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Prorodzinnie
Niestety, mimo trwającej przez dwie
sesje Rady Gminy Milejów burzliwej
dyskusji, głosami radnych 8 za, 6 przeciw
przy jednym głosie wstrzymującym się,
na wniosek radnego Roberta Kasprzaka,
w budżecie Gminy Milejów nie znalazły
się środki na zakup i adaptację obiektu
„Asturii” z przeznaczeniem na żłobek
i ośrodek przedszkolny.
W ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

pu do usług społecznych w Gminie
Milejów poprzez przebudowę żłobka
w miejscowości Milejów – Osada, gmina
Milejów”. Projekt znalazła się w grupie
7 innych, z niemalże pewnym doﬁnansowaniem. Całkowita wartość zadania
(z uwzględnieniem zakupu działki) została
oszacowana na kwotę 3 067 tys. zł, gdzie
doﬁnansowanie wynosić miało 2 429 tys.zł.
Brak zabezpieczenia środków w budżecie
uniemożliwi – chyba bezpowrotnie – skuteczne ubieganie się o dotację.
Jakie argumenty i racje pojawiały się

naborze wniosków w ramach działania
13.2 Infrastruktura Usług Społecznych
RPO WL na lata 2014-2020, Gmina
Milejów złożyła również swoją aplikację pn.: „Upowszechnienie dostę-

podczas blisko 2 miesięcznej dyskusji?
Zacznę od racji zwolenników inwestycji,
której byłem zdecydowanym orędownikiem i pomysłodawcą.
Dok. na str. 2

Droga
Białka-Kolonia

50 000,00 zł pozwoliło na przebudowę,
w stosunkowo krótkim czasie, drogi gruntowej na odcinku 0,55km. Łączny koszt budowy
to 185 090,40 zł bru%o. Za powyższą kwotę:
1) wykonano korektę wysokościową niwelety drogi poprawiając jej płynność przebiegu,
2) odtworzono istniejący system odwodnienia przebudowując istniejący przepust
oraz wykonano nowy pod koroną drogi,
3) zmodernizowano istniejącą konstrukcję
nawierzchni drogi w technologii kruszywa
kamiennego umacniając podłoże nasypu
geowłókniną separacyjno-wzmacniającą.
Niewątpliwie modernizacja tej drogi
wpłynie pozytywnie na transport drogowy
związany z szeroko pojmowaną produkcją
rolną, jak i zniweluje peryferyjność komunikacyjną tej części miejscowości.
Grzegorz Tkaczuk

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
pilotowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego jest kolejnym
źródłem, z którego Gmina Milejów otrzymała doﬁnansowanie na realizację zadań
drogowych. Celem funduszu jest szeroko
pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz
ograniczanie ich wykorzystywania na cele
nierolnicze m.in. budowa lub modernizacja
tzw. „dróg dojazdowych”. W 2015 roku
uzyskaliśmy, zgodnie z zasadami FOGR,
dotację na modernizację drogi dojazdowej
- nie będącej drogą gminną, w miejscowości
Białka-Kolonia. Doﬁnansowanie w kwocie

Niezapominajka
Choć minęło już kilka chwil od śmierci
śp. Zoﬁi Grabińskiej, trudno zwykłymi
słowy określić, to co czują wszyscy ci,
którzy mieli przyjemność Ją poznać.
Żal, pustka, trudno zastępowalny,
nieodwracalny wyłom na ﬁrmamencie
środowiska milejowskiej kultury.
I te kolejne, nowe, szkoda, że niespełnione i niezrealizowane pomysły, pełne
inwencji, głębi, jednocześnie prostoty
i człowieczeństwa.
Do dziś pamiętam rozmowę sprzed
kilku lat o jednym z nich - majowym
święcie polskiej niezapominajki...,
przypadającym nota bene 15 maja czyli
w dniu imienin Zoﬁi.
Niestety tego i wielu innych tutaj już
nie uda się zrealizować.
Cześć Jej Pamięci
Tomasz Suryś
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Prorodzinnie
Dok. ze str. 1
Przedsięwzięcie przede wszystkim w
dobie realizacji polityki prorodzinnej preferowanej przez rząd, rozwiązać miałoby
całkowicie i kompleksowo nasze problemy,
z szeroko rozumianą edukacją przedszkolną. Żłobek, to w myśl „ustawy żłobkowej” miejsce do przebywania nie
tylko dzieci 20 – tygodniowych, ale 2, 3
i w uzasadnionych sytuacjach – 4 letnich.
To szansa dla rodziców najmłodszych
na znalezienie swojego miejsca na
rynku pracy. To ponadto kilka miejsc
pracy dla nauczycieli, opiekunów i
personelu pomocniczego. To rozwiązanie
naszych problemów lokalowych związanych, po pierwsze z „wycofaniem” 6 latków
z klas pierwszych, po drugie z wprowadzeniem obowiązku zapewnienia miejsca
w przedszkolach dla dzieci 3 letnich, począwszy od roku 2017. Ponadto dzisiejsze
rezerwy lokalowe w przedszkolu (ok. 15
miejsc dla dzieci) zostaną wyczerpane
z dniem 1 września 2016 r. z racji powstania tylko jednej klasy pierwszej
w Milejowie, co jest wynikiem pozostawienia dzieci w zerówce. Funkcjonowanie instytucji dawałoby także pewną
„rezerwę” na decyzje w zakresie ko-

nieczności dostosowania 4 istniejących
ośrodków przedszkolnych na terenie gminy
do kosztownych, zwiększonych wymogów lokalowych, począwszy od 1 września 2018 r. Nowe miejsca przedszkolno-żłobkowe pozwoliłyby – być może
w przyszłości – polepszyć bilans „migrujących przedszkolaków” poza teren Gminy

