZOZOWYM KĄCIE: 

9 900 ZŁ



Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu

• 100 gospodarstw domowych otrzymało 
zestaw komputerowy wraz z dostępem do 
Internetu.

• Utworzenie laboratorium komputerowego w 
LO Komarówka Podlaska ( 15 komputerów, 1 
łącze internetowe)

Projekt w 100% finansowany ze środków UE w 
ramach programu Innowacyjna Gospodarka



Rok 2017
„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę 

jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska” 2017-2018
Koszty poniesione: 3 972 036, 23 zł
Dotacja z UM RPO 3 082 329,81 zł

Realizowany był projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansa na
poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska”. Projekt
zakładał montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody - 312 szt., instalacji
fotowoltaicznych do produkcji prądu - 16 szt., kotłów na biomasę do ogrzewania
budynków- 14 szt. oraz montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budynku
i podgrzewania ciepłej wody użytkowej - 1 kpl. Instalacje te założone są w budynkach
mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy
Komarówka Podlaska. Łącznie zostało wykonanych 312 instalacji. Niniejszy projekt
wpływa na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wywołanym działalnością człowieka.
Przyczyni się do złagodzenia zmian klimatycznych. Poza tym przyczynia się on do ochrony
różnorodności biologicznej na ziemi, do utrzymania bogactwa gatunkowego.
Zanieczyszczenie atmosfery spowodowane działalnością człowieka niesie za sobą
ocieplenie klimatu i prowadzi do zmian gatunkowych na ziemi, wymierania gatunków
roślin i zwierząt.





-Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia uczniów w Szkole
Podstawowej, Gmina pozyskała środki finansowe w ramach EFS na
realizację projektu (463 118,75 zł) pn. „Kompetentni w Gminie
Komarówka Podlaska”. Całkowity koszt projektu to ponad 500 tys.
złotych. W ramach projektu wyposażono w nowy i profesjonalny
sprzęt pracownie do przedmiotów przyrodniczych oraz pracownię
komputerową. Zakupiono nowoczesny sprzęt ICT. Uczniowie Dzięki
realizacji projektu korzystają z zajęć również w formie wyjazdowej, a
wyposażone pracownie zachęcają młodzież do nauki.

-Zakupiono sprzęt multimedialny do Szkoły Podstawowej w
Komarówce Podlaskiej : koszt 13 995 zł (w tym 80% wsparcia
finansowego ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej).
W skład sprzętu wchodzi tablica interaktywna, projektor, interaktywny
monitor dotykowy i zestaw głośników.
Pozyskano dotację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
11 196,17 zł.



- Zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu profilaktyki
zdrowotnej do Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce
Podlaskiej w tablicę do badania wzroku, ciśnieniomierz,
apteczkę pierwszej pomocy, parawan, stetoskop, szafę
przeszkloną na leki, siatki centylowe, środki do profilaktyki
zębów, szafę kartotekową i stolik zabiegowy.

Środki w kwocie 5 637,91 zł w całości otrzymane z Urzędu       
Wojewódzkiego. 



Przebudowa drogi powiatowej 
Komarówka Podlaska -
Przegaliny Duże 
Droga realizowana na mocy 
porozumienia z powiatem, 
przekazana dotacja Gminy to 
399 256,62 zł
odcinek 2 km 

Przebudowa drogi powiatowej 
Ossowa Przegaliny- Żulinki. Droga 
realizowana na mocy 
porozumienia z powiatem, 
przekazana dotacja gminy to 137 
600 zł
odcinek 580 mb



Budowa drogi gminnej Wiski – Rudno 
III koszt inwestycji 102 203 zł

Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej z drogą gminną 
Komarówka Podlaska – Rudno III koszt 
18 070 zł

odcinek 160 mb

odcinek 50 mb.



Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Wiski – Walinna była możliwa dzięki 
dobrej współpracy pomiędzy samorządami Gminy Komarówka Podlaska, Powiatu 
Radzyńskiego oraz Województwa Lubelskiego 

Doga Wiski - Walinna

Całkowity koszt 
przebudowy drogi: 2 628 028, 55 zł 

Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Obszarów Wiejskich: 1 672 214,00 zł

odcinek 4,4 km





Przebudowa drogi wojewódzkiej 813 relacji 

Międzyrzec Podlaski – Łęczna w miejscowości Żelizna 

na odcinku 1,150 km na kwotę 1 469 576,20 zł.



