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Pożegnaliśmy Walerego Pisarka

W dniu 5 listopada 2017 roku
zmarł Profesor Walery Pisarek
Honorowy Obywatel Gminy
Milejów.
Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci wybitnego
językoznawcy, człowieka o wyjątkowej skromności i życzliwości,
przyjaciela milejowskiej ziemi.

Pogrzeb prof. Walerego Pisarka
odbył się 16 listopada br. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz
gminnych i Towarzystwa Przyjaciół
Milejowa. Profesora pożegnała również społeczność SP w Jaszczowie.
W smutku żegnamy Honorowego
Obywatela Gminy Milejów.
Zofia Tchurzewska

57 milionów

Kiedy w grudniu 2016 r. trafił
do państwa ostatni numer „Wieści
z Gminy Milejów”, w napisanym
przeze mnie artykule pod tytułem
„Najważniejszy”, podkreślałem
ogromną wagę podjętych starań
w 2017 roku, zmierzających do
pozyskania środków na budowę
gminnej infrastruktury. Działań –
projektów, które pozwolą w szybkim
czasie dokonać cywilizacyjnego skoku! Dzisiaj czas na podsumowania.
Tytułowe 57 milionów (wydatków)
obrazuje skalę pełnego sukcesu.
Historycznie rzecz ujmując, żaden z
budżetów Gminy Milejów nie zawierał tak wielkich kwot, z czego same
wydatki inwestycyjne w 2018 r. wynoszą ok. 23 mln. zł! Łączna wartość

dzisiaj niemalże pewnych inwestycji (na lata 2018-2020) wyniesie
46 mln.zł – a unijne dofinansowanie
ok. 30 mln. zł! Już dzisiaj rozpoczęliśmy prace przy budowie 244 przydomowych oczyszczalni ścieków,
427 instalacji solarnych – zgodnie
z zawartą umową z wykonawcą –
trafi do państwa do końca czerwca
2018 r. Rozpoczynamy procedury
przetargowe przy przebudowie
budynków: Urzędu Gminy, Szkoły
Podstawowej w Milejowie, Szkoły
Podstawowej w Łysołajach i Szkoły
Podstawowej w Łańcuchowie. Rok
2018 – to początek najważniejszej gminnej inwestycji – budowy
kanalizacji (wartość inwestycji –
ok. 16,4 mln. zł z czego wartość dofinansowania ok. 7,8 mln. zł). Wiosną
rusza budowa targowiska gminne-

go, do którego dojedziemy pięknie
przebudowaną drogą wojewódzką…
Również uzyskane dofinansowanie
pozwoli w 2018 r. zmodernizować
2 ujęcia wody (w Wólce Łańcuchowskiej i Milejowie).
Zdobyte doświadczenia i realna
ocena naszych szans naborowych,
pozwala wierzyć, że kolejne 19 milionów na 5 projektów termomodernizacyjnych i 2 projekty rewitalizacyjne
jest na wyciągnięcie ręki.
Dziękuję serdecznie wszystkim
za wiarę i zaufanie. Przed nami
rok ciężkiej, ale wymiernej pracy.
Pracy służącej Mieszkańcom Gminy
Milejów.

Ze świąteczno-noworocznymi
życzeniami
Tomasz Suryś
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Wkrótce otwarcie Ośrodka Zdrowia w Milejowie!

W kwietniu 2017 roku na podstawie
podpisanej umowy dzierżawy budynku
ośrodka zdrowia z P.W. „AGA” Agata Jączyk rozpoczęto prace budowlane mające
na celu przystosowanie budynku
Gminnego Ośrodka
Zdrowia do wymagań jakie powinny
spełniać budynki
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

prowadzi już podmioty lecznicze i ma
zawarte umowy z Lubelskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie to dysponuje

W nowo wyremontowanym budynku będą mieściły się gabinety lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyczne gabinety lekarskie, gabinety pediatryczne, gabinet pielęgniarki
i położnej środowiskowej, gabinet szczepień, gabinet lekarza medycyny pracy
oraz będzie prowadzona rehabilitacja
ambulatoryjna.
Z uwagi na fakt, iż przedsiębiorca

wykwalifikowaną kadrą lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, terapeutyczno-psychologiczną i tym samym jest
w stanie zapewnić pełną profesjonalną
obsługę medyczną.
Podmiot leczniczy zapewnia, że
Każdy Pacjent, który wypełni deklarację
i zapisze się do nowej placówki będzie
miał prawo do:
- bezpłatnych wizyt lekarza internisty,