Milejów (dzisiaj dopłacamy innym gminom
ok. 200 tys. zł rocznie za miejsca dla naszych przedszkolaków w pozagminnych
placówkach!). Także „ekonomika” przedsięwzięcia w mojej ocenie była zupełnie
racjonalna i uzasadniona. Środki z dotacji
finansowałyby 79% całej inwestycji,
w tym również zakup nieruchomości dotacja do kontrowersyjnej ceny nabycia
wynoszącej 495 tys. zł miała stanowić
kwotę ok. 220 tys. zł. Nasz koszt własny nie
wyniósłby więcej niż 638 tys. zł. Dotacja do
utrzymania placówki, w myśl rządowego
programu Maluch na kolejne lata, w znacznej mierze miałaby pokryć koszty funkcjo-

nowania placówki (ok. 450 zł do jednego
dziecka miesięcznie). Nie do pominięcia są
oczywiste względy wizerunkowe, związane
ze szpecącą centrum Milejowa budowląruderą - na marginesie ocenioną przez
fachowców za solidną budowlę.
I na koniec niezrozumiały przeze mnie
opór części rady względem zakupu działki
akurat od miejscowej spółdzielni, która rzeczywiście, jak i wiele innych rodzimych ﬁrm, przeżywa swoje kłopoty.
Argumenty przeciwników inwestycji:
wysoka cena nabycia, stan techniczny
obiektu, wcześniejsza, już udzielona
pomoc miejscowej spółdzielni, rzekomo zła sytuacja ﬁnansowa gminy
i na dobrą sprawę sam już nie wiem.
Kończąc, z żalem uważam, że była
to niezrozumiała, jedna z najgorszych
decyzji podjętych przez radę na przestrzeni ostatnich 30 lat, bez precedensu, niezrozumiała dzisiaj i kosztowna
z punktu widzenia milejowskiej oświaty
w przyszłości.
Czy da się to naprawić? Prawdopodobnie w miesiącu czerwcu bieżącego
roku Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków, w tym działaniu
ogłosi kolejny konkurs „dogrywkowy”…
Tomasz Suryś

Droga Ostrówek-Kolonia

Turystyka czy rekreacja

Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej zrealizował na terenie Gminy Milejów inwestycję
pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2028L w miejscowości
Ostrówek-Kolonia”. Łączny koszt wykonanych w ramach zadania
prac, tj.: sfrezowanie starej nawierzchni, położenie nowej dwuwarstwowej nawierzchni, wyproﬁlowanie poboczy i utwardzenie
kruszywem, wyniósł 167 185,29 zł. Gmina Milejów wsparła to
przedsięwzięcie udzielając pomocy ﬁnansowej Powiatowi Łęczyńskiemu. W dniu 30 września
2015 roku Rada Gminy
Milejów podjęła uchwałę
w sprawie przekazania
na ten cel, zabezpieczonej w budżecie na rok
2015, kwoty 80 000,00 zł.
To dzięki udzielonej ze
strony Gminy Milejów znacznej pomocy finansowej, inwestycja
ukierunkowana na poprawę samorządowej infrastruktury drogowej
została sprawnie wykonana.
Wyremontowany 0,62 km odcinek drogi znajduje się
na wjeździe do miejscowości Ostrówek-Kolonia od strony miejscowości
Ostrówek należącej do Gminy Puchaczów. Zły stan nawierzchni, liczne
ubytki i nierówności utrudniały mieszkańcom swobodne poruszanie się
po drodze i uniemożliwiały przejazd, zarówno pojazdami osobowymi,
jak i maszynami rolniczymi. Przeprowadzona inwestycja zapewniła poprawę bezpieczeństwa użytkownikom drogi, zwiększyła dostępność komunikacyjną oraz przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej gminy.
Grzegorz Paczkowski

Oto najnowszy pomysł na zagospodarowanie północnej części terenów stadionu sportowego w msc. Milejów-Osada. Dnia
29 stycznia 2016 roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 został złożony wniosek o doﬁnansowanie projektu
pn.: „Poprawa dostępności terenów Nadwieprzańskiego
Parku Krajobrazowego poprzez budowę infrastruktury
turystyki aktywnej i rekreacyjnej w msc. Milejów-Osada
i Klarów”. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie
budowę przystani kajakowej o konstrukcji stalowej z pomostem cumowniczym dostosowanym do cumowania kajaków, budowę w obrębie stadionu sportowego altany wraz
z nasypem oddzielającym od strony rzeki. Ponadto projekt
zakłada przebudowę układu komunikacyjnego - od strony
Milejowa ciąg pieszy z kostki brukowej łączący obiekt rekreacyjny z ulicą Spacerową (z osiedlem mieszkaniowym), a po
wschodniej stronie rzeki Wieprz (w kierunku Klarowa), ciąg
pieszy przechodzący w drogę utwardzoną żwirem. Chodniki
zostaną oświetlone z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii takich, jak energia słoneczna lub wiatrowa. Przejście
przez rzekę odbywać się będzie przez kładkę, która zapewni
bezpieczną przeprawę na drugą stronę.
Pomysł zagospodarowania tych terenów, proponowany
przez radnych poprzednich kadencji, znakomicie wpisuje się
w typy projektów wspieranych z RPO WL na lata 2014-2020,
polegające na tworzeniu infrastruktury ułatwiającej dostęp do
miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, jakim niewątpliwie jest nasz Nadwieprzański Park Krajobrazowy.
Grzegorz Tkaczuk