Rok 2018
Przebudowa drogi gminnej nr 101783L w miejscowości Brzozowy 

Kąt na odcinku 1,827 km – Całkowita wartość to 330 629, 17 zł



 Zakup klimatyzatora do Gminnego Centrum Kultury – 12 500 zł

 Zakup rusztów napowietrzających do oczyszczalni ścieków – 30 627 
zł

 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy sklepie Spółdzielni 
Jedność (współfinansowane ze Spółdzielnią Jedność) – każda ze 
stron poniosła koszt w wysokości 14 750 zł

 Remont placu przy dworcu PKS w Komarówce Podlaskiej – 60 000 
zł

 Montaż instalacji CO w remizie OSP Przegaliny Duże – 10 000 zł



W 2018 roku realizowane będzie także…

 Modernizacja Stadionu Gminnego – kwota 
dofinansowania 2 180 670,66 zł., kwota ogólna 3 155 
558,73 zł.

 Rozbudowa sieci wodociągowej na kwotę 3 380 099,78 
zł, z dofinansowaniem w wysokości 1 958 443,77 zł.



Podsumowanie inwestycji

 Koszta inwestycyjne 

poniesione przez Gminę

 Pozyskane 

dofinansowania na 

inwestycje w Gminie

W okresie 2014 – 2018 

Gmina pozyskała 

dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych 

ok. 5 997 814 zł

W latach 2014 – 2018 na 

inwestycje ze środków 

własnych  Gmina 

wydatkowała ok. 

4 636 964 zł

Łącznie zainwestowano 

10 634 779 zł

I przebudowano ponad 17,854 km dróg na terenie 

naszej Gminy



OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka aktywność mieszkańców.

Owocuje ona dużą liczbą organizowanych wydarzeń kulturalnych i

społecznych. Część z nich ma już charakter imprez cyklicznych o

randze ponadlokalnej. W Komarówce Podlaskiej są to: „MOTO

PIKNIK”, Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej, Powiatowe

Spotkania z Piosenką Ludową, Gminne Spotkanie Opłatkowe,

Obchody 3 maja i Gminny Dzień Strażaka oraz różnego rodzaju

turnieje w piłkę siatkową i halową o Puchar Wójta lub zawody

strzeleckie; w Kolembrodach: Regionalny Kiermasz Sztuki Ludowej,

Przegląd Kapel Ludowych i Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej; w

Przegalinach Dużych: Powiatowe Spotkanie z Folklorem i Dobrym

Humorem.



Uroczystości i podtrzymanie gminnych tradycji

100 lat OSP Brzozowy Kąt

Obchody 3 maja 90 lat OSP Derewiczna

Dożynki Gminne



Ach te ziemniaczki Dzień rodziny

Dzień Seniora Festyn rodzinny





Kiermasz Sztuki Ludowej w Kolembrodach

Przeglądy Pieśni Maryjnych

Spotkanie z Piosenką Ludową
Spotkanie z folklorem i dobrym humorem



MOTOPIKNIK TURNIEJ SOŁECTW

MIKOŁAJKI SPOTKANIA OPŁATKOWE



Turnieje Piłki Siatkowej o puchar Wójta Turnieje Piłki Plażowej

Zawody Strzeleckie Założenie Klubu Sportowego KS AZ-Bud



W Komarówce bardzo dobrze rozwinięta jest baza sportowa i rekreacyjna -
pełnowymiarowa hala sportowa, certyfikowana strzelnica sportowa, pole do gry w
paintball, boisko „Orlik 2012”, skatepark oraz place zabaw.



Od 2017 roku samorząd stawia
na profilaktykę zdrowotną,
organizując „Białą Niedzielę”,
podczas, której mieszkańcy
mogą bezpłatnie skorzystać z
porad i konsultacji
wykwalifikowanej kadry
lekarskiej z Wojewódzkiego
Szpitala Wojskowego w
Lublinie, a także poddać się
badaniom dodatkowym tj.
cytologia, spirometria czy EKG.
W budynku Urzędu Gminy
można skorzystać z
bezpłatnych porad prawnych,
leśniczych, ubezpieczeniowych
czy pomocy przy wypełnianiu
wniosków o dotacje unijne
rolników.



W 2017 roku zostało uruchomione bezpośrednie

połączenie komunikacyjne : KOMARÓWKA PODLASKA –

RADZYŃ PODLASKI – KOMARÓWKA PODLASKA.