NOWE TARGOWISKO
DLA SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH

Na przełomie roku 2017/2018 podpisana zostanie umowa przyznająca
Gminie Milejów dofinansowanie na budowę nowego Targowiska „Mój Rynek”,
zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej
w Milejowie-Osadzie. Inwestycja realizowana będzie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w ramach operacji „Inwestycja w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów”.
Targowisko będzie utwardzone,
oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody
deszczowej, będzie posiadało zadaszone
stoiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne. Targowisko zostanie podzielone na dwie sekcje: w sekcji
1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż
produktów rolno-spożywczych, natomiast

w sekcji 2 pozostałych towarów.
Realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia standardu obsługi kupujących, poprawy estetyki targowiska oraz
podniesienia jakości przestrzeni publicznej miejscowości. Inwestycja wpłynie
również na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru msc. Milejów-Osada,
poprzez stworzenie infrastruktury do
powstawania nowych miejsc pracy. Budowa targowiska niesie dużą nadzieję,
nie tylko dla handlowców, ale zwłaszcza
dla kupujących. Należy zaznaczyć, że potrzeba realizacji projektu ma swoje źródło
w oczekiwaniach kupców i przedsiębiorców. Od wielu lat zabiegali oni o poddanie targowiska zmianom, które przede
wszystkim pozwoliłyby na poprawę
jakości obsługi i tym samym zatrzymały
klientów oraz przyciągnęły nowych.
Anna Kłoda

lekarza rodzinnego lub pediatry w godzinach 8.00 – 18.00
- bezpłatnych konsultacji specjalistycznych (neurologa, pulmonologa, reumatologa, kardiologa, diabetologa,
pediatry, ortopedy oraz specjalisty
rehabilitacji)
- bezpłatnych badań laboratoryjnych (wykonywanych na zlecenie
lekarza rodzinnego zatrudnionego
w placówce)
- bezpłatnych badań diagnostycznych jak USG, EKG, RTG (wykonywanych na zlecenie lekarza rodzinnego
zatrudnionego w placówce)
- bezpłatnej rehabilitacji ambulatoryjnej.
- wizyt domowych w godzinach
wyznaczonych przez lekarza rodzinnego zatrudnionego w placówce
- wykonania szczepień obowiązkowych
- dostępu do strefy pacjenta, uprawniającej do zamawiania recept i odbioru
wyników online.
Naszym celem jest poprawa jakości życia i zdrowia pacjentów poprzez kompleksową, w pełni dostępną, wysokiej jakości
opieką zdrowotną świadczoną w ciepłej
i przyjaznej atmosferze dla pacjenta.
Tomasz Suryś

ŻEGNAMY
I WSPOMINAMY
DZIAŁACZY
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Od ubiegłorocznego dnia
Wszystkich Świętych odeszli
• śp. Helena Cios zmarła 12 czerwca 2017r.
- długoletni pracownik Urzędu Gminy
w Milejowie, radna Gminy Milejów
II kadencji, radna powiatu łęczyńskiego
I i II kadencji, wybrana w pierwszych wyborach samorządowych do rad powiatów 11 października 1998 roku, członkini
Forum Kobiet Gminy Milejów.
• śp. Eugeniusz Kociuba zmarł 13 listopada 2016 r. – były sołtys wsi Łysołaje.
• śp. Andrzej Wacław Górski zmarł 11 lutego 2017 r. – były sołtys wsi Łańcuchów.
• śp. Bolesław Skrajnowski zmarł
12 marca 2017 r. - były sołtys
wsi Zgniła Struga.
• śp. Feliks Świrk zmarł 11 kwietnia
2017 r. – były sołtys wsi Górne.
• śp. Józef Tchórzewski zmarł 21 listopada
2017 r. – były sołtys wsi Kajetanówka.
Cześć Ich pamięci!
Karolina Smalec
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4 x TAK

Gmina Milejów skutecznie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie działania 5.2 Efektywność
energetyczna sektora publicznego.
Cztery wnioski złożone w dniu 15 listopada 2016 r. uzyskały pozytywną ocenę
Komisji Oceny Projektów i w dniu 21
listopada 2017 r. zostały wybrane do
dofinansowania. Dzięki tak rozplanowanym działaniem będziemy mogli
rozpocząć prace termomodernizacyjne, modernizacyjne i remontowe w
następujących obiektach użyteczności

publicznej: budynek Urzędu Gminy w
Milejowie wraz z otoczeniem, budynek
Szkoły Podstawowej w Milejowie, budynek Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie (bez nowej sali gimnastycznej)
oraz oba budynki Szkoły Podstawowej
w Łysołajach. W ramach działań budynki te zostaną ocieplone, zostaną
wymienione: pokrycia dachowe, okna,
drzwi, instalacje c.o., elektryczne, sanitariaty oraz inne roboty jak i montaż
paneli fotowoltaicznych lub kolektorów
słonecznych. Planowany okres realizacji to 2018-2019 rok. Łączny koszt tych
inwestycji szacowany jest na kwotę ok.
9,8 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie ok. 4,9 mln zł.
Grzegorz Tkaczuk

Otwarcie Filii ŚDS w Milejowie

- nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami

Od listopada 2017 roku Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Milejowie utworzyło Filię Środowiskowego Domu Samopomocy
w Milejowie. Otwarcie placówki zapewni szansę osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum
autyzmu na poprawę jakości życia,
dostęp do rehabilitacji, wsparcie w życiu
codziennym oraz zapewnienie oparcia
społecznego.
Stowarzyszenie od lat działa na rzecz
osób niepełnosprawnych mając na celu
wyrównywanie ich szans, tworzenie
warunków przestrzegania wobec nich
praw człowieka oraz prowadzenie ich
do jak największej samodzielności

i aktywności. Obecnie PSONI Koło
w Milejowie obejmuje wsparciem 65
osób niepełnosprawnych (47 dorosłych
osób z niepełnosprawnością oraz 18
dzieci i młodzieży). Podopieczni korzystają ze wsparcia w następujących
placówkach:
- Środowiskowy Dom Samopomocy
w Milejowie z siedzibą w Antoniowie
oraz Filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie - obejmują
wsparciem osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym (ŚDS typu B)
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz spektrum autyzmu. Celem działalności ŚDS-u oraz Filii jest poprawa
jakości życia osób z nich korzystających,
umożliwienie im uczestnictwa w życiu