3
Kolejny etap kanalizacji i modernizacji oczyszczalni
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, to nie tylko zadanie własne
gminy - realizowane przez Spółkę WodnoŚciekową w Milejowie, ale również jej cel
strategiczny. Wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i obowiązującym wymogom środowiskowym,
Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie
w dniu 29.01.2016 roku złożyła w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko wniosek o doﬁnansowanie
projektu pn.: „Budowa kanalizacji ścieków
w aglomeracji Milejów oraz poprawa
efektywności energetycznej na obiekcie
oczyszczalni ścieków – etap I”. Założony,
szeroki zakres prac to olbrzymi wysiłek
organizacyjny i ﬁnansowy. Pomimo wysokiego udział dotacyjnych środków z Unii

Europejskiej wykonanie inwestycji będzie
stanowiło bardzo istotne obciążenie
ﬁnansowe dla budżetu samorządu oraz
Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie.
Z uwagi na stronę ﬁnansową projektu,
jak również wprowadzone w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
zmiany w zakresie zasad ﬁnansowania,
projekt został podzielony na kilka etapów.
Pierwszy etap obejmie budowę kanalizacji
w msc. Milejów, kolejne w miejscowościach Jaszczów i Łysołaje.
Ponadto w ramach planowanych
prac modernizacyjnych, przy zachowaniu
najwyższych standardów oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
i proekologicznych rozwiązań, Spółka
Wodno-Ściekowa w Milejowie zamierza

Nowy samochód dla OSP
W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 realizowanego przez
Wojewódzki Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
w lipcu 2015r. został złożony wniosek
o doﬁnansowanie do przedsięwzięcia polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla włączonej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP w Łańcuchowie.
Według przyjętych zasad finansowania wielkość doﬁnansowania ma stanowić 60% wydatków kwaliﬁkowanych
projektu, zaś pozostałe 40% to wkład
własny. Na ten cel w budżecie Gminy
Milejów na rok 2016 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie
300.000,00 zł. Celem głównym projektu

jest szybsze i skuteczniejsze prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych.
W Powiecie Łęczyńskim jesteśmy
jedyną gminą, która nie dysponuje tego
typu wozem strażackim Dla gminy będzie
to pierwszy, nowy i tak wyposażony pojazd
specjalistyczny. Zrealizowanie planowanego
przedsięwzięcia zapewni większe bezpieczeństwo publiczne gminy, wpłynie na poprawę jakości i efektywności działania służb
ratowniczych działających na jej terenie.
Interwencja z zastosowaniem nowego samochodu pożarniczego pozwoli na sprawne
przeprowadzenie akcji ratowniczych, usuwanie skutków zagrożeń naturalnych oraz
ograniczenie skutków zdarzeń losowych
i poważnych awarii zagrażających życiu
i zdrowiu ludzkiemu oraz środowisku.
Diana Wawszczak

Usuwanie azbestu
w Gminie Milejów

projektem, wśród mieszkańców Gminy
Milejów, sukcesywnie rosło. Było to szczególnie widoczne w ilości składanych wniosków, których z każdym naborem było
coraz więcej. W zależności od potrzeb,
Beneﬁcjenci programu mogli ubiegać się
o demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych, bądź też jedynie
o transport i utylizację odpadów zdeponowanych na działce. Udział w projekcie
był dla wnioskodawców całkowicie bezpłatny, a formalności ograniczały się jedynie do
złożenia wniosku. Obecna edycja programu
już się zakończyła, jednak z uwagi na duże
zainteresowanie problematyką odpadów
azbestowych, można się spodziewać,
iż nastąpi wdrożenie innych form programów pomocowych w tym zakresie.
Tomasz Filipek

Rok 2015 był ostatnim, w którym prowadzono nabór wniosków na bezpłatny
demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest w ramach
pilotażowego systemu gospodarowania
odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocnionego
sprawnym monitoringiem ilości oraz
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.
Projekt ten był współﬁnansowany przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Gmina
Milejów uczestniczyła w tym przedsięwzięciu od samego początku tj. od 2012
roku. Na przestrzeni lat zainteresowanie

poprawić efektywność energetyczną
oczyszczalni ścieków.
Dodać należy, iż zakończenie procedury oceny przyjętych wniosków planowane
jest do połowy bieżącego roku, a kolejne
nabory wniosków realizowane będą zgodnie z harmonogramem naboru wniosków,
jeszcze w I półroczu 2016 roku.
Dzięki determinacji, pracowitości,
a także wysiłkowi wkładanemu w realizację projektów mamy nadzieję, że wspólnie
z mieszkańcami gminy Milejów stworzymy
warunki gwarantujące wykonanie poszczególnych etapów projektu zgodnie
z przyjętymi założeniami. Podejmowane
działania ukierunkowane są na rozbudowę
infrastruktury ściekowej, warunkującej
rozwój gospodarczy oraz wdrażanie dyrektyw w sprawie oczyszczania ścieków.
Andrzej Kanaszewski