Autobus kursuje codziennie od poniedziałku do piątku.

Uruchomienie tej linii ma niebagatelne znaczenie dla gminy i

jej mieszkańców, gdyż znacząco wpływa na poprawę

dostępności do miasta powiatowego Radzyń Podlaski, ułatwia

załatwienie niezbędnych spraw, dostęp do lekarzy, a także

zrobienie zakupów.



Gminne instytucje kultury Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka Gminna swoją działalnością 
także wpisują się w pozytywne aktywowanie 
społeczności naszej gminy.



W miejscowości Kolembrody funkcjonuje Warsztat
Terapii Zajęciowej, którego uczestnikami są osoby
niepełnosprawne z terenu Gminy Komarówka Podlaska
oraz Gminy Wohyń. Czas pokazał, że ta inicjatywa
również trafiła w społeczne oczekiwania.



Ewenementem jest to, iż samorząd gminy prowadzi szkołę średnią. Liceum kształci młodzież od 1944 roku,
jest wizytówką, ale także historią i dumą miejscowości. Daje możliwość kształcenia się młodzieży blisko
domu rodzinnego, co zmniejsza koszty edukacji i tym samym sprzyja rodzicom, którzy w większości
utrzymują się z rolnictwa. Na swoim koncie ma wiele sukcesów takich jak tytuł Szkoły Innowacji 2018 czy
udział w różnych konkursach i olimpiadach. Jednakże największym sukcesem jest bardzo wysoka
zdawalność matur, która średnio waha się w granicach 90%. Młodzież Liceum może liczyć na duże
wsparcie władz gminy, które oferują pomoc przy dofinansowaniach podręczników, wycieczek, internatu czy
prawa jazdy. Edukację w tej szkole ukończyło wielu znanych i cenionych w świecie osób jak np. Pan
Zygmunt Choreń - konstruktor jachtowy.





Obecnie Gmina realizuje projekt „Centra rekreacji
w Gminie Komarówka Podlaska”, chcąc uposażyć
11 miejscowości w miejsca rekreacji i place
zabaw, by dzieci mogły aktywnie spędzać każdą
wolną chwilę, z dala od zagrożeń życia
codziennego tj. telewizja, komputer czy Internet.

Centra rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy
Komarówka Podlaska – Dotacja UM PROW 2014-
2020 w wysokości 332 417, 19 zł,
całkowity koszt 332 417,19 zł

Projekty w trakcie realizacji…

W trakcie realizacji jest także budowa 10 
metrowej wieży widokowej w 
miejscowości Żelizna.



A także realizację takich projektów jak…

„Rodzic w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 
Gminy Komarówka Podlaska. Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu 25 200 zł.
Czas realizacji 1.09.2018 – 31.10.2018 r.

Dofinansowanie w całości ze źródeł zewnętrznych.

Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających

rolę rodziny w Gminie Komarówka Podlaska. RPO WL 2014 –
2020. Projekt realizowany od 7.01.2019 – 31.12.2021.

Wartość 958 847,50 zł – wkład własny niefinansowany 58 600 zł.
Zadania: Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – utworzenie 

świetlicy środowiskowej w Komarówce Podlaskiej. Praca z 

rodziną – konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz pomoc 

prawna.



MODA NA SENIORA- utworzenie Klubu Seniora w

Komarówce Polskiej.

Okres realizacji 01.02.2019 – 30.12.2022 r.

Wartość projektu 1 540 762,83 zł

Wkład Gminy niefinansowy.

DOBRY START – zwiększenie udziału dzieci w

edukacji przedszkolnej Gminy Komarówka

Podlaska.

Realizacja 3.06.2019 – 30.10.2020

Wartość projektu 752 000 zł

Wkład Gminy niefinansowy.



Podsumowując, Gmina Komarówka Podlaska jest 
gminą przyjazną i otwartą na wszelkie inicjatywy i 
działania. Jest małym środowiskiem, w którym 
mieszkańcy dobrze się znają i ze sobą współpracują. 
Samorząd stara się w dużej mierze pomagać 
wspierając ich zaangażowanie, rozwijając i ciągle 
modernizując ich „małą ojczyznę”. Gmina wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pozyskuje 
środki finansowe i inwestuje w społeczność, by każdy 
czuł się w niej dobrze i był z niej dumny.