Współpraca z Powiatem Łęczyńskim
Gmina Milejów wspólnie z Powiatem Łęczyńskim przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 2023L w miejscowości
Starościce” – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.
W roku bieżącym wykonano zakres na odcinku długości
ok. 280m od Km 3+537 do Km 3+817 obejmujący:
2
• 482m nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm
2
• 112m nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej
betonowej o grubości 8cm
• Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej
2
o grubości 8 cm – 74m
• Oznakowanie i urządzenia BRD
• Roboty wykończeniowe.
Wartość zadania 143 350 zł.
Udział finansowy Gminy Milejów 71 675 zł.
Sławomir Czubacki

Nowy pojazd dla
OSP w Łańcuchowie
jeszcze w grudniu.

W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2011-2020 , Gmina Milejów
otrzyma średni specjalistyczny pojazd
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łańcuchowie.
Wkład własny będzie na poziomie
40% dofinansowania, a wkład ze środków RPO WL kształtuje się na poziomie
60% dofinansowania. Całkowity koszt
samochodu wynosi 760 755,00zł,
z czego wkład własny to kwota
318 564,63zł.
Diana Wawszczak
społecznym, dostęp do rehabilitacji,
wsparcie w życiu codziennym oraz zapewnienie im oparcia społecznego.
- Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny - jest to placówka dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Celem działalności placówki jest zwiększenie aktywności oraz
zwiększenie udziału w życiu społecznym
osób z niej korzystających, poprawa ich
funkcjonowania społecznego, zwiększenie ich umiejętności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego,
zwiększenie ich samodzielności oraz poprawa sprawności fizycznej. Placówka
prowadzi: rehabilitację ruchową, zajęcia
logopedyczne, zajęcia z psychologiem,
zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze,
zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe.
Elżbieta Michalak vel Michalewska

5 x tak?

Realizując długofalową strategię odnowy budynków
użyteczności publicznej w Gminie Milejów dnia 30 listopada
2017 r. złożyliśmy kolejnych pięć wniosków o dofinansowanie
termomodernizacji, modernizacji i remontu obiektów: Szkoły
Podstawowej w Jaszczowie i Białce oraz remizy OSP w Białce
i Ostrówku-Kol. jak i budynku komunalnego w msc. Cyganka.
Złożone wnioski zakładają głęboką termomodernizację
obiektów z połączonym zakresem remontów kapitalnych celem przystosowania do usług społecznych. Ponadto w każdym
budynku zastosowano wspomaganie poprzez odnawialne źródła energii (OZE) w przyszłym ich funkcjonowaniu. Ocena jak
i rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2018
roku a realizacja przewidziana w latach 2019-2021. Przewidywany całkowity koszt tych zadań to ok. 7,17 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie na poziomie 3,8 mln zł.
Wydaje się, że ilość zabezpieczonych środków w konkursie
wystarczy na realizację wszystkich złożonych projektów.
Grzegorz Tkaczuk
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Stacja Wodociągowa w Wólce
Łańcuchowskiej na miarę XXI wieku
Firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o. wykona do 31 maja 2018
roku Modernizację (przebudowę) ujęcia wody w Wólce
Łańcuchowskiej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu pn.
Budowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i poboru wody
stacji wodociągowej w Wólce Łańcuchowskiej, gm. Milejów ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-060070/15-00 oraz środków własnych Zamawiającego.
Przewidywana wartość brutto inwestycji wynosi 1 250 000zł,
w tym udział środków europejskich z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to kwota 530 856,09zł.
Zakres robót obejmuje:

Dostawa i montaż zestawów solarnych
do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłów
na biomasę w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Milejów rozpoczęta.

Skuteczne rozstrzygnięcie
unijnego przetargu nieograniczonego na:
Część 1 - Dostawę i montaż
zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej
w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Milejów;
Część 3 - Dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania
energią pochodzącą z OZE
w Gminie Milejów;
umożliwia Gminie Milejów
przystąpienie do realizacji tak
długo oczekiwanego zadania
inwestycyjnego.
Wykonawcą części 1 będzie
ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.;
ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa,
Wykonawcą części 3 będzie
R-SOFT Sp. z o.o.; Aleje Racławickie 8 lok. 14, 20-037
Lublin.
Jednocześnie pragniemy
poinformować, iż na publiczne zaproszenia do wykonania Części 2 opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – obejmującej
Dostawę i montaż kotłów na
biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Milejów nie otrzymaliśmy
żadnej oferty.
Ponowne postępowanie
w tym zakresie znajduje się
na etapie procedowania,
z przewidywanym terminem
otwarcia ofert w dniu 28