Więcej wody
Gmina Milejów po raz kolejny sięga
po unijną dotację. Na początku grudnia
2015 roku do Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego złożyliśmy
wniosek, o doﬁnansowanie projektu pn.:
„Budowa i modernizacji infrastruktury
uzdatniania i poboru wody stacji wodociągowej w Wólce Łańcuchowskiej,
gm. Milejów”. Celem projektu jest
poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia
w wodę w Gminie Milejów poprzez
zwiększenie dostępności (szczególnie
w przypadku suszy) wody do odbiorców
indywidualnych oraz poprawa jakości
dostarczanej wody. Planowane prace
modernizacyjne będą polegały m.in.
na: budowie wolnostojącego zbiornika wyrównawczego o pojemności
100 m3, pracującego w układzie II stopnia zasilania, co wpłynie na oszczędność
energii i bezpieczeństwo dostaw wody,
modernizacji studni wraz z instalacjami,
rozbudowie budynku ujęcia o niezbędne pomieszczenia z przeznaczeniem
na urządzenia uzdatniania wody oraz zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji prądu na potrzeby stacji.
Biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na gospodarkę
wodno-ściekową w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, istnieją
realne szanse na uzyskanie wparcia na
powyższą inwestycje, jednak informacje
o uzyskanym wsparciu otrzymamy nie
wcześniej niż w połowie roku 2016.
Grzegorz Tkaczuk
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Rok
w GOK
Początek nowego roku skłania nas do reﬂeksji, nowych postanowień oraz planów na przyszłość. Dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Milejowie miniony rok to szereg niezwykłych wydarzeń, które
przybliżyły nam bogatą historię rozwoju kultury w naszej gminie.
Był to dla nas powrót do czasów, w których nasz Ośrodek tworzył
się od całkowitych podstaw. Powrót do ludzi, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu, oddaniu, pasji i ukierunkowaniu na szczytne
cele stali się dla nas źródłem inspiracji i umożliwili pięćdziesięcioletnie już działania na rzecz kultury i lokalnej społeczności.
U progu kolejnego pięćdziesięciolecia powinniśmy
ze szczególną pieczołowitością pielęgnować naszą przeszłość, gdyż stanowi ona źródło inspiracji i jest skarbnicą
wzorcowych postaw obywatelskich oraz wiedzy o naszej
rodzimej historii i kulturze. Mając tę świadomość, grupa
młodych ludzi stworzyła w naszym Ośrodku coś specjalnego,
a mianowicie wzięli udział w inicjatywie „Średni Obywatel Duża
Sprawa” realizowanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ﬁnansowanego z Funduszy EOG. Rozpisali projekt pt.:
„Efekt Motyla w Wydaniu Milejowskim”, którego celem było
udokumentowanie historii Domu Kultury w Milejowie przez
nakręcenie materiału dokumentalnego. Pozwoliło to na zorganizowanie warsztatów fotograﬁczno-ﬁlmowych prowadzonych
przez Pawła Iwaniuka. Z jego pomocą zdobyli nowe umiejętności,

Do szopy!
Orszak Trzech Króli symbolizuje
wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat,
kiedy to monarchowie - Kacper, Melchior
i Baltazar przybyli pokłonić się narodzonemu Jezusowi.
W organizację drugiego w historii
Milejowa orszaku zaangażowało się wiele
osób: duchowni, mieszkańcy, przedstawicielie instytucji i stowarzyszeń. To było

duże, można tak nazwać, logistyczne
przedsięwzięcie.
O godzinie 10.00 w kościele pod Wezwaniem NMP w Milejowie odbyła się
uroczysta msza świętą po zakończeniu,
której barwny korowód ruszył z ulicy
Partyzanckiej przy Kościele, następnie
ulicami: Klarowską i Fabryczną, do Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas wędrówki
do orszaku przyłączali się mieszkańcy

które pomogły w realizacji głównego celu projektu - nakręcenia
ﬁlmu dokumentalnego o działalności Gminnego Ośrodka Kultury
od momentu jego powstania oraz stworzenia wystawy fotograﬁi.
Młodzi ludzie przeprowadzili wywiady z osobami związanymi
z tą instytucją, przeglądali kroniki, archiwalne zdjęcia, nagrania.
Ponadto kompletowali ﬁlmy oraz zdjęcia z całej Gminy Milejów
i wszystkich wydarzeń, które towarzyszyły pracy Gminnego Ośrodka Kultury przez 50 lat. Wyniki ich zmagań zostały zaprezentowane
podczas Gali Jubileuszowej mającej miejsce 20 września 2015
roku oraz miesiąc później podczas Koncertu Jubileuszowego.
Zachęcamy do sięgnięcia raz jeszcze do tych historii poprzez
odwiedzenie naszej strony internetowej www.gok-milejow.pl,
na której zamieściliśmy ﬁlm.
Przyglądając się historii naszej placówki pragniemy odbudować chęć uczestnictwa w życiu kulturalnym nie tylko poprzez
organizację festynów i dostęp do rozrywki, ale przede wszystkim
podnoszenie edukacji kulturowej. Podejmując szereg działań będziemy zachęcać do korzystania z kultury, by podnosiła ona jakość
naszego życia, uwrażliwiała na piękno oraz drugiego człowieka,
uczyła tolerancji, pomagała poznać i szanować odmienność.
Dziś pragniemy życzyć wszystkim odbiorcom proponowanych
przez nas działań kulturalnych wszelkiej pomyślności w 2016 roku
oraz dalszej dobrej współpracy. Przy okazji chcielibyśmy zaprosić
nowe osoby do korzystania z możliwości uczestnictwa w życiu
kulturalnym, gdyż ono buduje więzi, rozwija naszą kreatywność
i pomysłowość, pozwala oderwać się od codzienności przenosząc
nas w świat kultury i sztuki.
Dominika Kornecka