grudnia br.
Wymagany przez Gminę
termin dostawy i montażu
urządzeń w ramach projektu – kompletnych instalacji
kolektorów słonecznych oraz
kotłów na biomasę - określono na dzień 30.06.2018 r.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w
ramach projektu pn.: „Instalacja zestawów solarnych na
prywatnych domach mieszkalnych w Gminie Milejów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 4
Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, konkurs nr
RPLU.04.01.00-06-0287/16.
Przewidywana wartość brutto projektu wynosi 5 889 201
zł, w tym udział środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to kwota 4 527 780 zł.
Celem głównym planowanej
do realizacji inwestycji jest,
zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej
społeczności oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez
zastosowanie infrastruktury
wykorzystującej odnawialne
źródła energii. Celami szcze-

• Uzbrojenie studni wodociągowej
• Wykonanie magistrali wodociągowej metodą bezwykopową
• Roboty budowlane i sanitarne rozbudowy i przebudowy
budynku stacji
• Zastosowanie wysokosprawnej technologii uzdatniania wody - montaż wyposażenia stacji: aerator, filtry
pośpieszne, zestaw hydroforowo-pompowy, chlorator,
armatura technologii.
• Kompleksową przebudowę centrali energetycznej i całej instalacji elektrycznej w obiekcie wraz z dostawą i montażem
agregatu prądotwórczego i instalacji fotowoltaicznej
• Zagospodarowanie terenu stacji
• Dostawę, montaż i uruchomienie systemu monitoringu:
instalacje telewizji dozorowej i okablowania strukturalnego oraz wizualizację urządzeń stacji w systemie SCADA
+ stanowisko komputerowe.
Sławomir Czubacki
gółowymi, które pozwolą na
osiągnięcie celu głównego
są:
- stworzenie lokalnej infrastruktury oraz urządzeń przeznaczonych do wytwarzania
energii cieplnej,
- zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii przy wytwarzaniu energii
cieplnej,
- redukcja emisji gazów cieplarnianych do powietrza
i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
- zmniejszenie stopnia degradacji środowiska,
-wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych (OZE),
- ochrona naturalnych ekosystemów,
- obniżenie stale wzrastających kosztów ogrzewania,
- realizacja polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska,
w szczególności wynikających z
tzw. Pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej
oraz Strategii Europa 2020,
- rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców,
- zminimalizowanie strat przy
produkcji i przesyle ciepła.
Zakres prac do wykonania
w ramach projektu.
Część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż zestawów
solarnych do podgrzewania
wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Milejów”, obejmująca
między innymi:
1) dostawę i montaż w oparciu
o posiadaną dokumentację techniczną 427 kompletów instalacji

kolektorów słonecznych do
przygotowywania c. w. u. wraz
z konstrukcją dostosowaną do
miejsca montażu, w tym:
a) 140kpl (w skład 1 kpl
wchodzi: 2 panele o mocy min.
3,24 kW i zasobnik 200 dm3)
montowane na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, lub na
gruncie,
b) 216kpl (w skład 1 kpl
wchodzi: 3 panele o mocy
min. 4,86 kW i zasobnik 300
dm3) montowane na dachach
lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych, lub
na gruncie,
c) 68kpl (w skład 1 kpl wchodzi: 4 panele o mocy min. 6,48
kW i zasobnik 400 dm3) montowane na dachach lub ścianie
budynków mieszkalnych osób
fizycznych, lub na gruncie,
d) 3kpl (w skład 1 kpl wchodzi: 5 panele o mocy min. 8,1
kW i zasobnik 500 dm3) montowane na dachach lub ścianie
budynków mieszkalnych osób
fizycznych, lub na gruncie,
2) demontaż istniejącego
podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od instalacji,
3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem
mieszającym i wbudowanie go
w obieg instalacji c.w.u.,
4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami,
grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
5) montaż grupy pompowej,
6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
7) podłączenie istniejącego
źródła ciepła do podgrzewacza
c.w.u.,
dok. na str. 5
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LED-y II

Po raz drugi Sołectwo Jaszczów postawiło na bezpieczeństwo na drogach i przeznaczyło swój Fundusz Sołecki
na rozbudowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej
(tzw. zapłocie).
Kilka lat temu część tej drogi została oświetlona poprzez
podwieszenie na istniejących słupach energetycznych lamp
oświetleniowych. Z powodu niewystarczających środków finansowych dalszy odcinek drogi nie został oświetlony. Końcem
roku 2015 jednostka projektowa wykonała dokumentację techniczną, a w 2016 r. Gmina Milejów uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji. Łączny koszt zadania to 85 656,50 zł z czego
z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jaszczów przeznaczono kwotę
27 428,00 zł. Podobnie jak w zeszłym roku zastosowano rozwiązania energooszczędne i zamontowano oprawy typy LED.
Grzegorz Tkaczuk

dok. ze str. 4
8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie
prób szczelności instalacji
solarnej,
9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy
oraz ustalenie prawidłowego
ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
10) wykończenie co najmniej
zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejścia instalacji
(tynk, ocieplenie, przejścia
przez ściany, stropy, dach)
oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem środków
atmosferycznych miejsc na
zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,
11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki
wraz z podłączeniem modemu
komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego
za pomocą Internetu dla:
a) 7 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,24kW,
b) 11 instalacji kolektorów
słonecznych o mocy 4,86kW,
c) 4 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 6,48kW,
d) 1 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 8,10kW,
Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną
energię zgromadzoną przez
kolektory słoneczne na karcie
mikro SD lub SD oraz umożliwia przeniesienie zapisanych
informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik
lub dodatkowy moduł do
komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą

MILEJOWSKIE MIEJSCA PAMIĘCI

Trwają prace nad utworzeniem koncepcji przeniesienia Kopca
Niepodległości usypanego w 1919 roku na prywatnej posesji
Pani Ewy Sawic (skrzyżowanie ulic Partyzanckiej z Topolową)
w miejsce zlokalizowane w parku im. Tadeusza Sobińskiego
w msc. Milejów-Osada - od strony wjazdu na ulicę Spacerową.
Nowa lokalizacja wybrana została po konsultacjach z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Milejowa. Historyczny charakter
tego symbolicznego „miejsca” zostanie zachowany poprzez
przeniesienie ziemi z istniejącego Kopca na nową lokalizację.
Zyska on również dodatkowe ciekawe elementy, które wzbogacą
i podniosą jego rangę.
Realizacja tego pomysłu byłaby doskonałą okazją do upamiętnienia w przyszłym roku stuletniej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Anna Kłoda

na komunikacji radiowej do
bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią
(WLAN), i współpracy z systemem monitoringu.
12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze
zastosowanych urządzeń,
13) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej,
instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji,
14) inne elementy wymagane
przez Gminę określone w postepowaniu przetargowym.
Część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na
biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Milejów”, obejmująca między
innymi:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację
techniczną 45 szt. kotłów na
biomasę, w tym:
a) 6szt. o mocy grzewczej
12kW w budynkach mieszkalnych,
b) 15szt. o mocy grzewczej
16kW w budynkach mieszkalnych,
c) 4szt. o mocy grzewczej
20kW w budynkach mieszkalnych,
d) 17szt. o mocy grzewczej
24kW w budynkach mieszkalnych,
e) 3szt. o mocy grzewczej
28kW w budynkach mieszkalnych.
2) montaż armatury, urządzeń
i pozostałych elementów,
3) instalacja układu sterującego,
4) wbudowanie modułu
Ethernet umożliwiającego
sterowanie funkcjami pod-

glądu parametrów uzysku
energetycznego za pomocą
Internetu dla:
a) 1 instalacji kotła na biomasę o mocy 12kW,
b) 1 instalacji kotła na biomasę o mocy 16kW,
c) 1 instalacji kotła na biomasę o mocy 20kW,
d) 1 instalacji kotła na biomasę o mocy 24kW,
e) 1 instalacji kotła na biomasę o mocy 28kW.
Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną
energię uzyskaną przez kocioł
na karcie mikro SD lub SD
oraz umożliwia przeniesienia
zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne.
Sterownik lub dodatkowy
moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi
opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego
połączenia z lokalną istniejącą
siecią (WLAN), i współpracy z
systemem monitoringu.
5) wykonanie płukania oraz
prób ciśnieniowych instalacji,
6) napełnienie instalacji,
7) uruchomienie instalacji,
8) przeszkolenie Użytkowników,
9) sporządzenie instrukcji
obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
10) inne elementy wymagane
przez Gminę określone w postepowaniu przetargowym.
Część 3 zamówienia – „Dostawa i wdrożenie systemu do
zarządzania energią pochodzącą z OZE w Gminie Milejów”,
obejmująca między innymi:
1) wykonanie analizy przedwdrożeniowej,

2) wykonanie projektu wdrażanego systemu informatycznego,
3) dostawę i wdrożenie oprogramowania systemu monitoringu energii pochodzącej
z OZE,
4) dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania
do zarządzania bazą danych,
oraz innego oprogramowania, które jest niezbędne do
uruchomienia Systemu dla
użytkowników i administratorów,
5) udzielenie licencji na korzystanie z Systemu OZE,
6) dostawę i wdrożenie strony internetowej OZE wraz
z formularzem online,
7) utrzymanie systemu przez
okres 60 miesięcy od dnia
odbioru,
8) udzielenie gwarancji na
System OZE, oprogramowania
bazodanowego oraz innego
oprogramowania, które jest
niezbędne do uruchomienia
Systemu OZE dla użytkowników i administratorów,
9) udzielenie gwarancji na
System OZE,
10) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i administracji Systemem OZE,
11) dostarczenie dokumentacji systemu oraz instrukcji dla
administratora Systemu OZE.
12) inne elementy wymagane
przez Zamawiającego w trakcie
procedury przetargowej .
13) Dostarczenie mobilnego
urządzenia do odczytu danych
z karty SD lub micro SD z
możliwością przeniesienia odczytanych danych do serwera
zamawiającego.
Sławomir Czubacki
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NOWE PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W GMINIE