i osoby goszczące w tym czasie w naszej
miejscowości. Wielu uczestników założyło na głowę korony, będące
jednymi z symboli święta
6 stycznia. Na ulicach, w
tłumie ciężko było o wolne
miejsce. Każdy chciał przeżyć w duchowy sposób to
święto i cieszyć się widowiskiem. Ogromny udział w
tej imprezie mieli uczniowie
i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1
w Milejowie, którzy w przerwach od marszu i śpiewu
kolęd przedstawiali scenki m.in. wydarzeń sprzed
dwóch tysięcy lat. Ozdobą
były prawdziwe zwierzęta:
kucyki i osiołki.
Kulminacyjnym momentem miała miejsce,
jaki przy Szopce z Rodziną Świętą złożyli
Trzej Królowie złożyli pokłon
nowonarodzonemu dzieciątku. Potem odbyło się
wspólne kolędowanie wraz
z Zespołami: Jaszczowianki,
Zapłacianie i 40 PLUS oraz
Milejowską Kapelą Ludową
i Milejowską Orkiestrą Dętą,
podczas którego można

było poczęstować się pierniczkami domowego wypieku i pysznymi jabłkami

z polskich sadów. Dodatkową atrakcją,
zwłaszcza dla najmłodszych paraﬁan,
była możliwość pogłaskania osiołków i
kucyków, czy też zrobienia sobie z nimi
wspólnego zdjęcia na pamiątek.
Drugi orszak dostarczył duchowych
przeżyć ludziom w różnym wieku, jak też
stał się okazją do odbudowania więzi
w naszej społeczności.
Mariola Dziurka
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PGK modernizuje
W związku z otwierającą się perspektywą współﬁnansowania zadań związanych
z zaopatrzeniem ludności w wodę pitną,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20142020 złożyło wniosek o doﬁnansowanie
projektu pn: „Wzmocnienie potencjału
komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania
wody wraz z pompownią II stopnia oraz
doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej
w Milejowie oraz do wodociągu gminnego
w ul. Klarowskiej w miejscowości
Milejów-Osada”. Realizacja projektu
poprawi jakość i bezpieczeństwo dostawy
wody z komunalnego ujęcia wody znajdującego się na terenach byłych zakładów.

Wymiana części urządzeń, zastosowanie
automatycznego sterowania oraz nowoczesnego monitoringu parametrów
pracy systemów wodonośnych sprawi,
że ujęcie wody będzie bardziej niezawodne, zapewniające stałość dostaw
wody o wymaganej przepisami jakości.

Dzięki wybudowaniu wodociągu łączącego ujęcie z wodociągiem gminnym,
zwiększony zostanie potencjał możliwości dostarczania wody mieszkańcom
gminy oraz podmiotom gospodarczym
funkcjonującym na terenie milejowskich
zakładów przemysłowym.
W dobie pogarszających się warunków hydrogeologicznych, a szczególnie
występującego w okresach letnich deficytu wody, inwestycja pomoże utrzymać odpowiednie standardy w zakresie
ciągłości dostaw wody również do mieszkań i gospodarstw.
Adam Walczak

Informacja
o przekazanych działkach
na rzecz
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
Spółki z o. o.
w Milejowie.
Wspierając rozwój gospodarczy
gminy i równocześnie dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców, została podjęta decyzja o budowie bioelektrowni. Z uwagi na fakt, że Gmina
Milejów nie może być inwestorem
tego typu przedsięwzięć, pod koniec
minionego roku nastąpiło przekazanie,
w formie aportu, do Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.
w Milejowie dwóch działek o łącznej
powierzchni 2,6 ha, położonych
w msc. Milejów-Osada. Są to tereny
po byłej kotłowni, na których docelowo ma powstać obiekt.
Mamy nadzieje, że uruchomienie bioelektrowni będzie korzystne
zarówno dla gminy, jak i jej mieszkańców. Inwestycja wpłynie na poprawę
okolicznej infrastruktury i zmianę
struktury lokalnego biznesu poprzez
wprowadzenie nowego proﬁlu działalności, zaś z punktu wiedzenia
oceny skutków społeczno-gospodarczych przyczyni się do powstawania
nowych miejsc pracy, zapewniając
tym samym zwiększenie regionalnych
przychodów.
Małgorzata Konowałek

Most w Klarowie

Perspektywa „nowego targowiska”