Rozpoczął się kolejny etap budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Milejów. Dzięki Naszym
staraniom podpisana została umowa
o przyznanie dofinansowania na realizację operacji pn. „Uporządkowanie
w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów,
Maryniów, Ostrówek - Kolonia, Wólka
Bielecka, Zgniła Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska”.
Projekt obejmuje budowę 1,1 km
sieci wodociągowej w msc. Maryniów
i Ostrówek-Kolonia oraz 134 sztuk
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych ze studnią
chłonną dla mieszkańców 9 miejscowości. W chwili obecnej trwają już prace
w terenie. W „kolejce” o dofinansowanie czeka już kolejny wniosek na budowę 110 oczyszczalni we wsi: Zalesie,
Dąbrowa, Łysołaje-Kolonia, Cyganka,

REWITALIZACJA W GMINIE MILEJÓW
Dnia 30 listopada br. Gmina Milejów złożyła dwa wnioski
o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla
działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”. Pierwszy projekt
pn. „Nowa przestrzeń wyrazu dla kultury - rozbudowa budynku
GOK wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Gminnego
Ośrodka Kultury w Milejowie”, obejmuje swym zakresem rozbudowę, przebudowę i modernizację sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Milejowie wraz z rewitalizacją terenów zielonych
przy wspomnianym obiekcie, budowę kanalizacji deszczowej przy
nowo projektowanym targowisku „Mój Rynek”, modernizację
ul. Fabrycznej i część ul. Klarowskiej, a także remont ciągu komunikacyjnego obszarów przemysłowych, znajdujących się na terenie
byłego Zakładu w miejscowości Milejów-Osada. Wartość złożonego
wniosku opiewa na kwotę 9 149 970,00 PLN z tego 7 067 049,95 PLN
to planowane dofinansowanie dla przedmiotowego wniosku.
Drugi projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni
publicznej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej w msc. Milejów-Osada”, zakłada rewitalizację parku im. Tadeusza Sobińskiego,
obejmującą przebudowę fontanny, nową altanę, plac zabaw (huśtawka podwójna, wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, wieża
z urządzeniami sprawnościowymi, bujak hulajnoga, piaskownica
prostokątna), ogrodzenie placu zabaw, siłownię plenerową, małą
architekturę, infrastrukturę techniczną, alejki parkowe oraz zieleń. Dodatkowo projekt zakłada budowę infrastruktury turystyki
aktywnej nad rzeką Wieprz w msc. Milejów-Osada i Klarów,
a także wykonanie nawierzchni ulicy Spacerowej z mieszanki
asfaltowej, ciągów pieszych z kostki betonowej i dojazdów do
parkingów z nawierzchni asfaltowej. Wartość złożonego wniosku

Starościce, Białka-Kolonia i Kajetanówka.
Mamy nadzieję, iż Urząd Marszałkowski
w niedługim czasie zaprosi Nas do podpisania umowy przyznającej Gminie Milejów
kolejne dofinansowanie.
Anna Kłoda

opiewa na kwotę 3 884 121,35 PLN z tego 2 999 931,07 PLN
to planowane dofinansowanie dla przedmiotowej inwestycji.
Złożone wnioski o dofinansowanie z zakresu rewitalizacji
są przemyślanym planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych Naszej Gminy ze stanu kryzysowego. Umiejętne połączenie
działań dotychczas realizowanych z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi z pewnością przyczyni się do ożywienia
gospodarczego całej gminy, a tym samym do przełamania występujących zjawisk kryzysowych i barier rozwojowych.
O wynikach konkursu poinformujemy Państwa w kolejnym
wydaniu „Wieści z Gminy Milejów”, dziś już wiedząc, że ilość złożonych projektów w konkursie daje conajmniej 80-procentową
szansę na dofinansowanie!
Anna Kłoda
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Fundusz sołecki 2017

W roku 2017 na terenie całej gminy Milejów realizowane
były liczne inwestycje finansowane ze środków pochodzących
z funduszu sołeckiego, które Sołectwa zgłaszały we wnioskach
w 2016 r. Fundusz Sołecki w Gminie Milejów w porównaniu
z rokiem ubiegłym cieszy coraz większym zainteresowaniem
wśród mieszkańców oraz znacznie zwiększa integrację społeczeństwa wszystkich Sołectw, co można zauważyć na podstawie
ilości złożonych wniosków, jak również list obecności z odbytych
zebrań, na których uchwalano wnioski. W bieżącym roku do
realizacji w budżecie gminy uwzględniono wnioski oraz zadania
zgłoszone przez 21 Sołectw, które dotyczyły min:
Sołectwo Antoniów
- Dokończenie utwardzania
placu przed Świetlicą Wiejską.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 11 537,4 zł
- Zakup materiałów na wykonanie dwóch ławek.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 462 zł
Sołectwo Białka
- Remont remizy OSP w Białce.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 15 604, 90 zł
Sołectwo Cyganka
- Montaż i zakup drzwi wejściowych do budynku byłej
szkoły w Cygance.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 4 483, 36 zł
- Wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych w w/w budynku.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 5 045 zł
Sołectwo Dąbrowa
- Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku byłej szkoły
wraz z obróbką i montażem.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 2 995 05 zł
- Zakup stołów i krzeseł.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 2 934, 11 zł
- Zakup siatki i bramy oraz
montaż przy budynku byłej
szkoły.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 1 700 zł
Sołectwo Górne
W trakcie realizacji
- Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 105335L Górne - wykonanie dokumentacji (w trakcie
realizacji).

Cała wartość zadania 31 000 zł
Środki pochodzące z funduszu
sołeckiego 11 400 zł
Sołectwo Jaszczów
- Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr
105357L (dz. nr 370 Zapłocie)
Cała wartość zadania
85 656,50 zł
Środki pochodzące z funduszu
sołeckiego 27 428 zł
Sołectwo Jaszczów-Kolonia
W trakcie realizacji
- Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej 105346L w
msc. Jaszczów-Kolonia” w gm.
Milejów.
Cała wartość zadania 24477zł
Środki pochodzące z funduszu
sołeckiego 12 205 zł
Sołectwo Kajetanówka
- Remont budynku komunalnego polegający na wykonaniu
łazienki i przyłączy wodociągowych.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 9 400 zł
Sołectwo Klarów
- Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie
oświetlenia ulicznego na odcinku od mostu w kierunku
Klarowa.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 5 965, 50 zł
- Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr
dz. 127.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 5 870 zł
Sołectwo Łańcuchów
- Ogrodzenie placu wiejskiego
po starej szkole, oczyszczenie i
wyrównanie terenu (dz. nr 59)
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego
za kwotę 18 621, 69 zł
Sołectwo Łysołaje
- Zakup i montaż 2 tablic infor-

macyjnych na działce gminnej
1007/2.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 2 995 zł
- Wykoszenie chwastów i wykarczowanie krzewów wokół
strumyka.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 1 929, 99 zł
- Zakup siłowni i montaż obok
szkoły.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 10 974, 06 zł
Sołectwo Łysołaje-Kolonia
- Remont i zabezpieczenie
ogrodzenia budynku Domu
Spotkań Ludowych na działce
nr 228/1.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 9 963 zł
- Zakup wyposażenia do budynku świetlicy.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 2 984, 30 zł
- Zakup kosiarki do koszenia
trawy wokół budynku Domu
Spotkań Ludowych.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 1 800 zł
Sołectwo Maryniów
- Dokończenie remontu budynku komunalnego poprzez
wykonanie schodów oraz wykonanie odwodnienia przed
wejściem do budynku.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 8 997, 45 zł
- Zakup wyposażenia dla potrzeb budynku Świetlicy Wiejskiej (ławki, stoliki i krzesła).
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 2 931 zł
Sołectwo Milejów
W trakcie realizacji
- Wykonanie części oświetlenia
ul. Cmentarnej
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego za
kwotę 23 670 zł
Sołectwo Ostrówek-Kolonia
W trakcie realizacji
- Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 10542L i nr 105364L w
m. Ostrówek-Kolonia (wykonanie dokumentacji).
Cała wartość zadania 33000 zł
Środki pochodzące z funduszu
sołeckiego 13 600 zł

Sołectwo Popławy
W trakcie realizacji
- Wykonanie dokumentacji
technicznej na część budowy
oświetlenia ulicznego drogi
gminnej 105364L w Popławach
Środki funduszu sołeckiego
5 000 zł
- Utwardzenie dróg gminnych
zarządzanych przez Gminę Milejów,
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 6 146, 56 zł
Sołectwo Starościce
W trakcie realizacji
- Wykonanie dokumentacji
technicznej przebudowy drogi
gminnej nr 105360L w m. Starościce oraz ciągu komunikacyjnego łączącego m. Starościce
i Popławy.
Cała wartość zadania 67 650 zł
Środki pochodzące z funduszu
sołeckiego 18 890 zł
Sołectwo Wólka Bielecka
- Zakup kostki brukowej na
wykonanie chodnika
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 5 884 zł
W trakcie realizacji
- Wykonanie dokumentacji na
budowę oświetlenia ulicznego
(od mostu w stronę byłej szkoły)
- 4 148 zł
Sołectwo Wólka Łańcuchowska
W trakcie realizacji
- Zakup namiotu imprezowego.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 9 202 zł
- Zakup wyposażenia do namiotu (stoły i ławki).
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 2 949 zł
Sołectwo Zalesie
- Remont Świetlicy Wiejskiej
poprzez wyłożenie terakoty,
wymianę drzwi zewnętrznych
i wyłożenie schodów.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 9 399, 66 zł
Sołectwo Zgniła Struga
- Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie
oświetlenia ulicznego na drodze
nr 105353L w Zgniłej Strudze.
Całe zadanie sfinansowano ze
środków funduszu sołeckiego za
kwotę 6 765 zł
Grzegorz Paczkowski
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Budowa kanalizacji ścieków w Milejowie,
Jaszczowie i Łysołajach rusza wczesną wiosną!
Wniosek Gminy Milejów, złożony
w partnerstwie ze Spółką WodnoŚciekową, uzyskał akceptację Instytucji
Zarządzającej PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Projekt pn. „Budowa kanalizacji
ścieków w aglomeracji Milejów wraz
z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków
poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń
oze do produkcji cwu” zostanie objęty
dofinansowaniem POIiŚ w ramach osi
priorytetowej: II Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu;
działanie: 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach.
Podpisanie umowy dofinansowania
z Instytucją Zarządzającą POIiŚ przewidywane jest na przełomie roku 2017
i 2018.
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej
z ulepszonego systemu oczyszczania
ścieków komunalnych, a tym samym
poprawa jakości oraz zapobieganie
degradacji środowiska poprzez wyposażenie całej aglomeracji Milejów w
sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z
wymogami „dyrektywy ściekowej” w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające osiągnięcie zgodnego
z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji
sanitarnej.
Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów operacyjnych:
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Milejów,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Milejów,
- likwidacja niekorzystnego oddziaływania zbiorników bezodpływowych na
nieczystości płynne na środowisko,
- redukcja ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych ze ściekami do wód
i ziemi,
- poprawa wykorzystania istniejącej
infrastruktury,
- poprawa jakości usług.
Na terenie aglomeracji planowana
jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej
o długości ok. 36,06 km, co umożliwi