W roku bieżącym ruszy budowa nowego mostu na rzece
Wieprz. Na ten cel w budżecie Gminy na 2016 rok zabezpieczono kwotę 630 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane
wspólnie z Nadleśnictwem w Świdniku. W dniu 03.02.2016
roku zostało podpisane porozumienie, w którym Nadleśnictwo
zadeklarowało ﬁnansowy udział w kosztach budowy mostu w
wysokości 80 000,00 zł.
Nowy most o konstrukcji stalowej z betonowymi przyczółkami
i zmodernizowanymi dojazdami, powstanie dokładnie w tym samym
miejscu, co poprzedni. Most będzie miał 58 m długości i prawie 6 m
szerokości, a jego nośność wyniesie ok. 30 ton. Przewidziany zakres
prac obejmuje rozbiórkę dotychczasowego mostu, posadowienie
nowego, wykonanie umocnienia brzegów rzeki oraz wybudowanie
przeprawy tymczasowej. Wykonawcą będzie I Dębliński Batalion
Drogowo-Mostowy im. Gen. Romualda Traugu$a z Dęblina.
Inwestycja jest niezwykle istotna dla całej gminy, a przede
wszystkim mieszkańców miejscowości Klarów, dla których most
stanowi ważne połączenie komunikacyjne.
Alicja Dudek

W 2015 roku gmina kupiła od prywatnego właściciela
działkę o powierzchni 0,29 ha, położoną w msc. Milejów-Osada
przy ul. Fabrycznej (naprzeciwko Gminnego Ośrodka Kultury),
która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest na tereny usług komercyjnych. Wstępne
założenie, to wykorzystanie tego gruntu pod działalność handlową – targowisko gminne.
Obecna lokalizacja placu targowego w msc. MilejówOsada stanowi utrudnienie komunikacyjne dla mieszkańców
ulicy Aleja Niepodległości i ulic z nią sąsiadujących. Również
dla sprzedających, jak i kupujących dotychczasowe warunki są
mało komfortowe dla prowadzenia działalności handlowej.
Planowana zmiana powinna pozytywnie przełożyć się
na warunki życia mieszkańców, jak i zapewnić poprawę warunków sprzedaży oraz jakości działalności handlowej prowadzonej
na terenie naszej gminy.
W najbliższym czasie odbędą się konsultacje społeczne
w celu uzyskania opinii na propozycje samorządu.
Małgorzata Konowałek
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co wiąże się z jawnością ich wydatkowania.
Gmina ma również możliwość ubiegania się o zwrot z budżetu
państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego
w wysokości odpowiednio 20, 30 i 40%. Najwyższy zwrot dostają
gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze.
Rada Gminy Milejów w dniu 27 marca 2014 roku podjęta
uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Milejów środków stanowiących fundusz sołecki.
Jest to wyraz szacunku i zaufania do mieszkańców naszej gminy.
W okresie lipiec - wrzesień 2015 r. odbywały się zebrania wiejskie
poszczególnych sołectw, na których to mieszkańcy decydowali
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, który będzie
realizowany w 2016 roku .
Dnia 8 stycznia 2016 roku radni przyjęli uchwałę budżetową
na 2016 r., w której zostały wyodrębnione, w podziale na sołectwa,
środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 273.590 zł.
Po weryﬁkacji poprawności złożonych wniosków środki zostaną
przekazane na realizację przedsięwzięć w 14 sołectwach. Planowane
inwestycje w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 to:

FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy,
zagwarantowane na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania
jest Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.U.
z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.).
O wyodrębnieniu funduszu w budżecie decyduje Rada Gminy
podejmując uchwałę w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca
roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki.
Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku,
w którym została podjęta.
Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, natomiast
kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie
wzoru określonego w ustawie. Jej wysokość zależy od tego, ilu
mieszkańców liczy dane sołectwo oraz od dochodów gminy. Wójt
w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy
przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo.
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w danym
sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. W praktyce oznacza to, że można je wydać &
na to wszystko, na co wydaje pieniądze gmina. Przedsięwzięcia
*
z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w któ6
rym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.
Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może !
złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku #
wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą
obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie )
z procedurą określoną w statucie sołectwa, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok,
w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie
mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi
spełniać trzy warunki:
"
• służyć poprawie życia mieszkańców
• należeć do zadań własnych gminy
• być zgodne ze strategią rozwoju gminy
Można je przeznaczyć również na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Aby wniosek o doﬁnansowanie z funduszu
sołeckiego był poprawny, musi zawierać:
• wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie
&
danego sołectwa;
• oszacowanie kosztów realizacji planowanych przed- *
sięwzięć;
• koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie
środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
• uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać
w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni
się do poprawy warunków życia mieszkańców danego
sołectwa.
Należy również zaznaczyć, że o tym na co mają zostać wydane
środki z funduszu sołeckiego decydują wyłącznie mieszkańcy, a nie
Wójt, czy Rada Gminy, którzy biorą udział w zebraniach wiejskich
w swoich sołectwach na takich samych zasadach jak inni mieszkańcy. Środki z funduszu sołeckiego muszą zostać wykorzystane
w roku budżetowym, na który fundusz ten został wydzielony. Należy pamiętać, że fundusz sołecki są to pieniądze publiczne, które
podlegają takim samym prawom, jak pozostałe środki budżetowe,
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Mamy nadzieję, że zaplanowane na bieżący rok działania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców. Często te „małe”, rozpatrując zagadnienie pod względem przedmiotowym i kwotowym, przedsięwzięcia
związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, przynoszą
znacznie większy efekt, ponieważ spełniają oczekiwania lokalnej społeczności. Mieszkańcy, którzy decydują o przeznaczeniu środków z funduszu wiedzą najlepiej, jakie są najważniejsze potrzeby ich sołectwa.
Fundusz Sołecki wiąże się z ożywionymi dyskusjami, a często nawet
ze sporami. To właśnie dzięki takim rozmowom powstają nowe pomysły i rozwiązania problemów w sołectwie. Dzięki temu mieszkańcy
zaczynają się integrować.
Agnieszka Jóźwiak

7

Środki na rozwój obszarów wiejskich z PROW 2014-2020
Jednym z działań, które będzie realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Aby mieszkańcy gminy wiejskiej mogli skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w ramach inicjatywy „LEADER” muszą być spełnione
warunki ogólne:
1. Gmina wiejska lub wiejsko-miejska powinna być członkiem lokalnej grupy działania. Gmina Milejów od dnia
1 lipca 2015 r. jest członkiem Lokalnej Grupy Działania
„Dolina Giełczwi”.
2. Lokalna Grupa Działania przygotuje Lokalną Strategię
Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin będących jej członkami.
3. Samorząd Województwa pozytywnie oceni Strategię
(LSR) i przyzna środki na jej wdrażanie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”
przygotowała Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin:
Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. W dniu
30 grudnia 2015 r. LGD złożyła w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego wniosek o wybór tej Strategii.
Przygotowanie Strategii oraz wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów poprzedzone było kilkoma miesiącami
intensywnych prac. Przez cały ten okres odbywały się konsultacje społeczne oraz spotkania ze społecznością lokalną.
Pracownicy LGD dołożyli wszelkich starań, aby Strategia
odpowiadała na realne potrzeby mieszkańców obszaru LSR przy
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.
Kto będzie mógł ubiegać się o środki?
1. osoby ﬁzyczne:
• mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna
nie wykonuje działalności gospodarczej, prowadzące
działalność gospodarczą;
• przy czym miejsce (adres) pod którym wykonuje dzia-

łalność gospodarczą wpisanym do CEiDG, znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR.
2. osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki lub ich jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie,
kościoły, związki wyznaniowe,
3. jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
Na co będzie można uzyskać doﬁnansowanie?
W ramach poddziałania LEADER wspierane będą operacje
mające na celu:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji
społeczności lokalnej w realizacji LSR,
2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej
lokalnym producentom,
3. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem
przedsiębiorczości lub dywersyﬁkacją źródeł dochodów,
w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
4. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także
innowacji,
5. rozwój produktów lokalnych,
6. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
7. zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej.
Szczegółowych informacji na temat PROW na lata 20142020 oraz możliwości uzyskania doﬁnansowania w ramach
inicjatywy LEADER udzielają pracownicy biura LGD, które mieści
się w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77a.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod
nr 81 52 53 012 oraz do odwiedzania naszej strony internetowej
www.dolinagielczwi.org.

Inwestują w środowisko…

mieszający. W wyniku dokonanych zmian nastąpiło przekierowanie ścieków ze studni rozdzielczej przed osadnikami wtórnymi
na zmodyﬁkowany osadnik nr 1, dalej nowym odcinkiem rurociągu
na istniejący osadnik nr 2. Takie rozwiązanie techniczne pozwoliło
na przedłużenie ciągu nitryﬁkacyjnego o istniejącą pojemność
osadnika równą 800 m³, tym samym wydłużono teoretyczny czas
napowietrzania ścieków o około 6 godzin. Wykonane prace polegały na demontażu istniejących konstrukcji metalowych, wykonaniu
otworów w konstrukcjach betonowych osadnika wtórnego nr 1
i studni rozdzielczej, ułożeniu rurociągu PCW o średnicy 400 mm
z zasuwą, przygotowaniu konstrukcji na posadowienie urządzenia
napowietrzająco-mieszającego Tsurumi (szt. 1) oraz montaż Tsurumi i wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie. Koszt
realizacji robót wyniósł bru$o 46 329,82PLN.
Sławomir Czubacki

Zapewniając zaspokojenie niezbędnych potrzeb w dziedzinie
oczyszczania ścieków, Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie zakończyła realizację kolejnego stopnia oczyszczania polegającego na przebudowie osadników Imhoﬀa na zbiornik retencyjno-uśredniającym
ścieków dopływających wraz z dostawą i montażem urządzeń towarzyszących w reaktorze oczyszczalni. W wyniku realizacji zadania ciąg
technologiczny wydłużony został o zbiornik retencyjno-uśredniający
dopływających ścieków surowych o pojemności 1000 m³. Ma to kapitalne znaczenie w zakresie ochrony reaktora biologicznego oczyszczalni przed skokowymi zrzutami ścieków oraz uderzeniami chemicznymi.
Koszt realizacji robót wyniósł bru$o 861 000,00PLN.
Kolejnym przedsięwzięciem było adaptowanie istniejącej
budowli osadnika wtórnego nr 1 na zbiornik napowietrzająco-
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Strategia Rozwoju Gminy
Milejów na lata 2015-2025
Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych, wymaganych ustawowo, dokumentów samorządu gminnego,
określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno gospodarczego w dłuższym horyzoncie czasowym. Jest to
dokument planistyczny wskazujący obszary, cele i kierunki
interwencji polityki rozwoju, wyznaczający zgodnie z kompetencjami ramy długookresowej działalności samorządu lokalnego oraz współpracujących z nią jednostek. Opiera się na
endogenicznych zasobach i potencjale gminy. Wokół ustaleń
zawartych w strategii rozwoju koncentrują się działania władz
samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych
warunków życia mieszkańców gminy oraz tworzenia sprzyjających podstaw dla dalszego rozwoju gospodarczego.
Od sierpnia 2015 roku trwają prowadzone wraz z ekspertami z Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych intensywne prace nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy
Milejów na lata 2015-2025. W pracach nad strategią starano
się uwzględnić potrzeby wszystkich grup mieszkańców,
stąd też na podstawie opinii i rekomendacji przedstawicieli
różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową
wyznaczono kilka kierunków przyszłych działań. Ważne jest
włączanie społeczeństwa w proces rozwoju, a tym samym
w dążenie do poprawy jakości życia i wzrostu zadowolenia