mieszkańcom miejscowości: Milejów,
Jaszczów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia
w liczbie ok. 1630 osób na odprowadzanie ścieków w sposób zorganizowany.
Projekt kanalizacji sanitarnej w/w
miejscowości gminy Milejów obejmuje
wszystkie gospodarstwa, których właściciele wyrazili chęć przyłączenia do
projektowanej kanalizacji i wykonanie
jest możliwe pod względem technicznym. Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U oraz PE o średnicach
w zakresie 160÷200mm, przyłącza
kanalizacyjne do budynków o średnicy
Ø160 i Ø200 oraz rurociągi tłoczne PE
o średnicy Ø90.
Ścieki z terenu inwestycji kierowane będą do mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Milejowie przy
pomocy ciśnieniowych pompowni
strefowych.
W miejscach zmiany przepływu
trasy oraz w celach przyłączeniowych
zastosowano studzienki kanalizacyjne inspekcyjne nie włazowe z PP lub
PEDN425 oraz rewizyjne włazowe betonowe DN1000. W miejscach skrzyżowań
z istniejącymi i proj. rurociągami, pod
rowami i ciekami wodnymi zastosowano
rury ochronne PE stosowne do danej
średnicy. W przypadku skrzyżowań
z istniejącymi i proj. kablami energet.
oraz tel. przewidziano montaż dwudzielnych rur ochronnych z PE.
Ponadto w ramach projektu przewidziano modernizację oczyszczalni
ścieków w zakresie zastosowania energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz
urządzeń OZE do produkcji c.w.u. Dla
potrzeb c.w.u. zaprojektowano zestaw
solarny składający się z 5 kolektorów
płaskich oraz zasobnika 500 l.
Projekt poddany został analizie
ekonomicznej z uwzględnieniem odpowiednich składników z podziałem na:
koszty inwestycji, koszty odtworzenia,
koszty operacyjne, korzyści gospodarczych i efektów zewnętrznych, w tym
tych związanych z ochroną środowiska,
łagodzeniem zmiany klimatu oraz odpornością na zmianę klimatu i klęski
żywiołowe.

Wyniki analizy ekonomicznej potwierdziły, że projekt charakteryzuje się
opłacalnością społeczno-ekonomiczną
i kwalifikuje się do realizacji.
Całkowite koszty brutto projektu
wynoszą - 16 396 931,02 zł
Zakładany model finansowania
projektu:
- Kwota dofinansowania ze środków
UE - 7 820 834,05 zł
- Środki JST - 8 049 596,97 zł
- Udział mieszkańców - 526 500,00 zł
Przewidywany termin rozpoczęcia
robót budowlanych: II kw. 2018r.
Termin ukończenia robót uwzględniający ryzyka zagrożeń: III kw. 2020r.
Sławomir Czubacki

MODERNIZACJA DROGI
WE WSI
BIAŁKA-KOLONIA

Zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
o długości ponad 0,5 km. Istniejący
odcinek zyskał nową nawierzchnię
z betonu asfaltowego, wykonano
ponadto humusowanie skarp, uzupełniono kruszywem pobocza i zjazdy. Ustawiono również urządzenia
bezpieczeństwa ruchu - pionowe
znaki drogowe. Po wykonaniu planowanych prac nastąpi niewątpliwie
podniesienie warunków technicznych
i eksploatacyjnych drogi. Powyższe
zmiany w stosunku do stanu istniejącego wpłyną pozytywnie na poprawę
bezpieczeństwa i warunków ruchu
drogowego.
Warto zaznaczyć, iż Gmina Milejów
pozyskała dofinansowanie w kwocie
30 000,00 PLN w ramach dotacji celowej, udzielonej przez Województwo Lubelskie na modernizację przedmiotowej
drogi. Wartość zrealizowanego zadania
brutto wyniosła 165 859,77 PLN – na
taką kwotę opiewa faktura wystawiona
przez wykonawcę robót, firmę TRANSKOP s.c.
Anna Kłoda
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