Na rozdrożu
Budżet Gminy Milejów na rok
2016 został zatwierdzony. Wśród
zadań inwestycyjnych przewidzianych na ten rok znalazły się również
projekty drogowe. Ponieważ złożone
wnioski o doﬁnansowanie tego typu
przedsięwzięć, m.in. tzw. „schetynówki”, nie zostały zakwaliﬁkowanie
do wsparcia ﬁnansowanego dotacją
celową z budżetu państwa, źródłem
ich ﬁnansowania będą środki własne.
W związku z powyższym zakładamy,
że zadania te będą realizowane na
poziomie realnych możliwości ﬁnansowych Gminy. W roku bieżącym
na budowę dróg w budżecie zabezpieczono kwotę blisko 1.400,0 tys. zł.
Plan na ten rok to: drugi etap budowy
drogi gminnej w msc. Dąbrowa, budowa drogi w msc. Łysołaje-Kolonia,
budowa ulicy Polnej i 11-go Listopada
w msc. Milejów-Osada.
Pierwszy etap budowy drogi
w Dąbrowie został zrealizowany jesienią roku 2014. Wykonano połączenie
od drogi powiatowej w kierunku
miejscowości Dąbrowa. Odcinek ten
ma ok. 1,2 km długości. W ramach
II etapu pozostało do wykonania po-

z zamieszkiwania na terenie naszej gminy. Konstrukcję
strategii oparto na partnerskim modelu budowy planów
strategicznych w pełni oddającym oczekiwania krajowych
oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce. To dzięki nawiązaniu, nie tylko na poziomie
lokalnym, partnerskiej współpracy zarówno z jednostkami
publicznym, jak i prywatnym można będzie skuteczniej realizować wyznaczone zadania.
Gmina Milejów to miejsce posiadające niewątpliwe
walory przyrodnicze i kulturowe. To tutaj żyją ludzie aktywni
i chętni do współpracy, którym drogie jest wspólne dobro.
To oni dostrzegają problemy, zauważają atuty, ale także
słabości swojej małej ojczyzny, co pomaga organom gminy
skupić się na tym, co najważniejsze z punktu widzenia jej
zrównoważonego rozwoju.
Strategia stanowi niejako charakterystykę naszej gminy,
z jej mocnymi i słabymi stronami. To na jej podstawie opracowywane będą szczegółowe projekty, a później aplikowane
i pozyskiwane zewnętrzne środki ﬁnansowe na realizacje
wyznaczonych zadań. To ona pomoże w koordynacji działań
zmierzających do osiągnięcia pożądanych efektów. Jest
dokumentem nie tylko wójta gminy i pracowników urzędu,
ale przede wszystkim mieszkańców, których to dobro jest
priorytetem dla samorządu gminnego.
Strategia Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2025
zostanie przyjęta na najbliższej sesji Rady Gminy Milejów.
Sławomir Czubacki

krycie asfaltem około 1 km odcinka
drogi.
Droga w msc. Łysołaje-Kolonia stanowić z kolei będzie ważne połączenie
komunikacyjne z sąsiednią gminą,
jak i drogą krajową nr 12. Dokumentacja projektowa została wykonana
już w roku 2010, jednak do tej pory
projekt nie doczekał się realizacji.
Aktualnie wniosek o dofinansowanie tego zadania znajduje się
na 63 pozycji listy rankingowej wniosków o doﬁnansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w 2016 roku
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z uwagi
na powyższe, istnieją znikome szanse na uzyskanie dofinansowania
z powyższego programu. Wstępna
analiza zapisanej kwoty w budżecie
gminy wykazała, iż możliwa jest realizacja zadania ze środków własnych
w mniejszym zakresie, tj. nie zakładane ok. 1,7 km, a ok. 0,9 km nawierzchni utwardzonej.
Po raz pierwszy sołectwo Milejów-Osada przeznaczyło w całości
swój fundusz sołecki na budowę ulic,
a mianowicie ulicy Polnej i 11-Listopada.
Budując w roku 2014 ulicę Zieloną
wykonaliśmy projekt włączenia ulicy

Polnej do ulicy Zielonej i Topolowej.
W pozostałym zakresie tworzymy
nowy projekt zagospodarowania. To
wyzwanie na najbliższy czas.
Ponadto w dniu 13 stycznia bieżącego roku, w ramach PROW na lata 20142020, złożyliśmy wnioski o doﬁnansowanie, na budowę dróg gminnych
w msc. Górne-Kajetanówka i OstrówekKolonia. Oba te odcinki mają ponad
2km długości. Na wyniki oceny musimy poczekać do drugiej połowy roku.
Z powyższego programu Powiat
Łęczyński w partnerstwie z Gminą
Milejów stara się uzyskać doﬁnansowanie na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowości
Łańcuchów i Wólka Łańcuchowska.
Użytkownicy odcinka tej drogi z niecierpliwością czekają na poprawę
zniszczonej nawierzchni.
Grzegorz Tkaczuk
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